KALLELSE/UNDERRÄTTELSE
Upprättad

2020-12-17

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträde tisdagen den 5 januari 2021 kl. 08:30
Kungsbackarummet, Storgatan 37

Ärende

Beteckning

Förslag

Val av justerare

Fredrik Hansson

1.

Rapport från nämnden för Vård 2020-01086
& Omsorg av ej verkställda
beslut enligt SoL och LSS,
kvartal 2 2020

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

2.

Rapport från nämnden för Vård 2020-01116
& Omsorg av ej verkställda
beslut enligt SoL och LSS,
kvartal 3 2020

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

3.

Val av firmatecknare

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

2020-01085

Kommunfullmäktige noterar rapport från nämnden
för Vård & Omsorg enligt 16 kap 6 f §
socialtjänstlagen och 28 f § lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade till protokollet.
Kommunfullmäktige noterar rapport från nämnden
för Vård & Omsorg enligt 16 kap 6 f §
socialtjänstlagen och 28 f § lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade till protokollet.
Kommunstyrelsen utser kommundirektör, biträdande
kommundirektör, HR-chef och ekonomichef, två i
förening, till kommunstyrelsens firmatecknare,
vilket innebär att teckna handlingar, avtal med flera
handlingar för kommunstyrelsen i de fall detta inte
framgår av annan handling.
Firmatecknarna äger också rätt att underteckna
preskriptionsavbrott för borgensbeslut.

4.

Svar på remiss över
finansdepartementets remiss
rutavdrag för äldre (SOU
2020:52)

Andrea Egerlundh
Kommunledningskontoret
Direkt 0300-834272
andrea.egerlundh@kungsbacka.se

2020-00873

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2020-1206, och översänder det som sitt svar till
Finansdepartementet.
Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
0300-83 40 00
www.kungsbacka.se
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Ärende

5.

6.

Beteckning

Förslag

Återrapportering av uppdrag att 2018-00809
ta fram handlingsplan för att
öka antalet anställda som
innehar tjänster som
deltidsbrandmän

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Uppdrag att se över taxor och
riktlinjer för kommunala
arrenden

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

2020-00825

Kommunstyrelsen noterar handlingsplan för att öka
antalet anställda som innehar ett uppdrag som
deltidsbrandmän daterad 2020-11-09.
Kommunstyrelsen noterar uppdraget om att ta fram
handlingsplan för att öka antalet anställda som
innehar ett uppdrag som deltidsbrandmän, som
avslutat.
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag
att se över samtliga taxor och avgifter för
kommunala arrenden samt att ta fram riktlinjer för
kommunala arrenden.
Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen
senast december 2021.
Kommunstyrelsen upphäver beslut från den 1
februari 2011, § 46, om att utreda arrendeavgifter för
upplåtelser av mark till idrottsföreningar och ideella
föreningar.

7.

Projektbeställning detaljplan för 2020-00296
Åsa 5:155 m.fl. i Åsa

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner projektbeställning för
upprättande av detaljplan för Åsa 5:155 m.fl. i Åsa,
daterad 2020-12-09.
Kommunstyrelsen överlämnar till byggnadsnämnden
att ta fram förslag till detaljplan för Åsa 5:155 m.fl. i
Åsa.

8.

Ansökan om planbesked för
bostäder inom Rösan 4:20 och
4:22

2020-00897

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen inte
avser att pröva den begärda åtgärden genom vidare
planförfarande för fastigheterna Rösan 4:20 och 4:22
i Onsala.
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9.

Ärende

Beteckning

Förslag

Ansökan om planbesked
Kungsbacka 6:8

2020-00865

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen
avser att pröva den begärda åtgärden genom en
detaljplan för Kungsbacka 6:8.
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag
att ta fram en projektbeställning för upprättande av
detaljplan för Kungsbacka 6:8 i Kungsbacka stad.

10. Ansökan om planbesked Åsa
4:146

2020-00785

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen
avser att pröva den begärda åtgärden genom en
detaljplan inom Åsa 4:146.
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag
att ta fram en projektbeställning för upprättande av
detaljplan för Åsa 4:146 i Åsa.

11. Ansökan om planbesked för
seniorboende inom Mossen
3:15

2020-01057

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

12. Godkännande av
exploateringsavtal och
överenskommelse om
fastighetsreglering med
Trollängen Vargagården AB
och GTV Exploatering AB
avseende detaljplan för
bostäder, skola m m, Björkris
2a, inom del av Skårby 6:19 m
fl, i Kungsbacka

2018-00716

Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige godkänner förslag till
exploateringsavtal avseende detaljplan för bostäder,
skola m.m, Björkris 2a, inom del av Skårby 6:19 m.fl. i
Kungsbacka, mellan kommunen och Trollängen
Vargagården AB samt GTV Exploatering AB,
undertecknat av bolagen 2020-12-04.

Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen inte
avser att pröva den begärda åtgärden genom vidare
planförfarande för fastigheten Mossen 3:15 i Onsala.

Kommunfullmäktige godkänner förslag till
överenskommelse om fastighetsreglering mellan
kommunen och Trollängen Vargagården AB samt
GTV Exploatering AB, genom vilken kommunen och
bolagen byter mark utan mellanlikvider, undertecknat
av bolagen 2020-12-04.
Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören
eller deras respektive ersättare utses att för kommunens
räkning underteckna avtalen samt övriga nödvändiga
handlingar för avtalens genomförande.
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Ärende

Beteckning

Förslag

13. Antagande av detaljplan för
Skårby 6:19, Björkris etapp 2

2019-00042

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

14. Antagande av detaljplan för
utbildningslokaler inom
fastigheten Heberg 2:4 m.fl., i
Vallda

2020-01118

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

15. Förvärv av fastigheten Heberg
3:43, samt del av Heberg 3:44
och Heberg 3:20

2020-00870

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige antar detaljplan för bostäder
och skola på del av Skårby 6:19 m.fl., Björkris 2a i
Kungsbacka, daterad 2020-11-16.
Kommunfullmäktige antar detaljplan för
utbildningslokaler med mera inom Heberg 2:4 m.fl. i
Vallda, upprättad 2020-11-16.
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner
köpeavtal för Heberg 3:43 samt överenskommelse
om fastighetsreglering för del av Heberg 3:44 och
Heberg 3:20, undertecknat av Eksta Bostads AB
2020-11-26 respektive 2020-12-10, innebärande att
kommunen köper de aktuella markområdena för en
total ersättning om 4 460 000 kronor.
Finansiering sker via Samhällsbyggnadskontorets
budget för markköp till kommunal service.
Kommunstyrelsens ordförande och
kommundirektören eller deras respektive ersättare
utses att för kommunens räkning underteckna
avtalen samt övriga nödvändiga handlingar för
köpets genomförande.

16. Arrendeavtal för golfbana på
fastigheten Vallda 25:13

2020-00775

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner arrendeavtal för
golfbana på fastigheten Vallda 25:13, undertecknat
av Kungsbacka golfklubb 2020-12-14.
Kommunstyrelsens ordförande samt
kommundirektören, eller deras respektive ersättare,
utses att för kommunens räkning underteckna
avtalet.
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Ärende

Beteckning

17. Godkännande av principavtal
2020-00944
för detaljplan för bostäder inom
fastigheten Nötegång 2:207
m.fl. i Särö

Förslag
Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner principavtal avseende
detaljplan för bostäder inom fastigheten Nötegång
2:207 m.fl. i Särö, undertecknat av Skanska Nya
Hem AB 2020-11-28
Kommunstyrelsens ordförande och
kommundirektören eller deras respektive ersättare
utses att för kommunens räkning underteckna
avtalen.

18. Nyttjanderätt för groddamm,
fastigheten Kråkekärr 1:7

2020-01027

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner nyttjanderättsavtal
med Trafikverket för fastigheten Kråkekärr 1:7,
undertecknat av Trafikverket 2020-12-01.
Kommunstyrelsens ordförande och
kommundirektören eller deras respektive ersättare
utses att för kommunens räkning underteckna avtalet
samt i ärendet nödvändiga handlingar.

Lisa Andersson
ordförande

Andrea Egerlundh
kommunsekreterare
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Nämnden för Vård & Omsorg

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Datum

2020-09-16

§ 77
Dnr 2020-00359
Kvartalsrapporter för ej verkställda beslut år 2020
Beslut
Nämnden för Vård & Omsorg antar förvaltningens skrivelse angående rapport
avseende ej verkställda beslut enligt 16 kap. § 6 f Socialtjänstlagen och § 28 f lagen
om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.
Sammanfattning av ärendet
Enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
har kommunerna skyldighet att rapportera alla gynnande biståndsbeslut som inte
verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Kommunen ska även rapportera in
avbrott i verkställigheten av gynnande beslut om beslutet inte verkställts på nytt
inom tre månader. Rapportering ska ske varje kvartal till Inspektionen för vård och
omsorg och till de förtroendevalda revisorerna. Nämnden för Vård & Omsorg och
kommunfullmäktige ska informeras i samband med rapporteringen till Inspektionen
för vård och omsorg.
Förvaltningen för Vård & Omsorg i Kungsbacka kommun hade den 30 juni 2020 40
beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen som inte verkställts inom 3 månader.
Samtliga ärenden gäller beslut om särskilt boende.
Beslutsunderlag
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2020-09-07
Beslutsgång
Ordförande Hravn Forsne (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
förvaltningens förslag. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att nämnden
beslutar enligt förvaltningens förslag.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2020-09-07
Diarienummer

VO 2020-00359

Rapport avseende ej verkställda beslut enligt 16 kap § 6 f socialtjänstlagen och § 28 f
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS
Förslag till beslut
Nämnden för Vård & Omsorg antar förvaltningens skrivelse angående rapport avseende ej verkställda
beslut enligt 16 kap § 6 f socialtjänstlagen och § 28 f lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade, LSS.
Sammanfattning
Enligt socialtjänstlagen har kommunerna skyldighet att rapportera alla gynnande biståndsbeslut enligt
4 kap 1 § som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapportering ska ske till
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) på individnivå varje kvartal.
Kommunen ska även rapportera in avbrott i verkställigheten av gynnande beslut om beslutet inte
verkställts på nytt inom tre månader. Dessa återfinns i tabellen nedan som ”avliden” och ”avsagt sig
beslut”.
Nämnden för Vård & Omsorg ska informera kommunfullmäktige och de förtroendevalda revisorerna i
samband med rapporteringen till Inspektionen för vård och omsorg.
Förvaltningen för Vård & Omsorg i Kungsbacka hade den 30 juni 2020, 40 beslut enligt 4 kap 1 §
socialtjänstlagen, som inte verkställts inom 3 månader.
Samtliga ärenden gäller beslut om särskilt boende.

Vård & Omsorg
Cajsa Löfmark
0300-83 48 39
cajsa.lofmark@kungsbacka.se
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Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se

KUNGSBACKA KOMMUN
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2020

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

Kvartal
1

Kvartal
2

63

40

13

5

9

2

11
1
9
29
72

28

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

9

9

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

4

3

1

0
63

Kvartal
4

18*
1
3
12
41

49

- Antal personer som har väntat på
boende > 12 månader
Summa

Kvartal
3

40

* Kommentar: Av 18 personer som ej fått erbjudande under kvartalet har 14 personer valt att avstå
erbjudande med anledning av Covid-19.

KUNGSBACKA KOMMUN

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-09-07
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen

Pia Berglund
Verksamhetschef
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KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Vård & Omsorg

Datum

1 (1)

2020-11-27

§ 106
Dnr 2020-00359
Rapport om ej verkställda beslut år 2020 kvartal 3
Beslut
Nämnden för Vård & Omsorg antar förvaltningens skrivelse angående rapport
avseende ej verkställda beslut enligt 16 kap. § 6 f socialtjänstlagen och § 28 f lagen
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Sammanfattning av ärendet
Enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
har kommunerna skyldighet att rapportera alla gynnande nämndbeslut enligt 4 kap 1
§ som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapportering ska ske till
Inspektionen för vård och omsorg och till de förtroendevalda revisorerna.
Kommunen ska även rapportera in avbrott i verkställigheten av gynnande beslut om
beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader.
Nämnden för Vård & Omsorg och kommunfullmäktige ska informeras i samband
med rapporteringen till Inspektionen för vård och omsorg. Rapporteringen sker till
Inspektionen för vård och omsorg på individnivå varje kvartal.
Förvaltningen för Vård & Omsorg i Kungsbacka hade den 30 september 2020, 32
beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen, som inte verkställts inom 3 månader.
Samtliga ärenden gäller beslut om särskilt boende.
Beslutsunderlag
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2020-10-21
Beslutsgång
Ordförande Hravn Forsne (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
förvaltningens förslag. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att nämnden
beslutar enligt förvaltningens förslag.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2020-10-21
Diarienummer

VO 2020-00359

Rapport avseende ej verkställda beslut enligt 16 kap § 6 f socialtjänstlagen och § 28 f
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS
Förslag till beslut
Nämnden för Vård & Omsorg antar förvaltningens skrivelse angående rapport avseende ej verkställda
beslut enligt 16 kap § 6 f socialtjänstlagen och § 28 f lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade, LSS.
Sammanfattning
Enligt socialtjänstlagen har kommunerna skyldighet att rapportera alla gynnande biståndsbeslut enligt
4 kap 1 § som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapportering ska ske till
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) på individnivå varje kvartal.
Kommunen ska även rapportera in avbrott i verkställigheten av gynnande beslut om beslutet inte
verkställts på nytt inom tre månader. Dessa återfinns i tabellen nedan som ”avliden” och ”avsagt sig
beslut”.
Nämnden för Vård & Omsorg ska informera kommunfullmäktige och de förtroendevalda revisorerna i
samband med rapporteringen till Inspektionen för vård och omsorg.
Förvaltningen för Vård & Omsorg i Kungsbacka hade den 30 september 2020, 32 beslut enligt 4 kap 1
§ socialtjänstlagen, som inte verkställts inom 3 månader.
Samtliga ärenden gäller beslut om särskilt boende.

Vård & Omsorg
Cajsa Löfmark
0300-83 48 39
cajsa.lofmark@kungsbacka.se
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Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se
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2020

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

Kvartal
1

Kvartal
2

Kvartal
3

63

40

32

13

5

8

9

2

1

11
1
9
29

18
1
3
12

13
0
1
10

72

41

33

49

28

10

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

9

9

13

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

4

3

7

1

0

2

- Antal personer som har väntat på
boende > 12 månader
Summa
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-10-21
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen

63

40

32

Kvartal
4

KUNGSBACKA KOMMUN
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Pia Berglund
Verksamhetschef

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2020-12-07

Diarienummer

KS 2020-01085

Val av firmatecknare
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen utser kommundirektör, biträdande kommundirektör, HR-chef och ekonomichef, två
i förening, till kommunstyrelsens firmatecknare, vilket innebär att teckna handlingar, avtal med flera
handlingar för kommunstyrelsen i de fall detta inte framgår av annan handling.
Firmatecknarna äger också rätt att underteckna preskriptionsavbrott för borgensbeslut.
Sammanfattning av ärendet
I vissa fall efterfrågas underskrift av kommunens firmatecknare. Det kan gälla ärenden, avtal,
överenskommelser eller andra handlingar som undertecknas som en följd av ett annat beslut.
Firmatecknare för kommunen har varit kommundirektör, biträdande kommundirektör, HR- och
kommunikationschef och ekonomichef. Då det sen en tid varit förändringar i organisationen innebär
det ändringar av funktionerna som firmatecknare.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-12-07
Beslutet skickas till
Kommundirektör, biträdande kommundirektör, HR-chef, ekonomichef, kommunledningskontoret
ekonomiavdelning
Beskrivning av ärendet
Begreppet firmatecknare finns inte i kommunallagen. Vem som i en kommun skriver under en
handling avgörs genom reglementen, arbetsordningar, attesträtt och delegeringsförteckningar eller i
form av andra beslut.
I de fall avtal eller överenskommelser är följden av ett beslut i kommunstyrelsen framgår det av
beslutet vem som äger rätt att underteckna handlingarna. Framgår det inte av beslutet är det
kommunens gemensamma dokument ”Reglemente för kommunstyrelsen och nämnder” som gäller. Av
det framgår följande:
Kommunledningskontoret
Katarina Eiderbrant
0300-83 40 16
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Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se
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”Skrivelser, avtal och andra framställningar till extern part, som beslutas av nämnden, ska
undertecknas av ordföranden, eller vid förfall för denne av vice ordförande, och
förvaltningschefen, om inte nämnden bestämmer annat.
Yttranden till extern part, som beslutas av nämnden, ska undertecknas av ordföranden, eller vid
förfall för denne av vice ordförande, och kontrasigneras av sekreteraren.”
I vissa fall efterfrågas underskrift av kommunens firmatecknare. Det kan gälla speciella ärenden, avtal,
överenskommelser eller andra handlingar som undertecknas som en följd av ett annat beslut.
Firmatecknare för kommunen har varit kommundirektör, biträdande kommundirektör, HR- och
kommunikationschef och ekonomichef. Då det sen en tid varit förändringar i organisationen innebär
det ändringar av funktionerna som firmatecknare.
Nedan framgår vilka personer som i dagsläget innehar berörda funktioner och är aktuella som
firmatecknare:
Firmatecknare:
Kommundirektör
Biträdande kommundirektör
Ekonomichef
HR-chef

Malin Aronsson
Anders Johansson
Christina Hermansson
Jesper Edlind

Malin Aronsson

Anders Johansson

Kommundirektör

Biträdande kommundirektör

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2020-12-06

Diarienummer

KS 2020-00873

Svar på Finansdepartementets remiss: rutavdrag för äldre (SOU 2020:52)
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2020-12-06, och översänder det som sitt svar till
Finansdepartementet.
Sammanfattning av ärendet
Kungsbacka kommun har fått möjlighet att yttra sig över Finansdepartementets remiss Rutavdrag för
äldre (SOU 2020:52). Utredningen har haft i uppdrag att föreslå hur rutavdraget kan utökas med vissa
angivna tjänster, en höjning av taket för rutavdraget till 75 000 kronor samt en särskild ordning för
rutavdrag för äldre personer. Slutbetänkandet behandlar frågan om en särskild ordning för rutavdrag
för äldre. Uppdraget har omfattat att dels lämna förslag om en sådan ordning för äldre, dels analysera
behovet och lämpligheten av en sådan ordning.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2020-12-06
Yttrande, 2020-12-06
Nämnden för Vård & Omsorgs yttrande, 2020-12-04
Nämnden för Vård & Omsorg, Delegeringsbeslut, 2020-12-04
Finansdepartementet remiss: Rutavdrag för äldre (SOU 2020:52)
Beslutet skickas till
Finansdepartementet
Beskrivning av ärendet
Utredningen föreslår att en särskild ordning för rutavdrag för äldre personer som lämpligast genomförs
genom att rutavdraget kompletteras med tjänster som enbart äldre personer har rätt till. Tjänsterna
avser sällskap, matlagning och bakning samt rastning och passning av sällskapsdjur. Därtill bör
möjligheterna till rutavdrag utvidgas för arbete som avser tillsyn av bostad och trädgårdsskötsel.
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Utredningens förslag är alltså att en särskild ordning för rutavdrag för äldre personer som ska omfatta
fler tjänster än nuvarande rutavdrag. En sådan ordning bör enligt utredningens bedömning varken
innefatta en högre subventionsgrad än i dag eller ett högre tak för maximal skattereduktion än vad
regeringen föreslår i lagrådsremissen Utvidgat rutavdrag och höjt tak för rutavdraget. Med äldre
personer avses i detta sammanhang personer som vid årets ingång är 65 år eller äldre. Den som uppnått
denna ålder ska alltså ha rätt till rutavdrag för kostnader för arbete som ingår i nämnda tjänster.
Sällskapstjänsten för äldre personer avser sällskap i bostaden eller i samband med rekreation,
nöjesarrangemang eller liknande aktiviteter utanför bostaden. Arbetet ska ge rätt till rutavdrag även när
det inte har samband med annat hjälparbete av personlig art. Matlagning för äldre avser tillredning av
dagliga måltider till de som ingår i hushållet. Även bakning för hushållets behov ska ge rätt till
rutavdrag.
Tjänsten om enklare tillsyn av bostaden motsvarar den som regeringen föreslår i lagrådsremissen
Utvidgat rutavdrag och höjt tak för rutavdraget, med den skillnaden att arbetet kan utföras även när
den äldre är hemma. För äldre personer ska dessutom fler slag av arbeten i trädgården än i dag ge rätt
till rutavdrag, bland annat plantering av blommor, träd och buskar samt plockning av bär och frukt.
Rastning, passning och därmed förenad enklare skötsel av hund, katt och andra sällskapsdjur är vidare
arbeten som ska ge rätt tillrutavdrag för äldre personer. Något rutavdrag ska dock inte medges för
kostnader för arbete som utförs vid ”dagis” eller pensionat för sällskapsdjur.
Enligt nuvarande regler kan rutavdrag ges inte bara för arbete som är hänförligt till det egna hushållet
utan även för arbete som är hänförligt till en förälders hushåll. Utredningen föreslår en utvidgning av
kretsen anhöriga som har rätt till rutavdrag när det gäller tjänsterna för äldre. Rätt till rutavdrag ska för
dessa tjänster finnas när arbetet är hänförligt även till andra närstående personers hushåll än en
förälders, förutsatt att den äldre närstående uppfyller nämnda ålderskrav för tjänsten. Med närstående
avses den krets av personer som anges i 2 kap. 22 § inkomstskattelagen, till exempel syskon och mor
och farföräldrar.
För att motverka missbruk av den nya ordningen samt skapa kontrollmöjligheter för Skatteverket ska,
vid begäran om ersättning för utfört hushållsarbete då en anhörig köpt ruttjänster till en närstående,
uppgift lämnas om bland annat närståendes namn, bostad där arbetet utförts och släktskapet till den
äldre personen.
Utredningen har enligt direktivet föreslagit nödvändiga författningsändringar. De nya bestämmelserna
föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.
Förslaget är remitterad till nämnden för Vård & Omsorg vars synpunkter yttrandet i huvudsak bygger
på. Samhällsbyggnadskontoret ställer sig bakom nämndens synpunkter och poängterar samtidigt vikten
av att fler i samhället är med och delar på uppdrag inom framtidens välfärd.
Malin Aronsson

Emma Kjernald

Kommundirektör

Samhällsbyggnadschef

YTTRANDE
Kommunstyrelsen
Datum

Till

2020-12-06

Finansdepartementet

Diarienummer

Ert diarienummer

KS 2020-00873

Fi2020/03706

Yttrande över Finansdepartementets remiss: Rutavdrag för äldre (SOU 2020:52)
Sammanfattande inställning
Kungsbacka kommun instämmer i huvudsak med utredningens förslag.
Kungsbacka kommun instämmer dock inte i utredningens bedömning i avsnitt 9.2 om att rutavdraget
bör inriktas främst mot tjänster som går utöver de behov som socialtjänsten ska tillgodose. Kommunen
ser istället att det finns vinster med att de ekonomiska incitamenten ökar för att köpa sådana tjänster
som annars utförs av den kommunala omsorgen, särskilt med tanke på den demografiska utvecklingen
de kommande åren.
Kungsbacka kommun anser därför att Regeringen även fortsatt bör se över rutavdraget med
ambitionen att det utformas för att öka incitamenten för enskilda att köpa tjänster på den privata
marknaden, då det kan bidra till att avlasta den sociala omsorgen som står inför stora utmaningar de
kommande åren En sådan översyn bör även omfatta avgiftssystemet i socialtjänstlagen, men inte rätten
till bistånd.
Kommunens inställning i detalj
Kungsbacka kommun ställer sig positiv till att de tjänster som utredningen föreslår i avsnitt 10.5 ska
ingå i rutavdraget. Det tycks innebära en förenkling för de företag som redan erbjuder service- och
omsorgstjänster med rutavdrag att också kunna erbjuda närliggande tjänster med samma avdrag. Detta
kan, som utredningen resonerar om i avsnitt 16.6, innebära att fler väljer att köpa tjänster på den
privata marknaden snarare än att söka hjälp av socialtjänsten. Det är positivt då det avlastar den
kommunala omsorgen som ju står inför stora utmaningar de kommande åren. Kungsbacka kommun
delar dock utredningens bedömning att påverkan förmodligen kommer bli marginell med det
nuvarande förslaget.
Kungsbacka kommun ser också att det är bra att det i avsnitt 13.2.1 föreslås att fler ska ingå i den krets
av anhöriga som kan hjälpa en någon att beställa tjänster med rutavdrag. Det förenklar för enskilda att
kunna få stöd och hjälp av fler olika närstående, och även för de som av olika anledningar inte kan ta
hjälp av sina barn.
Kungsbacka kommun instämmer i utredningens bedömning i avsnitt 15.2 att det inte finns skäl att
begränsa den utvidgningen av tjänster med rutavdrag som föreslås enbart till äldre personer, utan att en
sådan utvidgning istället kan ske generellt. Det bör vara behov av tjänsterna som ska styra tillgången
till dem, och även personer under 65 år kan ha sådana behov. Ett generellt införande bör också
innebära en enklare tillämpning.
Kommunstyrelsen
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Kungsbacka kommun tycker vidare att det är olyckligt att utredningen i sina principiella överväganden
i avsnitt 9.2, kring utformningen av ett rutavdrag riktat mot äldre, gör bedömningen att det bör inriktas
mot tjänster som går utöver de behov som socialtjänsten ska tillgodose. Den kommunala
äldreomsorgen står inför stora utmaningar de kommande åren, med en demografisk utveckling som
innebär att långt fler äldre kommer att behöva vård och omsorg samtidigt som skatteintäkterna från
arbete inte ökar i motsvarande takt och det dessutom kommer att bli svårare att rekrytera personal. För
att hantera detta måste det till nya lösningar, och ett möjligt sätt att avlasta den kommunala omsorgen
vore att öka incitamenten för de som har råd att köpa tjänster på marknaden istället för att vända sig till
socialtjänsten. Det kan handla om till exempel hjälp med städning, tvätt, matleveranser eller
livsmedelsinköp. Vissa av dessa tjänster går det redan idag att få rutavdrag för, men avgiftssystemet
för hemtjänstinsatser reglerat i socialtjänstlagen innebär att det ofta är ekonomiskt fördelaktigt att
vända sig till kommunen istället för marknaden.
Kungsbacka kommun anser att det vore positivt om en större andel än idag av dessa tjänster kunde
tillhandahållas av marknaden. För att det ska hända så behöver både rutavdraget och
avgiftsbestämmelserna i socialtjänstlagen ses över med målet att öka de ekonomiska incitamenten för
enskilda att välja marknadslösningarna. En sådan översyn får dock självklart inte innebära att enskildas
rätt till hemtjänst försämras, eller möjligheten att få avgiften nedsatt eller eftergiven helt för de med
svagare ekonomi. Vad som då ändå kan övervägas är om till exempel vissa delinsatser inom ramen för
hemtjänst, så som städning eller tvätt, ska lyftas ut helt eller delvis från maxtaxan enligt 8 kap 5 §
punkt 1 i socialtjänstlagen.
Kungsbacka kommun
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Yttrande över finansdepartementets remiss: Rutavdrag för äldre (SOU 2020:52)
Sammanfattande inställning
Vård & Omsorg instämmer i huvudsak med utredningens förslag.
Vård & Omsorg instämmer dock inte i utredningens bedömning i avsnitt 9.2 om att rutavdraget bör
inriktas främst mot tjänster som går utöver de behov som socialtjänsten ska tillgodose. Nämnden ser
istället att det finns vinster med att de ekonomiska incitamenten ökar för att köpa sådana tjänster som
annars utförs av den kommunala omsorgen, särskilt med tanke på den demografiska utvecklingen de
kommande åren.
Vård & Omsorg anser därför att Regeringen även fortsatt bör se över rutavdraget med ambitionen att
det utformas för att öka incitamenten för enskilda att köpa tjänster på den privata marknaden, då det
kan bidra till att avlasta den sociala omsorgen som står inför stora utmaningar de kommande åren En
sådan översyn bör även omfatta avgiftssystemet i socialtjänstlagen, men inte rätten till bistånd.
Vård & Omsorgs ställningstagande
Vård & Omsorg ställer sig positiv till att de tjänster som utredningen föreslår i avsnitt 10.5 ska ingå i
rutavdraget. Det tycks innebära en förenkling för de företag som redan erbjuder service- och
omsorgstjänster med rutavdrag att också kunna erbjuda närliggande tjänster med samma avdrag. Detta
kan, som utredningen resonerar om i avsnitt 16.6, innebära att fler väljer att köpa tjänster på den
privata marknaden snarare än att söka hjälp av socialtjänsten. Det är positivt då det avlastar den
kommunala omsorgen som ju står inför stora utmaningar de kommande åren. Vård & Omsorg delar
dock utredningens bedömning att påverkan förmodligen kommer bli marginell med det nuvarande
förslaget.
Vård & Omsorg ser också att det är bra att det i avsnitt 13.2.1 föreslås att fler ska ingå i den krets av
anhöriga som kan hjälpa en någon att beställa tjänster med rutavdrag. Det förenklar för enskilda att
kunna få stöd och hjälp av fler olika närstående, och även för de som av olika anledningar inte kan ta
hjälp av sina barn.
Vård & Omsorg instämmer i utredningens bedömning i avsnitt 15.2 att det inte finns skäl att begränsa
den utvidgningen av tjänster med rutavdrag som föreslås enbart till äldre personer, utan att en sådan
utvidgning istället kan ske generellt. Det bör vara behov av tjänsterna som ska styra tillgången till dem,
och även personer under 65 år kan ha sådana behov. Ett generellt införande bör också innebära en
enklare tillämpning.
1 (2)
Carl Odhnoff
Nämndsekreterare/utredare
Vård & Omsorg

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

KUNGSBACKA KOMMUN
2 (2)

Vård & Omsorg tycker vidare att det är olyckligt att utredningen i sina principiella överväganden i
avsnitt 9.2, kring utformningen av ett rutavdrag riktat mot äldre, gör bedömningen att det bör inriktas
mot tjänster som går utöver de behov som socialtjänsten ska tillgodose. Den kommunala
äldreomsorgen står inför stora utmaningar de kommande åren, med en demografisk utveckling som
innebär att långt fler äldre kommer att behöva vård och omsorg samtidigt som skatteintäkterna från
arbete inte ökar i motsvarande takt och det dessutom kommer att bli svårare att rekrytera personal. För
att hantera detta måste det till nya lösningar, och ett möjligt sätt att avlasta den kommunala omsorgen
vore att öka incitamenten för de som har råd att köpa tjänster på marknaden istället för att vända sig till
socialtjänsten. Det kan handla om till exempel hjälp med städning, tvätt, matleveranser eller
livsmedelsinköp. Vissa av dessa tjänster går det redan idag att få rutavdrag för, men avgiftssystemet
för hemtjänstinsatser reglerat i socialtjänstlagen innebär att det ofta är ekonomiskt fördelaktigt att
vända sig till kommunen istället för marknaden.
Vård & Omsorg anser att det vore positivt om en större andel än idag av dessa tjänster kunde
tillhandahållas av marknaden. För att det ska hända så behöver både rutavdraget och
avgiftsbestämmelserna i socialtjänstlagen ses över med målet att öka de ekonomiska incitamenten för
enskilda att välja marknadslösningarna. En sådan översyn får dock självklart inte innebära att enskildas
rätt till hemtjänst försämras, eller möjligheten att få avgiften nedsatt eller eftergiven helt för de med
svagare ekonomi. Vad som då ändå kan övervägas är om till exempel vissa delinsatser inom ramen för
hemtjänst, så som städning eller tvätt, ska lyftas ut helt eller delvis från maxtaxan enligt 8 kap 5 §
punkt 1 i socialtjänstlagen.

Vård & Omsorg

Hravn Forsne (M)

Lillemor Berglund Andreasson

Nämndens ordförande

Förvaltningschef

DELEGERINGSBESLUT
Datum

2020-12-04
Diarienummer

VO 2020-00772

Remiss: Rutavdrag för äldre (SOU 2020:52)
Beslut
Vård & Omsorg beslutar att anta yttrande, daterat 2020-12-04, över finansdepartementets remiss:
Rutavdrag för äldre (SOU 2020:52) och översänder det till Kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har begärt att Vård & Omsorg ska yttra sig över finansdepartementets remiss om
utredningen av ett införande av ett särskilt utökat rutavdrag för äldre. Yttrandet ska vara
Kommunstyrelsen till del senast 21 december för vidare behandling till ett kommungemensamt
yttrande.
Utredningens förslag går i huvudsak ut på att utvidga de tjänster som ger rätt till rutavdrag till sådant
som utredningen har identifierat att äldre kan ha ett särskilt behov av. Utredningen föreslår att följande
tjänster också ska ingå i rutavdraget: Sällskap, matlagning och bakning, tillsyn av bostad,
trädgårdsskötsel och rastning av sällskapsdjur. Utredningen anser dock att det inte är lämpligt att
begränsa utvidgningen enbart till äldre, utan menar att det är bättre att göra det till alla. Utredningen
föreslår även en utvidgning av kretsen anhöriga som kan köpa tjänster åt någon annan med rutavdrag.
Förvaltningen för Vård & Omsorg har tagit fram ett yttrande över utredningen med förslaget att Vård
& Omsorg i huvudsak instämmer med utredningens förslag, men med några invändningar.
Beslut om yttrande fattas av förvaltningschef Lillemor Berglund Andreasson i enlighet med punkt 6.10
i nämnden för Vård & Omsorgs delegeringsförteckning.
Beslutsunderlag
Yttrande över finansdepartementets remiss: Rutavdrag för äldre (SOU 2020:52), 2020-12-04
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Lillemor Berglund Andreasson
Förvaltningschef
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Till statsrådet och chefen
för Finansdepartementet

Regeringen beslutade den 5 juni 2019 att tillsätta en särskild utredare
med uppdrag att utreda utvidgningar av rutavdraget. Från och med
den 13 juni 2019 förordnades f.d. avdelningschefen Ulf Rehnberg
som särskild utredare.
Som experter förordnades fr.o.m. den 13 augusti 2019 departementssekreteraren Viveca Bergstrand, rättsliga experten Pia Blank
Thörnroos, ämnesrådet Charlotta Broman, departementssekreteraren Magnus Gustavsson, förbundsstyrelseledamoten Kjell Hansson,
rättssakkunnige Henrik Hasslemark, näringspolitiska experten
Evelina Kogsta, nationalekonomen Johan Lidefelt, handläggaren
Thomaz Ohlsson, ordföranden Christina Tallberg och departementssekreteraren Jenny Wada.
Den 27 augusti 2019 entledigades Viveca Bergstrand och som ny
expert förordnades fr.o.m. samma datum kanslirådet Marina
Ekenberg. Den 7 oktober 2019 entledigades Thomaz Ohlsson och
som ny expert förordnades fr.o.m. den 8 oktober 2019 samordnaren
Greger Bengtsson. Som ny expert förordnades fr.o.m. den 30 mars
2020 utredaren och fil. dr. Maria Ahlsten. Den 28 april 2020 entledigades ämnesrådet Charlotta Broman.
Som sekreterare anställdes fr.o.m. den 1 juli 2019 kammarrättsassessorn och adj. universitetsadjunkten Catarina Fäger. Ämnesrådet
Jenny von Greiff var anställd som sekreterare på deltid under perioden
29 augusti 2019–15 januari 2020. Skattehandläggaren Trine Daleng
var anställd som sekreterare i utredningen under perioden 1 oktober–15 januari 2020. Som ny sekreterare anställdes kanslirådet Maria
Gustafsson på deltid under perioden 17 februari–31 augusti 2020.
Utredningen, som har antagit namnet Rut-utredningen, överlämnade den 31 januari 2020 delbetänkandet Fler ruttjänster och höjt tak

för rutavdraget (SOU 2020:5). Två särskilda yttranden bifogades
betänkandet.
Härmed överlämnas utredningens slutbetänkande Rutavdrag för
äldre (SOU 2020:52). Tre särskilda yttranden har bifogats betänkandet. Uppdraget är med detta slutfört.
Stockholm i september 2020
Ulf Rehnberg
/Catarina Fäger
Maria Gustafsson
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Sammanfattning

Utredningen har haft i uppdrag att föreslå
• hur rutavdraget kan utökas med vissa angivna tjänster
• en höjning av taket för rutavdraget till 75 000 kronor
• en särskild ordning för rutavdrag för äldre personer.
I detta slutbetänkande behandlar utredningen frågan om en särskild
ordning för rutavdrag för äldre. Uppdraget har omfattat att dels
lämna förslag om en sådan ordning för äldre, dels analysera behovet
och lämpligheten av en sådan ordning.
Förslag på hur fler tjänster kan inkluderas i rutavdraget och ett
höjt tak för rutavdraget har utredningen redovisat i sitt delbetänkande Fler ruttjänster och höjt tak för rutavdraget (SOU 2020:5).1
Principiella överväganden
Utredningens uppdrag har varit omfattande och komplext, bl.a. mot
bakgrund av att det inte anges i utredningsdirektiven vad som motiverar särskilda regler för rutavdrag för äldre personer. Utredningen
har därför dragit upp ett antal principer som ett särskilt rutavdrag
för äldre kan utformas efter.
Utredningen anser att en principiell inriktning för ett särskilt rutavdrag för äldre personer bör vara att det ska möta en eventuell efterfrågan på tjänster som går utöver det behov som den kommunala
1

Regeringen föreslår i lagrådsremissen Utvidgat rutavdrag och höjt tak för rutavdraget, beslutad
den 13 augusti 2020, att rutavdraget utvidgas med fyra nya tjänster och att taket för rutavdrag
höjs till 75 000 kronor. De nya tjänsterna som föreslås är tvätt och vård av kläder och hemtextilier vid en tvättinrättning, en möbleringstjänst, en transporttjänst som avser bortforsling
av bohag och annat lösöre från bostaden till försäljningsverksamhet som drivs i syfte att främja
återanvändning samt en tjänst som avser enklare tillsyn av bostaden.
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hemtjänsten ska tillgodose enligt socialtjänstlagen (2001:453). Ett
särskilt rutavdrag för äldre personer bör vidare ansluta till den valfrihet som nuvarande rutavdrag innebär för den enskilde. Därmed bör
rätten till rutavdrag för äldre inte vara beroende av att den enskilde har
något specifikt behov. I stället bör möjligheten att använda det särskilda rutavdraget kopplas till att den enskilde uppnått en viss ålder.
Förslaget om det särskilda rutavdraget för äldre ska inte påverka kommunernas åtaganden och skyldigheter i förhållande till sina äldre kommuninvånare enligt socialtjänstlagen eller andra lagar.
Utredningen menar att ett särskilt rutavdrag för äldre kan underlätta vardagen för anhöriga till äldre personer, vilka i dag gör stora
insatser för äldre närstående.
Ett annat motiv för ett särskilt rutavdrag för äldre är att det i viss
mån skulle kunna bidra till att skjuta upp beslutet att gå i pension
och sluta att förvärvsarbeta.
Slutligen bör ett särskilt rutavdrag för äldre ansluta till rutavdragets huvudsyfte och således utformas med syfte att påverka
efterfrågan på vissa tjänster och ge enskilda incitament att köpa vissa
hushållsarbeten på marknaden i stället för att utföra arbetet själva.
Utredningens förslag
Utifrån de principiella övervägandena föreslår utredningen att en
särskild ordning för rutavdrag för äldre personer lämpligast genomförs genom att rutavdraget kompletteras med tjänster som enbart
äldre personer har rätt till. Tjänsterna avser sällskap, matlagning och
bakning samt rastning och passning av sällskapsdjur. Därtill bör
möjligheterna till rutavdrag utvidgas för arbete som avser tillsyn av
bostad och trädgårdsskötsel.
Utredningens förslag är alltså att en särskild ordning för rutavdrag
för äldre personer ska omfatta fler tjänster än nuvarande rutavdrag. En
sådan ordning bör enligt utredningens bedömning varken innefatta en
högre subventionsgrad än i dag eller ett högre tak för maximal skattereduktion än vad regeringen föreslår i lagrådsremissen Utvidgat rutavdrag och höjt tak för rutavdraget.
Med äldre personer avses i detta sammanhang personer som vid
årets ingång är 65 år eller äldre. Den som uppnått denna ålder ska

16

SOU 2020:52

Sammanfattning

alltså ha rätt till rutavdrag för kostnader för arbete som ingår i
nämnda tjänster.
Sällskapstjänsten för äldre personer avser sällskap i bostaden eller
i samband med rekreation, nöjesarrangemang eller liknande aktiviteter utanför bostaden. Arbetet ska ge rätt till rutavdrag även när det
inte har samband med annat hjälparbete av personlig art.
Matlagning för äldre avser tillredning av dagliga måltider till de
som ingår i hushållet. Även bakning för hushållets behov ska ge rätt
till rutavdrag.
Tjänsten om enklare tillsyn av bostaden motsvarar den som
regeringen föreslår i lagrådsremissen Utvidgat rutavdrag och höjt tak
för rutavdraget, med den skillnaden att arbetet kan utföras även när
den äldre är hemma.
För äldre personer ska dessutom fler slag av arbeten i trädgården
än i dag ge rätt till rutavdrag, bl.a. plantering av blommor, träd och
buskar samt plockning av bär och frukt.
Rastning, passning och därmed förenad enklare skötsel av hund,
katt och andra sällskapsdjur är vidare arbeten som ska ge rätt till
rutavdrag för äldre personer. Något rutavdrag ska dock inte medges
för kostnader för arbete som utförs vid ”dagis” eller pensionat för
sällskapsdjur.
Enligt nuvarande regler kan man få rutavdrag inte bara för arbete
som är hänförligt till det egna hushållet utan även för arbete som är
hänförligt till en förälders hushåll. Utredningen föreslår en utvidgning av kretsen anhöriga som har rätt till rutavdrag när det gäller
tjänsterna för äldre. Rätt till rutavdrag ska för dessa tjänster finnas
när arbetet är hänförligt även till andra närstående personers hushåll
än en förälders, förutsatt att den äldre närstående uppfyller nämnda
ålderskrav för tjänsten. Med närstående avses den krets av personer
som anges i 2 kap. 22 § inkomstskattelagen, t.ex. syskon och moroch farföräldrar.
För att motverka missbruk av den nya ordningen samt skapa kontrollmöjligheter för Skatteverket ska, vid begäran om ersättning för
utfört hushållsarbete då en anhörig köpt ruttjänster till en närstående,
uppgift lämnas om bl.a. närståendes namn, bostad där arbetet utförts
och släktskapet till den äldre personen.
Utredningen har enligt direktivet föreslagit nödvändiga författningsändringar. De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den
1 januari 2022.
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Behovet och lämpligheten av ett särskilt rutavdrag för äldre
I utredningens uppdrag ingår inte bara att lämna ett förslag om en
särskild ordning för rutavdrag för äldre utan även att analysera såväl
behovet som lämpligheten av en sådan ordning.
Enligt utredningens bedömning är den föreslagna ordningen den
som bäst svarar upp mot äldre personers efterfrågan på ytterligare
ruttjänster och dessutom den som är lämpligast att införa utifrån
utredningens principiella överväganden.
Utredningen har i sin analys kommit fram till att det kan finnas
positiva effekter av ett särskilt rutavdrag för äldre. De tjänster som
utredningen föreslår förväntas bli efterfrågade av äldre, om än inte i
någon större omfattning jämfört med de tjänster som i dag ger rätt
till rutavdrag. Tjänsterna kan också i någon mån svara mot ett behov
hos äldre i den meningen att det med stor sannolikt finns enskilda
som är beredda att betala för att få tjänsten utförd.
Genom förslagen ges anhöriga möjlighet att köpa ruttjänster till
äldre närstående, vilket kan underlätta för de anhöriga som i dag har
svårigheter att få livspusslet gå ihop. Effekterna av förslagen antas
dock bli begränsade men ändå svagt positiva för både anhöriga och
äldre.
Förslagen antas vidare innebära små, positiva samhällsekonomiska effekter. Sannolikt kommer dock effekterna på tillväxt eller
sysselsättning i ekonomin i sin helhet vara försumbara.
Mot dessa något positiva egenskaper hos förslaget har utredningen ställt de negativa.
I dag ges rutavdrag för samma slag av tjänster som kommunerna
är skyldiga att enligt socialtjänstlagen tillhandahålla äldre genom
insatser, stöd och hjälp. Dessutom tillhandahåller vissa kommuner
servicetjänster åt äldre enligt lagen (2009:47) om vissa kommunala
befogenheter som kan likna sådant arbete som kan köpas som rutarbete. Dessa system är i dag inte samordnade på annat sätt än att
rutavdragssystemet inte omfattar arbeten för vilka ekonomiskt stöd
lämnats från staten, en kommun eller en region. Blandningen av
olika aktörer som utför olika tjänster åt äldre och villkoren för dessa
ger, enligt utredningens mening, redan i dag en otydlighet vad gäller
roller och ansvar för äldre personers situation. Ett rutavdrag som är
särskilt riktat till äldre personer skulle kunna göra det ännu otydligare var gränserna för individens respektive kommunens ansvar går.
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En annan negativ aspekt med ett särskilt rutavdrag för äldre
handlar om grunderna för att skattemässigt särbehandla en grupp av
personer. Den särbehandling av skattskyldiga, som en åldersgräns
för rutavdrag för vissa tjänster innebär, grundar sig på att personer
från 65 års ålder antas ha ett annat behov än yngre av tjänsterna. Det
finns emellertid inte något empiriskt stöd eller annat underlag som
visar att det förhåller sig på det sättet. Argumenten för att ha en
särskild ordning för rutavdrag för personer 65 år och äldre är således
svaga. Särbehandlingen av personer som fyllt 65 år vid årets ingång
kan därför anses vara olämplig utifrån principerna om likabehandling
och de av riksdagen antagna skattepolitiska riktlinjerna.
Att köp av vissa tjänster ger rätt till rutavdrag vid en viss ålder
innebär vidare att man kan förutse praktiska tillämpningsproblem
både när det gäller vem som har rätt till rutavdrag och när det gäller
gränsdragningen mot tjänster som inte ger rutavdrag.
Sammanfattningsvis anser utredningen att det inte vore lämpligt
att införa en särskild ordning för rutavdrag för äldre. Det har inte
heller kommit fram att det finns något uttalat behov av en sådan
ordning. Det finns dock en viss efterfrågan på sådana tjänster som
utredningen föreslår och det kan därför finnas anledning att i ett
eventuellt lagstiftningsärende överväga om inte utvidgningen borde
införas för samtliga enskilda som uppfyller villkoren för rutavdrag
enligt gällande bestämmelser.

Konsekvenser av utredningens förslag
Utredningen beräknar att förslagen har en offentligfinansiell kostnad
på totalt cirka 86 miljoner kronor vid ett införande den 1 januari 2022.
På längre sikt, då efterfrågan och utbud anpassats till nya lägre priser
på tjänsterna, bedöms kostnaden uppgå till 272 miljoner kronor. Det
bör dock noteras att beräkningarna är behäftade med stor osäkerhet.
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1

Författningsförslag

1.1

Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen
(1999:1229)

Härigenom föreskrivs i fråga om inkomstskattelagen (1999:1229)1
dels att nuvarande 67 kap. 13 a, 13 b och 13 c §§ ska betecknas
67 kap. 13 b, 13 c och 13 d §§,
dels att den nya 13 d och 15 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 67 kap. 13 a §.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
67 kap.
13 a §
Om den skattskyldige har fyllt
65 år vid beskattningsårets ingång,
avses med hushållsarbete, utöver
vad som anges i 13 §, vid tillämpningen av detta kapitel följande.
1. Sällskap i bostaden eller i
samband med rekreation, nöjesarrangemang eller liknande aktiviteter utanför bostaden.
2. Matlagning och bakning som
utförs i eller i nära anslutning till
bostaden och som avser hushållets
måltider och behov.
3. Enklare tillsyn av bostaden
när tillsynen utförs i eller i nära

1

Lagen omtryckt 2008:803.
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anslutning till bostaden när den hos
vilken arbetet utförs är hemma.
4. Plantering av träd, buskar,
blommor och andra grödor samt
skörd av frukt, bär och grönsaker
som utförs på tomt eller trädgård i
nära anslutning till bostaden.
5. Rastning, passning och därmed förenad enklare skötsel av
hund, katt och andra sällskapsdjur,
i eller i nära anslutning till bostaden, eller i samband med promenader.
13 d §2
Som hushållsarbete räknas inte
Som hushållsarbete räknas inte
1. arbete som enbart avser in1. arbete som enbart avser installationer eller service på maskiner stallationer eller service på maskiner
och andra inventarier vid tillämp- och andra inventarier vid tillämpningen av 13 a eller 13 b §,
ningen av 13 b eller 13 c §,
2. arbete för vilket försäkringsersättning lämnats,
3. arbete för vilket bidrag eller annat ekonomiskt stöd lämnats
från staten, en kommun eller en region,
4. om- eller tillbyggnad av ett småhus för vilket fastighetsavgift
inte har tagits ut för de fem första kalenderåren efter beräknat
värdeår, eller
5. sådana tjänster som anges i 7 kap. 1 § andra stycket 5 mervärdesskattelagen (1994:200).
15 §3
För rätt till skattereduktion
För rätt till skattereduktion
krävs att det utförda hushålls- krävs att det utförda hushållsarbetet är hänförligt till den som arbetet är hänförligt till den som
begär skattereduktion eller dennes begär skattereduktion eller dennes
förälders hushåll. Föräldern ska förälders hushåll. Föräldern ska
dock vara bosatt i Sverige.
dock vara bosatt i Sverige.

2
3

Senaste lydelse 2019:907.
Senaste lydelse 2014:1457.
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Rätt till skattereduktion för
sådant hushållsarbete som anges i
13 a § gäller även när det utförda
arbetet är hänförligt till annan närståendes hushåll än förälders.
En fysisk person som utför hushållsarbetet får inte vara den som
begär skattereduktion eller en närstående till denne.
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.
2. Lagen tillämpas första gången på
a) hushållsarbete som har utförts och betalats efter den
31 december 2021,
b) förmån av hushållsarbete som har tillhandahållits efter den
31 december 2021, och
c) hushållsarbete som har utförts efter den 31 december 2021 och
för vilket ersättning har betalats ut och redovisats i en förenklad
arbetsgivardeklaration efter detta datum.
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Förslag till lag om ändring i lagen (2009:194)
om förfarandet vid skattereduktion för
hushållsarbete

Härigenom föreskrivs att 7, 9, 17 och 19 §§ lagen (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete ska ha följande lydelse.
Lydelse enligt lagrådsremiss1

Föreslagen lydelse

7§
Utbetalningen får uppgå till ett belopp som motsvarar mellanskillnaden mellan den debiterade ersättningen för hushållsarbetet
inklusive mervärdesskatt och köparens faktiska betalning för
arbetet till utföraren före begäran om utbetalning.
Utbetalningen får dock uppgå till högst
1. samma belopp som köparen har betalat om den avser sådant hushållsarbete som anges i 67 kap. 13 § inkomstskattelagen (1999:1229),
och
2. tre sjundedelar av det belopp som köparen har betalat om den
avser annat hushållsarbete.
Utbetalning får inte ske till
Utbetalning får inte ske till
den del köparens sammanlagda den del köparens sammanlagda
preliminära skattereduktion en- preliminära skattereduktion enligt 17 § skulle uppgå till ett be- ligt 17 § skulle uppgå till ett belopp som överstiger 75 000 kro- lopp som överstiger 75 000 kronor för ett beskattningsår. Ut- nor för ett beskattningsår. Utbetalning får inte ske till den del betalning får inte ske till den del
den
preliminära skattereduk- den preliminära skattereduktionen för sådant hushållsarbete tionen för sådant hushållsarbete
som anges i 67 kap. 13 a och som anges i 67 kap. 13 b och
13 b §§ inkomstskattelagen skulle 13 c §§ inkomstskattelagen skulle
överstiga 50 000 kronor för ett överstiga 50 000 kronor för ett
beskattningsår.
beskattningsår.

1

Beslutad den 13 augusti 2020, Utvidgat rutavdrag och höjt tak för rutavdraget.
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9§
En begäran om utbetalning ska innehålla uppgifter om
1. namn, adress och, om sådant nummer finns, organisationsnummer, personnummer, samordningsnummer eller motsvarande
registreringsnummer för utföraren,
2. personnummer eller samordningsnummer i de fall sådant nummer finns för köparen,
3. namn och personnummer för
närstående när hushållsarbetet köpts
av anhörig men utförts i närståendes
hushåll, adress till bostaden där
arbetet utförts samt den anhöriges
släktskap med den närstående.
3. debiterad ersättning för hus4. debiterad ersättning för hushållsarbete, debiterad ersättning för hållsarbete, debiterad ersättning för
material och debiterad ersättning material och debiterad ersättning
för annat än hushållsarbete och för annat än hushållsarbete och
material, betalt belopp för hushålls- material, betalt belopp för hushållsarbete och den dag som betalningen arbete och den dag som betalningen
för hushållsarbetet kommit ut- för hushållsarbetet kommit utföraren tillhanda,
föraren tillhanda,
4. vad hushållsarbetet avsett och
5. vad hushållsarbetet avsett och
antalet arbetade timmar, utom i antalet arbetade timmar förutom i
fråga om sådant arbete som avses i fråga om sådant arbete som avses i
67 kap. 13 § 12 och 13 inkomst- 67 kap. 13 § 12 och 13 inkomstskattelagen (1999:1229), och
skattelagen (1999:1229), och
5. det belopp som utföraren be6. det belopp som utföraren begär som utbetalning från Skatte- gär som utbetalning från Skatteverket.
verket.
17 §
Köparen ska tillgodoräknas preliminär skattereduktion med
1. ett belopp motsvarande den utbetalning som Skatteverket enligt 11 § beslutat om till utföraren, och
2. ett belopp motsvarande redovisade arbetsgivaravgifter i fråga
om sådan ersättning för hushållsarbete som har redovisats i en förenklad arbetsgivardeklaration enligt 26 kap. 4 § skatteförfarandelagen (2011:1244).
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Om Skatteverket har beslutat om återbetalning enligt 14 §, ska
den tidigare tillgodoräknade preliminära skattereduktionen minskas
med belopp motsvarande den beslutade återbetalningen.
Den preliminära skatteredukDen preliminära skattereduktionen får sammanlagt uppgå till tionen får sammanlagt uppgå till
högst 75 000 kronor för ett högst 75 000 kronor för ett
beskattningsår. Den preliminära beskattningsår. Den preliminära
skattereduktionen för sådant skattereduktionen för sådant
hushållsarbete som anges i hushållsarbete som anges i
67 kap. 13 a och 13 b §§ in- 67 kap. 13 b och 13 c §§ inkomstskattelagen (1999:1229) komstskattelagen (1999:1229)
får uppgå till högst 50 000 kro- får uppgå till högst 50 000 kronor för ett beskattningsår.
nor för ett beskattningsår.
19 §
Skatteverket ska så snart som möjligt skriftligen meddela köparen
av hushållsarbetet om
1. beslut enligt 11 § om utbetalning,
2. beslut enligt 14 § om återbetalning, och
3. belopp motsvarande redovisade arbetsgivaravgifter i fråga om
sådan ersättning för hushållsarbete som har redovisats i en förenklad
arbetsgivardeklaration enligt 26 kap. 4 § skatteförfarandelagen
(2011:1244).
Meddelandet ska innehålla uppgifter om
1. namn, adress och, om sådant nummer finns, organisationsnummer, personnummer, samordningsnummer eller motsvarande
registreringsnummer för utföraren eller annan mottagare som avses
i 13 § första stycket,
2. utbetalt belopp till eller återbetalt belopp från respektive utförare eller annan mottagare som avses i 13 § första stycket, och
3. den totala preliminära skatte3. den totala preliminära skattereduktionen som tillgodoräknats reduktionen som tillgodoräknats
köparen enligt 17 §, och hur stor köparen enligt 17 §, och hur stor
del av denna skattereduktion som del av denna skattereduktion som
avser sådant hushållsarbete som avser sådant hushållsarbete som
anges i 67 kap. 13 a och 13 b §§ anges i 67 kap. 13 b och 13 c §§
inkomstskattelagen (1999:1229). inkomstskattelagen (1999:1229).
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Skatteverket ska på begäran
av köparen lämna denne ett särskilt meddelande om den totala
preliminära skattereduktionen
som tillgodoräknats enligt 17 §.
Det ska framgå av meddelandet
hur stor del av denna skattereduktion som avser sådant hushållsarbete som anges i 67 kap.
13 a och 13 b §§ inkomstskattelagen.
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Skatteverket ska på begäran
av köparen lämna denne ett särskilt meddelande om den totala
preliminära skattereduktionen
som tillgodoräknats enligt 17 §.
Det ska framgå av meddelandet
hur stor del av denna skattereduktion som avser sådant hushållsarbete som anges i 67 kap.
13 b och 13 c §§ inkomstskattelagen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.
2. Bestämmelserna i 7, 17 och 19 §§ tillämpas första gången för
beskattningsår som börjar efter den 31 december 2021.
3. Ändringen av vilka uppgifter som ska lämnas i en begäran om
utbetalning enligt 9 § tillämpas första gången på begäran om utbetalning som avser arbete som har betalats av köparen efter den 31 december 2021.
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Förslag till lag om ändring i
skatteförfarandelagen (2011:1244)

Härigenom föreskrivs att 11 kap. 14 § skatteförfarandelagen
(2011:1244) ska ha följande lydelse.
Lydelse enligt lagrådsremiss1

Föreslagen lydelse

11 kap.
14 §
Skatteavdrag för förmån av hushållsarbete enligt 67 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) ska reduceras, om den som har utfört arbetet var godkänd för F-skatt vid någon av de tidpunkter som anges i
67 kap. 16 § 1 inkomstskattelagen. Detsamma gäller om utföraren
har ett intyg eller någon annan handling som avses i 67 kap. 17 §
samma lag. Reduktionen ska vara
1. 50 procent av värdet på förmån av sådant hushållsarbete som
anges i 67 kap. 13 § inkomstskattelagen, och
2. 30 procent av värdet på förmån av annat hushållsarbete.
Skatteavdraget ska som mest
Skatteavdraget ska som mest
reduceras med 75 000 kronor per reduceras med 75 000 kronor per
beskattningsår. I fråga om förmån beskattningsår. I fråga om förmån
av sådant hushållsarbete som anges av sådant hushållsarbete som anges
i 67 kap. 13 a och 13 b §§ inkomst- i 67 kap. 13 b och 13 c §§ inkomstskattelagen ska dock skatte- skattelagen ska dock skatteavdraget som mest reduceras med avdraget som mest reduceras med
50 000 kronor per beskattningsår. 50 000 kronor per beskattningsår.
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.
2. Lagen tillämpas första gången i fråga om skattepliktig förmån
av hushållsarbete som kommit den skattskyldige till del efter den
31 december 2021.

1

Beslutad den 13 augusti 2020, Utvidgat rutavdrag och höjt tak för rutavdraget.
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Utredningens uppdrag
och arbete

2.1

Uppdraget

Utredningen ska enligt kommittédirektivet Utvidgningar av rutavdraget (dir. 2019:26) utreda utvidgningar av rutavdraget. Utredningen ska bl.a.
• föreslå hur rutavdraget kan utökas med fler tjänster i form av
tvättarbete som utförs utanför bostaden, ommöblerings- och
bortforslingstjänster samt trygghetstjänster,
• föreslå en höjning av taket för rutavdraget till 75 000 kronor,
• föreslå en särskild ordning för rutavdrag för äldre personer, och
• lämna nödvändiga författningsförslag.
Utredaren ska beräkna och redovisa offentligfinansiella och samhällsekonomiska konsekvenser av förslagen inklusive effekter för
berörda myndigheter, den ekonomiska jämlikheten liksom konsekvenserna i övrigt av eventuella förslag i enlighet med 14–15 a §§
kommittéförordningen (1998:1474).
Enligt tilläggsdirektiv till Rut-utredningen (dir. 2019:100) ska
uppdraget i de delar som avser en utökning av antalet tjänster i rutavdragssystemet och en höjning av taket för rutavdraget redovisas i
ett delbetänkande senast den 31 januari 2020. Utredningen ska redovisa det slutliga uppdraget avseende en särskild ordning för rutavdrag för äldre personer senast den 1 september 2020.
Utredaren ska i sitt arbete inhämta synpunkter från berörda myndigheter, pensionärs- och anhörigorganisationer och andra intresseorganisationer.
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Uppdraget beskrivs närmare i utredningens direktiv som finns i
bilaga 1 och 2.

2.2

Utredningens arbete

Utredningsarbetet inleddes i juli 2019. Utredningens arbete med de
särskilt utpekade frågorna om nya tjänster och höjt tak för rutavdraget redovisas i delbetänkandet Fler ruttjänster och höjt tak för
rutavdraget (SOU 2020:5).
Utredningens arbete med slutbetänkandet har påverkats av den
pågående covid-19-pandemin. Av fyra inplanerade sammanträden
med experterna har ett sammanträde genomförts virtuellt, ett sammanträde ersatts av ett skriftligt förfarande och två sammanträden
genomförts på sedvanligt sätt
Den samverkan som utredningen enligt direktivet ska ha i form
av att hämta in synpunkter från berörda myndigheter, pensionärsoch anhörigorganisationer och andra intresseorganisationer har
huvudsakligen skett genom experterna. Almega, Pensionärernas
riksorganisation (PRO), SPF Seniorerna, Svenskt Näringsliv och
Sveriges Kommuner och Regioner har varit representerade i expertgruppen. Samråd med dessa har till övervägande del skett vid expertgruppsmöten, men sekretariatet har även haft kontakt med experterna mellan mötena. I expertgruppen har också Skatteverket och
Kommunal ingått.
Under februari, mars, april, maj och juni 2020 genomförde utredningen dialogmöten med representanter från Almega, Anhörigas
Riksförbund, Kommunal, Landsorganisationen i Sverige (LO),
PRO, företaget Seniorglädje, SPF Seniorerna och Akademikerförbundet SSR. Syftet med mötena var att fånga upp information, kunskap och synpunkter i fråga om rutavdrag samt äldres behov utifrån
från myndigheternas och organisationernas perspektiv.
I samma syfte träffade utredningen i mars 2020 Utredningen
Framtidens socialtjänst som har i uppdrag att se över och analysera
för- och nackdelar med att tillhandahålla insatser inom äldreomsorgen
och övriga insatser riktade till äldre enligt en särlagstiftning i stället
för enligt socialtjänstlagen.1

1

Se dir. 2019:69.
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Information har vidare inhämtats från Magnus Jegermalm, professor i socialt arbete vid Jönköpings universitet, och Marta Szebehely,
professor emeritus i socialt arbete med inriktning mot äldre vid
Stockholms universitet.
Vid sidan av ovanstående har utredningen haft fortlöpande kontakt
med representanter för Skatteverket, Socialstyrelsen och Statistiska
centralbyrån (SCB) avseende statistik och annat underlag.

2.3

Betänkandets disposition

Uppdraget har varit komplext och omfattande. Slutbetänkandet är
därför indelat i 17 kapitel.
Kapitel 3–8 utgör bakgrundskapitel till utredningens överväganden, förslag och konsekvensbedömning. I kapitel 3 redogörs översiktligt för gällande rätt, avgränsningen för uppdraget samt den allmänna inriktningen på utredningens arbete med slutbetänkandet.
Därefter följer i kapitel 4 statistik över äldre personers användning
av rutavdraget. I kapitel 5 redogör utredningen för äldre personers
inkomstförhållanden och ekonomiska förutsättningar att använda
rutavdraget. Kapitel 6 handlar om det offentligas ansvar för äldreomsorgen. I kapitel 7 belyser utredningen anhörigas och civilsamhällets betydelse för närstående och hur anhörigas liv kan påverkas
av detta. Kapitel 8 beskriver egenskaper hos den äldre befolkningen
som kan vara relevanta för ett utvidgat rutavdrag för äldre personer.
I kapitel 9 redogör utredningen för sina principiella överväganden
om en särskild utvidgning av rutavdraget för äldre personer. Med
avstamp i det kapitlet följer fyra övervägande- och förslagskapitel,
kapitel 10–13.
I kapitel 10 diskuterar och föreslår utredningen de tjänster som
anses lämpliga att införa i en särskild ordning för rutavdrag för äldre
personer. I efterföljande kapitel 11 behandlar utredningen metoder
för att utöka rutavdraget på annat sätt än genom fler tjänster. Därefter överväger och föreslår utredningen i kapitel 12 vem som ska
omfattas av en särskild ordning för rutavdrag för äldre personer.
I kapitel 13 behandlas frågan om hur en vidare krets anhöriga ska ges
möjlighet att köpa ruttjänster till äldre närstående.
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Hur den särskilda ordningen för rutavdrag för äldre personer ska
utformas och när den ska träda i kraft behandlas i kapitel 14. Utredningens analys av behovet och lämpligheten av en sådan ordning
presenteras i kapitel 15. Detta följs av utredningens konsekvensbedömning i kapitel 16 och avslutningsvis återfinns författningskommentaren i kapitel 17.
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Bakgrund och allmän inriktning
på utredningens arbete

3.1

Inledning

I detta kapitel redogör utredningen för bakgrunden till vissa delar av
rutavdraget som har betydelse för utredningens uppdrag om ett
utökat rutavdrag för äldre personer. Inledningsvis beskrivs gällande
rätt översiktligt. Därefter följer några allmänna utgångspunkter samt
avgränsningar för uppdraget. I kapitlet behandlas också inriktningen
på utredningens arbete.

3.2

Översiktligt om rutavdraget

Rutavdraget trädde i kraft den 1 juli 2007. De materiella bestämmelserna om rutavdraget, dvs. skattereduktion för hushållsarbete,
finns i 67 kap. 11–19 §§ inkomstskattelagen (1999:1229).1
Ett huvudsyfte med rutavdraget är att öka marknadsproduktionen av arbete som hushållen utför själva och därmed öka graden
av specialisering i ekonomin, dvs. att hushållen ska köpa flera hushållstjänster på marknaden och i utbyte öka sitt marknadsarbete.
Avsikten är även att fler korttidsutbildade ska komma in på arbetsmarknaden och att såväl kvinnor som män ska kunna kombinera
familjeliv och arbetsliv på lika villkor. De berörda tjänsterna ska
kunna utföras av personer som saknar en mer omfattande yrkesutbildning.
Rutavdrag lämnas i dag för hushållsarbete som avser städarbete
eller annat rengöringsarbete, vård av kläder och hemtextilier, snöskottning, viss trädgårdsskötsel, barnpassning, omsorg och tillsyn
som en fysisk person behöver, flyttjänster, fiber- och it-tjänster samt
1

Bestämmelserna beskrivs närmare i SOU 2020:5 s. 45–55.
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reparation av vitvaror. En av de centrala utgångspunkterna för rutavdraget vid valet av tjänster har varit att arbetet huvudsakligen ska
utföras i eller i nära anslutning till bostaden.2
De ruttjänster som används av äldre personer i ökande omfattning i takt med ålder är städning samt omsorg och tillsyn (se
tabell 4.4). Bakgrunden till att omsorgs- och tillsynstjänsten togs in
i rutavdragssystemet är att den s.k. anhörigvården hade ökat kraftigt
under de senaste åren, framför allt bland personer med lägre inkomster. Arbetet utfördes främst av kvinnor. Det var inte ovanligt
att kvinnor som en följd av det ansvaret exempelvis tvingades att
deltidsarbeta eller leva under stark stress. Om sådana tjänster i stället
kunde köpas av hushållen skulle det, enligt förarbetena, underlätta
vardagen för många, framför allt dubbelarbetande kvinnor. Regeringen ansåg därför att en person inte bara skulle kunna få skattereduktion för städning eller annat arbete som utförs i den egna
bostaden utan även för tjänster som utförts hos dennes föräldrar.3
Rutavdraget ges genom skattereduktion, vilket innebär att den
som har utgifter för hushållsarbete kan få en minskning av skatten
med hälften av arbetskostnaden, upp till ett tak på 50 000 kronor per
person och beskattningsår.
Underlag för rutavdraget är arbetskostnader, inklusive mervärdesskatt. Med arbetskostnad avses vad utföraren debiterar köparen för
arbetet. I kostnaden för arbete ingår således också utförarens vinstkostnadspålägg för själva arbetet. Material, utrustning och resor
räknas inte in.
För att få rutavdrag ska man vara minst 18 år. Rutavdrag kan även
ges för hushållsarbete som utförts i en bostad utanför Sverige men
inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet samt för hushållsarbete som utförts i en förälders hushåll förutsatt att föräldern
är bosatt i Sverige.
När det gäller taket för rutavdraget fick det ursprungligen tillsammans med rotavdraget (skattereduktion för reparation, underhåll och om- och tillbyggnad) sammanlagt uppgå till 50 000 kronor
per person och beskattningsår. Den 1 januari 2016 infördes ett tak
på 25 000 kronor för rutavdraget för personer som inte hade fyllt
65 år vid beskattningsårets ingång. Taket innebar att av det gemensamma taket för rut- och rotavdragen på 50 000 kronor fick högst
2
3

Se bl.a. prop. 2006/07:94 s. 40, prop. 2015/16:99 s. 33 och 38 samt prop. 2016/17:1 s. 202.
Prop. 2006/07:94 s. 42–43.
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25 000 kronor avse sådant arbete som inrymdes i rutavdraget. Något
motsvarande tak för personer som fyllt 65 år vid beskattningsårets
ingång infördes inte. Att taket för äldre personer fortsatt skulle vara
50 000 kronor motiverades med att äldre kan ha ett förhöjt behov av
hushållsarbete.4 För äldre personer har således taket för rut- och
rotavdragen hela tiden varit sammanlagt högst 50 000 kronor per
person och beskattningsår. Från och med den 1 juli 2019 är emellertid taket för rutavdraget återigen 50 000 kronor för alla.5

3.3

Allmänna utgångspunkter för uppdraget
avseende rutavdrag för äldre personer

Utredningen ska enligt direktivet lämna lagförslag om en särskild
ordning för rutavdrag för äldre personer. Som en allmän utgångspunkt för uppdraget gäller att det ska utföras med beaktande av de
vägledande principer för skattepolitikens utformning som riksdagen
antog våren 2015.6
De förslag som lämnas ska enligt direktiven till utredningen, så
långt möjligt, utformas för att bidra till ökad efterfrågan på tjänster
och därmed ökad sysselsättning hos personer med svag anknytning
till arbetsmarknaden. Förslagen ska vidare, så långt möjligt, utformas så att det inte uppstår s.k. dödviktseffekter, dvs. subvention
av tjänster som skulle ha utförts ändå utan subvention, och undanträngning av befintliga tjänster. Förslagen bör även, så långt möjligt,
bidra till att köparna ökar sitt arbetsutbud, dvs. ökar antalet arbetade
timmar.
Utredningen ska i sin analys, liksom vid utformningen av sina
förslag, beakta de möjligheter som redan i dag står till buds för äldre
i form av offentligfinansierade insatser och tjänster som kommuner
är ålagda, eller ges möjlighet till, att erbjuda med stöd av lag, exempelvis hemtjänstens serviceinsatser som ges med stöd av socialtjänstlagen (2001:453) eller sådana tjänster som ges med stöd av
lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.
Utredningen ska också belysa hur höjningen av taket för rutavdraget, liksom eventuella förändringar av taket för äldre personer,
påverkar olika inkomstgrupper i fråga om tillgång till service.
4
5
6

Prop. 2015/16:1 s. 190.
Prop. 2018/19:89, bet. 2018/19:SkU20, rskr. 2018/19:247.
Prop. 2014/15:100 avsnitt 5.5, rskr. 2014/15:254.
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Förslaget ska inte innebära någon förändring av kommuners,
regioners eller statens ansvar för äldre personer eller andra grupper.

3.4

Avgränsningar

Utredningen har i sitt arbete med en särskild ordning för rutavdrag
för äldre personer att förhålla sig till vissa i direktivet givna gränser.
Där anges att de förslag som lämnas inte ska innebära någon ändring
av rutavdragets inriktning mot arbetskostnader. Det ligger inte heller
i utredningens uppdrag att föreslå någon ändring av vilka tjänster som
i dag ingår i rotavdraget eller andra förändringar av rotavdragets utformning eller omfattning.
Utredningen behandlar vidare inte frågor om arbetsgivarens
arbetsmiljöansvar, arbetsvillkor för personal i rutföretag eller vilka
som ska få arbeta med rutarbete eftersom dessa frågor inte faller
inom ramen för utredningens uppdrag.

3.5

Inriktningen på utredningens arbete

3.5.1

Inledning

Redan på 1990-talet tillkallades en särskild utredare för att analysera
förutsättningarna för tjänstesektorns utveckling.7 Utredningen,
som antog namnet Tjänstebeskattningsutredningen, redovisade i
mars 1997 uppdraget i betänkandet Skatter, tjänster och sysselsättning.8 En del av utredningens uppdrag var att analysera motiv för
och effekter av olika tänkbara regelförändringar som syftade till att
främja utbud och efterfrågan på privat tillhandahållna tjänster och
sysselsättningen inom den privata tjänstesektorn. Här föreslog utredningen bl.a. sänkt skatt på hushållsnära tjänster.
Det fanns enligt Tjänstebeskattningsutredningen även goda skäl för
att stimulera särskilt hushållsnära tjänstesektorn för äldre personer.
Därigenom skulle det enligt utredningen vara möjligt att uppnå:
• Ökad service och trygghet för äldre
• Ökad valfrihet för pensionärer
7
8

Dir. 1996:69.
SOU 1997:17.
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• Möjlighet för privata entreprenader
• Ökat arbetsutbud hos anhöriga
Utredningen presenterade i betänkandet en principskiss som
bedömdes kunna ge möjlighet till ökad servicetrygghet för pensionärerna. En utgångspunkt för principskissen var att pensionärer
behöver valfrihet för att välja ett utbud av tjänster som bäst passar
dem. Det kan vara de som t.ex. vill ha mat lagad, olika typer av städhjälp och hjälp med att sköta om huset. Valfriheten och de äldres
skiftande behov talade enligt utredningen emot att enbart välja kommunal produktion. Idéskissen innebar att pensionärerna skulle få
möjlighet till ett särskilt stöd för att köpa hemtjänster med ett visst
belopp (12 600 kronor per år) och att arbetsgivaravgifterna för tjänsterna skulle slopas. Tjänsterna skulle utföras i bostaden. De som
hade ett rent omsorgsbehov enligt då gällande socialtjänstlagen
skulle inte omfattas av utredningens diskuterade åtgärd.
Utredningen avstod från att föra fram skissen som förslag därför
att det fanns för lite allmänt tillgänglig kunskap om pensionärernas
villkor. De problem som utredningen identifierade var emellertid att
gapet mellan de äldres behov och kommunernas resurser växte, att
det fanns stora skillnader i inkomster mellan äldre och yngre pensionärer och i vilken service pensionärerna fick. Ytterligare problem
som framkom var bristande valfrihet för de äldre samt avgiftsfinansieringen av hemtjänsten.
Drygt 20 år senare är det Rut-utredningens uppdrag att lägga fram
ett förslag på en särskild ordning för rutavdrag för äldre personer som
kan bidra till att öka sysselsättningen inom delar av tjänstesektorn,
närmare bestämt hushållsnära tjänstesektorn. De problemområden
som Tjänstebeskattningsutredningen identifierade kan tänkas finnas
kvar men i och med att rutavdraget och valfrihetssystem numera har
införts har utredningen valt att ha en något annan inriktning på arbetet.
Utredningen har tagit fasta på tre aspekter som kan ha betydelse
för utformningen av ett rutavdrag för äldre personer. Den första
ansluter till Tjänstebeskattningsutredningens tankar om valfrihet
för äldre personer vad gäller hushållstjänster men där Rut-utredningen valt att begränsa frågan till vilka tjänster äldre personer efterfrågar och som inte omfattas av nuvarande rutavdrag och som inte
heller är kommunernas eller regionernas huvuduppgift. Den andra
aspekten handlar om frågan om äldre kan tänka sig arbeta längre upp
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i åldrarna med ett utvidgat rutavdrag. Den tredje aspekten avser
anhörigas insats för äldre personer där det kan tänkas finnas
utrymme att underlätta för anhöriga genom att göra fler tjänster
tillgängliga i rutavdraget och därtill för en större krets anhöriga
personer än föräldrar. Den valda inriktningen redovisas i de närmast
följande avsnitten.
3.5.2

Rutavdraget i förhållande till äldreomsorgen

Det finns en farhåga att en särskild ordning för rutavdrag för äldre
personer kan innebära att kommunerna inte ger äldre personer den
äldreomsorg de har rätt till utan i stället hänvisar till ruttjänster. Äldreomsorg har emellertid alla äldre rätt till enligt principen om generell
välfärdspolitik som den uttrycks i socialtjänstlagen (2001:453) och
hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Rågången mot den lagstadgade
äldreomsorgen har i rutavdragssystemet lösts på så sätt att rutavdrag
inte ges för arbete för vilket bidrag eller annat ekonomiskt stöd
lämnats från staten, en kommun eller en region. Det innebär att utgifter för tjänster som kommunerna och regionerna ansvarar för eller
har möjlighet att tillhandahålla med stöd av t.ex. socialtjänstlagen,
hälso- och sjukvårdslagen och lagen (2009:47) om vissa kommunala
befogenheter (befogenhetslagen) inte ger rätt till rutavdrag.9
I förarbetena till rutavdragssystemet uttalar regeringen att kommunerna, landstingen (numera regioner) och staten har vissa skyldigheter gentemot medborgarna bl.a. när det gäller hälso- och sjukvård, äldreomsorg, och annan omsorg som regleras i lag och därför
inte påverkas av möjligheten att få skattereduktion.10 Möjligheten att
erhålla skattereduktion skulle inte heller kunna åberopas av en
kommun som ursäkt för att inte tillhandahålla en tjänst eller för att
dra ner på omfattningen av tjänsterna. Regeringen säger vidare att
förslaget om en skattereduktion innebär bättre möjligheter för
personer med beviljad hemtjänst att komplettera med ytterligare
hushållstjänster som de önskar få, men som kommunen inte kan
bevilja enligt socialtjänstlagen.

9

67 kap. 13 c § inkomstskattelagen (1999:1229).
Prop. 2006/7:94 s. 44.

10

38

SOU 2020:52

Bakgrund och allmän inriktning på utredningens arbete

I syfte att öka kunskapen om sambandet mellan rutavdraget och
olika insatser och tjänster som den offentliga verksamheten tillhandahåller redovisas i kapitel 6 översiktligt det offentligas ansvar
för äldreomsorgen. I kapitlet redogörs för vilket ansvar kommunerna har för stöd och hjälp gentemot äldre personer och vilka insatser som tillhandhålls inom i första hand kommunernas hemtjänstverksamhet men också utbudet av servicetjänster enligt befogenhetslagen. Där berörs även regionernas ansvar för hälso- och sjukvård.
Rutavdragets förhållande till den offentliga verksamheten beskrivs
också i kapitel 7 som tar upp betydelsen av anhörigas insatser äldre
personer.
3.5.3

Har äldre behov av ruttjänster?

Enligt direktivet är bakgrunden till uppdraget att äldre personer kan
ha ett förhöjt behov av hushållsarbete och att rutavdrag är vanligare
bland äldre personer än bland yngre. Det finns därför enligt direktivet anledning att analysera om det med hänsyn till de äldres behov
bör finnas särskilda regler för rutavdrag för dessa.
Utredningen har undersökt hur de äldres behov kan se ut genom
att dels ta reda på hur rutavdraget används av äldre personer och vilka
tjänster de efterfrågar, dels hur äldre personers förutsättningar att
köpa ruttjänster ser ut med hänsyn till deras ekonomiska förhållanden. Dessa frågor behandlas i kapitel 4 och 5.
Utredningen har också tagit del av en undersökning som SPF
Seniorerna och Almega har gjort tillsammans som handlar om behov
och användning av ruttjänster samt intresse för ett utökat rutavdrag
för äldre. Resultatet av undersökningen redovisas i kapitel 4 som
handlar om äldres användning av rutavdraget.
3.5.4

Hur tillgodoses äldres behov av hjälp i hemmet?

Äldres behov av vardaglig hjälp, vård och omsorg tillgodoses av olika
omsorgsgivare: äldreomsorgen, den offentliga vården, anhöriga och
frivilligorganisationer samt genom privata tjänsteföretag.
Anhöriga fyller en viktig roll för många äldre och andra som till
följd av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning behöver olika
former av stöd och omsorg. Det är för många en naturlig del av livet
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och ett sätt att vara nära och hjälpa sina anhöriga. Att som anhörig
ge vård och omsorg ska vara ett frivilligt åtagande. Den informella
omsorg som utförs av anhöriga kvinnor och män är dock omfattande.
Utredningen har tagit del av undersökningar och rapporter som
behandlar anhörigas betydelse för äldre personer, både utifrån den
äldre personens perspektiv men också utifrån hur den anhöriges
perspektiv. Utredningen redovisar detta i kapitel 7.
3.5.5

Vem anses vara äldre?

Utredningsuppdraget är att ta fram ett förslag till utökat rutavdrag
för äldre personer, men vem är att betrakta som äldre? Det finns
knappast något entydigt svar på den frågan, men i många sammanhang är ålder en viktig samhällelig organisationsprincip.11
I svensk rätt tar detta sig uttryck i exempelvis ålderspensionssystemet. Åldersgränser används också för att begränsa användandet
av samhällets resurser på olika sätt. När det gäller exempelvis rätten
till insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade används åldern för att utesluta personer över 65
år från rätt till visst stöd enligt lagen.
Även i skatte- och socialavgiftssystemen görs åtskillnad genom
åldersgräns. Här skiljer sig grundavdraget, jobbskatteavdraget och
skattereduktion för fastighetsavgift samt socialavgiftsuttaget åt för
personer som fyllt 65 år vid årets ingång och yngre personer.
Många äldre personer får behov av hjälp med service och omsorg
under åldrandet. Vid vilken ålder som behoven uppstår, vilken hjälp
som behövs och hur omfattande behoven är beror främst på hälsa
och funktionsförmåga hos den enskilde.
Ett huvudsyfte med rutavdraget är att öka marknadsproduktionen av arbete som hushållen utför själva och därmed öka graden
av specialisering i ekonomin, dvs. att hushållen ska köpa flera hushållstjänster på marknaden och i utbyte öka sitt marknadsarbete.
Utifrån detta syfte har utredningen undersökt faktorer som har
betydelse för hur långt upp i åldrarna man är beredd att arbeta och
vilket behov av ytterligare hushållstjänster som inträder vid vilken
ålder för att kunna bedöma från vilken ålder eller vid vilket behov
11

Se Mattsson, T., & Numhauser-Henning, A. (red.), Äldrerätt, Ett nytt rättsområde, s. 20.
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som rätten till ett utvidgat rutavdrag för äldre personer bör gälla.
Utredningen behandlar dessa aspekter i kapitel 8.
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Äldres användning av rutavdrag

4.1

Inledning

I detta avsnitt redovisas statistik över äldre personers användning av
rutavdraget. Statistiken avser hur användandet utvecklats över tid, hur
det ser ut för olika äldre åldersgrupper, för olika inkomstgrupper och
vilka tjänster äldre personer använder i störst utsträckning. Nästan
genomgående görs en jämförelse med yngre personer för att få en
uppfattning om i vilken utsträckning äldre personers användande av
rutavdraget skiljer sig från yngre personers. Den största delen av
statistiken kommer från Statistiska centralbyråns statistikdatabas.
I och med att deras åldersindelning för statistiken om rutavdraget
utgår från två grupper; yngre än 65 år eller 65 år och äldre kommer
det att vara dessa definitioner av yngre och äldre som används i detta
kapitel.
Merparten av statistiken i kapitlet redovisas på individbasis, dvs.
för den person som köpt tjänsten och erhållit skattereduktionen.
Köp av tjänster kommer dock sannolikt samtliga de personer som
bor i hushållet till del.
Vidare kan barn köpa ruttjänster till sina föräldrar. Huruvida en
yngre person har köpt en ruttjänst till sin äldre förälder går inte att
urskilja i statistiken, utan dessa köp ingår i statistiken för yngre
personer.

4.2

Äldres användning av rutavdraget

Äldre personer använder rutavdraget i relativt stor utsträckning. Som
framgår av tabell 4.1 utgjorde personer som är 65 år och äldre 26 procent av den totala befolkningen från 20 år 2018, men hela 39 procent
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av rutanvändarna.1 Äldre personer köper dock ruttjänster till generellt sett mindre belopp och de äldre rutköparna stod för 30 procent
av det totala rutbeloppet 2018.
Tabell 4.1

Äldre och yngre personers användning av rutavdraget 2018
Totalt 20+ år

Antal personer totalt
Antal personer med
rutavdrag
Totalsumma rutavdrag
(mnkr)
Medelvärde rutavdrag
bland användarna

20–64 år

65+ år

8 146 071
962 390

6 005 491
589 522

2 140 580
372 868

Andel
65+ (%)*
26,3
38,7

5 023

3 519

1 504

29,9

5 200

6 000

4 000

-

Källa: Statistikdatabasen, SCB. *) Utredningens beräkning.

4.2.1

Rutavdraget i olika åldersgrupper

I tabell 4.2 nedan redovisas andelen personer som köpt ruttjänster
2018 i förhållande till det totala antalet personer i varje åldersgrupp
samt medelvärdet för köparna inom varje åldersgrupp. I tabellen
finns även samma uppgifter uppdelade på kvinnor och män.
Av tabellen framgår att rutavdraget är vanligare bland samtliga
äldre åldersgrupper än för gruppen yngre personer 20–54 år2 och att
andelen som använder rutavdraget ökar med ålder och är som störst
i gruppen 85–89 år för att sedan minska. Att andelen minskar i
gruppen 90–95 år har antagligen att göra med att många i de äldsta
åldersgrupperna flyttar till särskilt boende.3 Medelvärdet för rutavdraget bland dem som använder ruttjänsterna är dock lägre för
samtliga äldre åldersgrupper än för användarna 20–54 år 2018. För
personer från 55 år och äldre är det genomsnittliga rutavdraget som
högst för personer 55–59 år, knappt 5 500 kronor, för att sedan
sjunka för högre åldersgrupper till knappt 3 900 kronor för personer
1

Det är få personer under 20 år som gör rutavdrag och de exkluderas från genomgången i detta
kapitel.
2
Notera att användandet varierar för de yngre åldersgrupperna och 2018 hade personer mellan
40 och 44 år högst användande av dem under 55 år på 13,4 procent av åldersgruppen.
3
Enligt Socialstyrelsens termbank är särskilt boende för äldre boende som tillhandahåller
bostäder eller platser för heldygnsvistelse tillsammans med insatser i form av vård och omsorg
för äldre personer med behov av särskilt stöd. Av 5 kap 5 § socialtjänstlagen (2001:453) framgår att kommunen ska inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre
människor (särskilt boende).
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70–79 år och sedan öka igen till cirka 4 600 kronor för de äldsta
åldersgrupperna.
Vidare visar tabellen att andelen kvinnor som använder rutavdraget är högre än andelen män för samtliga redovisade åldersgrupper, förutom för dem som är 95 år och äldre. Medelvärdet för
rutavdraget är högre för kvinnor som gör rutavdrag än för män upp
till 65 år.4 Från 65 år gör män i genomsnitt större rutavdrag än kvinnor
och skillnaden tenderar att öka med åldern med något undantag. För
personer som är 95 år och äldre är skillnaden i genomsnitt nästan
850 kronor per år.
Tabell 4.2

Antal och andel med rutavdrag samt medelvärde bland köparna
inom olika åldersgrupper 2018

Åldersgrupper

Antal

Andel av
män (%)

13,3

Medelvärde
kvinnor
(kr)
5 300

10,3

Medelvärde
män
(kr)
5 116

Samtliga
från
20 år
20–54 år

962 390

11,8

5 219

452 081

9,4

6 237

10,6

6 555

8,2

5 852

55–59 år

70 275

60–64 år

67 166

11,5

5 498

12,9

5 526

10,1

5 463

11,6

4 660

12,7

4 660

10,6

4 660

65–69 år

73 962

13,1

4 076

13,8

3 954

12,4

4 214

70–74 år

87 093

15,0

3 857

16,0

3 779

14,0

3 948

75–79 år

74 932

18,1

3 857

19,8

3 790

16,1

3 946

80–84 år

61 517

22,2

3 977

24,8

3 894

19,0

4 113

85–89 år

45 957

25,5

4 306

27,7

4 157

22,1

4 594

90–94 år

23 282

25,2

4 600

26,2

4 358

23,3

5 153

6 125

19,7

4 560

19,2

4 333

21,0

5 177

95–år

Andel
(%)

Medelvärde
(kr)

Andel av
kvinnor
(%)

Källa: Statistiska centralbyrån.

4

Se även tabell 4.2 i SOU 2020:5 för mer disaggregerade åldersgrupper.
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Äldre personers användning av rutavdraget över tid

Figur 4.1 nedan visar hur andelen av äldre respektive yngre personer
som använder rutavdraget samt medelvärdet för deras köp har
utvecklats över tid. År 20085 låg andelen rutanvändare i förhållande
till det totala antalet personer i respektive åldersgrupp på nästan
samma nivå; knappt 2 procent av personer från 65 år hade använt
rutavdraget jämfört med drygt 1 procent av personer mellan 20 och
64 år. Rutavdraget har sedan 2008 ökat i popularitet och mer bland
äldre än bland yngre personer. År 2018 gjorde cirka 17,5 procent av
dem som var 65 år eller äldre rutavdrag jämfört med knappt 10 procent av dem 20–64 år. Det genomsnittliga rutavdraget för dem som
gör rutavdrag kan också sägas ha ökat över tid. För båda grupperna
var dock medelvärdet något högre 2008 än de efterföljande åren. Det
är möjligt att det, då rutavdraget var relativt nytt, främst var hushåll
som hade större behov av sådana tjänster som använde rutavdraget.
Mellan 2010 och 2018 har medelvärdet ökat något i princip varje år
för båda åldersgrupperna. Ökningen har dock skett i snabbare takt
för den äldre åldersgruppen än för den yngre.
Figur 4.1

Äldre respektive yngre personer som gjort rutavdrag, andel
och medelvärde, 2008 till 2018

20

7 000

Andel (%)

5 000
4 000

10

3 000
2 000

5

Medelvärde (kr)

6 000
15

1 000
0

0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Medelvärde 20-64 år
Medelvärde 65+ år
Andel av 20-64 år

Andel av 65+ år

Källa: Statistikdatabasen, SCB. Andelar beräknande av utredningen.

5

Rutavdraget infördes 1 juli 2007. I följande tabeller och diagram exkluderas dock 2007 på
grund av att det endast är ett halvår.
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Äldre personers användning av rutavdraget i olika
inkomstgrupper

Rutavdraget används generellt sett mer bland personer med högre
inkomster än bland personer med lägre inkomster. För en stor del av
de ruttjänster som erbjuds på marknaden är den förväntade skillnaden i produktivitet mellan köpare och säljare låg (t.ex. städning).
Allt annat lika förväntas det då vara vanligare att personer med relativt hög timlön köper dessa tjänster då det lönar sig mer för dem att
köpa tjänsterna på marknaden än att utföra hushållsarbetet själva,
dvs. de har högre alternativkostnad. Personer med högre inkomster
har även generellt sett större konsumtionsutrymme och mer skatt
att reducera. Ruttjänster kommer antagligen lite längre ned på prioriteringslistan för många med ett mindre konsumtionsutrymme då
det trots allt är något som hushållet relativt lätt kan producera självt,
till skillnad mot t.ex. matvaror och kläder eller semesterresor.
Vad gäller äldre personer utför många inte längre något marknadsarbete och för dem är timlönen således inte en del av alternativkostnaden. Däremot kan de förväntas använda rutavdraget i större
utsträckning då skillnaden i produktivitet mellan utförare och köpare
sannolikt ökar med köparens ålder.
Figur 4.2 nedan visar andelen av befolkningen som använt rutavdraget samt medelvärdet bland användarna i olika inkomstgrupper.
Inkomsten utgörs i detta fall av den beskattningsbara förvärvsinkomsten, dvs. inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet minus avdrag för pensionssparande, grundavdrag och särskilt
avdrag.6 Av figuren framgår att andelen personer som använder
rutavdraget samt medelvärdet bland användarna generellt sett ökar
med inkomsten. Dessutom visar figur 4.2 att andelen äldre som
använder rutavdraget är högre än andelen yngre i varje inkomstgrupp
förutom för gruppen med högst inkomster där andelen i princip är
densamma. Medelvärdet för rutavdraget bland användarna är i princip
detsamma för äldre som för yngre personer, förutom för grupperna
med högst beskattningsbar inkomst, där yngre personer i genomsnitt gör större rutavdrag än de äldre.
Det bör dock noteras att det är svårt att göra direkta jämförelser
mellan äldre och yngre personer utifrån figuren då äldre personer har
6

I inkomst av tjänst ingår förutom löneinkomst även inkomst från pension, sjukpenning och
andra skattepliktiga ersättningar från Försäkringskassan.
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högre grundavdrag än yngre, vilket gör att en viss beskattningsbar
förvärvsinkomst motsvarar högre inkomster för äldre personer än
för yngre personer.
Vidare har relativt få äldre personer beskattningsbara förvärvsinkomster om 400 000 kronor eller mer 2018. Bland de yngre beräknas andelen med dessa inkomster till nästan 30 procent 2018, medan
samma andel bland de äldre uppgår till knappt 10 procent.
För personer som inte har någon beskattningsbar förvärvsinkomst ser det lite annorlunda ut. Denna grupp består av personer
som gör rutavdrag på inbetald kapitalskatt eller fastighetsavgift.
Endast en liten andel av dem gör rutavdrag, knappt 1 procent av de
yngre och knappt 2 procent av de äldre. Medelvärdet bland de äldre
är lägre än för övriga inkomstgrupper, men för den yngre åldersgruppen är medelvärdet relativt högt.
Äldre respektive yngre personer som gjort rutavdrag 2018, andel
och medelvärde för olika grupper med beskattningsbar
förvärvsinkomst
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Källa: Statistikdatabasen, SCB. Inkomsten avser beskattningsbar inkomst. Andelar beräknande av
utredningen.

48

Medelvärde (kr)

Andel (%)

Figur 4.2

SOU 2020:52

4.2.4

Äldres användning av rutavdrag

Få äldre personer gör rutavdrag för stora belopp

Det är relativt få personer som köper ruttjänster för så stora belopp att
de kommer upp i taket för det nuvarande rutavdraget på 50 000 kronor. Statistiska centralbyrån har tagit fram uppgifter till utredningen
över antal personer 65 år och äldre som gjort rutavdrag för olika
belopp 2018, vilka redovisas i tabell 4.3 nedan. Av tabellen framgår
att majoriteten av de äldre rutanvändarna, 74 procent, gör rutavdrag
för högst 5 000 kronor.
Tabell 4.3 visar även att det är markant färre personer som gör
rutavdrag för högre belopp. Knappt 4 170 personer 65 år eller äldre
gjorde rutavdrag för 25 000 kronor eller mer 2018, vilket motsvarade
1,1 procent av rutanvändarna. Vidare gjorde drygt 820 personer 65 år
eller äldre rutavdrag för mer än 40 000 kronor 2018, vilket motsvarade 0,2 procent av rutanvändarna i åldersgruppen.
Enligt statistik från Statistiska centralbyrån utgjorde kvinnor
58,5 procent av användarna bland personer 65 år och äldre 2018.
Tabell 4.3 visar att andelen kvinnor som gjort rutavdrag för de lägre
beloppen är ungefär densamma som för det totala beloppet, medan
andelen kvinnor minskar för de högre avdragsbeloppen.
Tabell 4.3

Antal och andel personer 65 år och äldre som gjorde rutavdrag
för olika belopp 2018

Rutavdrag

269 412

Andel av rutanvändare
(%)*
74,3

5 001–10 000 kronor

54 117

10 001–15 000 kronor

21 879

15 001–20 000 kronor

1–5 000 kronor

Samtliga

Kvinnor

Andel
kvinnor (%)*

157 698

58,5

14,9

33 072

61,1

6,0

12 919

59,0

9 211

2,5

5 009

54,4

20 001–25 000 kronor

4 054

1,1

2 125

52,4

25 000+ kronor

4 165

1,1

2 036

48,9

40 000+ kronor

824

0,2

367

44,5

Källa: Statistiska centralbyrån. Uppgifter framtagna för utredningens räkning. *) Utredningens beräkning.

Sammanfattningsvis är det få äldre som kommer upp i höga belopp
inom rutavdraget, vilket även medelvärdet för användarna indikerar
(se tabell 4.1).
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Vilka ruttjänster använder äldre personer?

Tabell 4.4 nedan visar fördelningen av det totala antalet ruttimmar
2018 över olika tjänster för samtliga köpare samt för köpare 65 år
och äldre. Tabellen redogör även för kvinnliga köpares andel av
antalet timmar. En mer detaljerad analys av fördelningen av timmar
över olika åldersgrupper följer i tabell 4.5 nedan.
Tabell 4.4 visar att personer 65 år och äldre sammantaget köpte
cirka 6,9 miljoner ruttimmar 2018, vilket utgjorde nästan 30 procent
av samtliga köpta timmar. Vidare visar tabellen att städning och
trädgårdstjänster var de vanligaste tjänsterna både bland samtliga
köpare och bland äldre köpare.
Av tabellen framgår också att andelen timmar som köpts av kvinnor är knappt 60 procent för både äldre och för samtliga köpare. Det
förefaller vara främst städtjänster, omsorgstjänster, klädvård och
flyttjänster som kvinnor köper i större utsträckning än män, medan
män står för majoriteten av timmarna när det kommer till it-tjänster
och reparation av vitvaror.
Tabell 4.4

Antal ruttimmar för olika tjänster 2018
Timmar i tusental

Tjänst

19 280

60,6

4 647

Andel timmar
65+ kvinnor
(%)*
62,3

Barnpassning

313

56,5

5

45,3

Klädvård/
hemtextil
Annan omsorg

19

55,2

9

55,9

89

65,6

78

66,6

Snöskottning

180

48,2

111

52,8

Trädgårdsarbete

2 646

48,7

1 425

51,6

Flytt

1 423

54,3

449

54,5

200

34,5

110

37,0

86

40,9

30

41,2

24 237

58,5

6 864

58,9

Städning

IT
Vitvaror
Totalt

Samtliga
köpare

Andel timmar
kvinnor (%)*

Köpare 65+ år

Källa: Skatteverkets informationslager, uttaget gjort i mars 2020. *) Utredningens beräkning.
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Tabell 4.5 nedan visar fördelningen av det totala antalet ruttimmar
inom olika åldersgrupper, dvs. hur stor andel av ruttimmarna som avser
exempelvis städning för en specifik åldersgrupp. Av tabellen framgår
att endast städning och barnpassning utgör en större andel av de totala
ruttimmarna för yngre personer än för äldre. Detta tyder på att det
främst är dessa tjänster som yngre personer anser sig behöva hjälp med
medan äldre personer önskar hjälp inom flera områden. En tjänst som
sticker ut är trädgårdsarbete som nästan var femte rutköpare över 55
år har köpt. För personer över 60 år ökar andelen för många av tjänsterna med ålder för att sedan avta mot de äldsta åldersgrupperna.
Undantagen är till viss del städning, men framförallt omsorg, flyttjänster och klädvård, vars andelar ökar fram till och med den äldsta åldersgruppen. En möjlig förklaring till detta är att de äldre rutanvändarna
köper tjänster som underlättar för dem att bo kvar i en större bostad,
som kanske även har en trädgård, fram till högre åldrar. Därefter flyttar
de sannolikt till ett annat, mindre boende och efterfrågar då inte t.ex.
trädgårdstjänster i samma utsträckning, men däremot omsorgstjänster
(se mer om äldres boendeformer i avsnitt 8.4).
Tabell 4.5

Fördelning av antal ruttimmar 2018 över olika tjänster
och åldersgrupper
Andelar angivna i procent

Ålder

Städ

Barnpass

Klädvård
o.d.

Omsorg

Snöskottning

Trädgård

Flytt

IT

Vitvaror

Totalt

80

1,3

0,1

0,4

0,7

11

5,9

0,8

0,4

20–54

86

2,1

0,0

0,1

0,3

5,4

5,3

0,4

0,3

55+

70

0,1

0,1

0,8

1,4

19

6,7

1,4

0,5

55–59

79

0,3

0,1

0,1

0,7

12

6,2

0,8

0,5

60–64

72

0,2

0,1

0,2

1,0

17

8,0

1,2

0,5

65–69

64

0,1

0,1

0,4

1,3

22

9,7

1,9

0,6

70–74

64

0,1

0,1

0,7

1,6

23

8,0

2,2

0,6

75–79

65

0,1

0,1

0,7

1,7

23

6,7

2,1

0,5

80–84

70

0,1

0,1

1,1

1,7

20

4,8

1,4

0,3

85–89

74

0,0

0,2

1,8

1,8

18

3,7

0,8

0,2

90–94

75

0,0

0,2

3,3

1,5

16

3,4

0,5

0,1

95+

73

0,0

0,3

4,5

1,6

15

4,5

0,3

0,1

Källa: Skatteverkets informationslager, uttaget gjort i mars 2020. Raderna summerar till 100.
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Utökat rutavdrag för äldre – Seniorpanelen
oktober 2019

SPF seniorerna och Almega har tillsammans gjort en undersökning
som handlar om behov och användning av ruttjänster samt intresse för
ett utökat rutavdrag för äldre. Undersökningen genomfördes av
Gullers grupp via en webenkät som pågick 21–28 oktober 2019. Webenkäten skickades till ett slumpmässigt urval ur SPF seniorernas medlemsregister. Totalt mottog 9 019 personer enkäten och 2 713 personer besvarade den, vilket motsvarar en svarsfrekvens om 30 procent.
Av de svarande var 61 procent kvinnor och knappt 40 procent
män. Majoriteten var 65 år eller äldre och de flesta befann sig endera i
gruppen 70–74 år (cirka 32 procent) eller i gruppen 75–79 år (knappt
31 procent). Vidare var omkring 15 procent mellan 65–69 år, cirka
14 procent mellan 80–84 år och drygt 6 procent 85 år eller äldre.
Knappt 25 procent uppgav att de bodde i en storstad (över
200 000 invånare) och knappt 24 procent uppgav att de bodde i en
större stad (över 50 000 invånare). Drygt 51 svarade att de bodde i
en mindre stad, tätort eller landsbygdskommun. Vidare uppgav
36 procent att de bodde i ensamhushåll och drygt 60 procent i ett
hushåll med flera personer.
De flesta som svarat på enkäten upplevde sin ekonomi som
mycket bra eller ganska bra med knappt 26 procent respektive
knappt 61 procent av de svarande. Cirka 11 procent uppgav att de
hade ganska dålig ekonomi och knappt 2 procent uppgav att ekonomin var mycket dålig.
I tabell 4.6 nedan sammanfattas användningen av rutavdraget
bland deltagarna i undersökningen.
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Fråga: Har du använt rutavdraget någon gång?
Från seniorpanelen oktober 2019

Svarsalternativ

Andel av svarande (%)

Ja, ofta upp till det årliga taket om 50 000 kronor
Ja, vanligtvis en eller ett par gånger per år, men
kommer inte upp till taket om 50 000 kronor
Ja, det har hänt, men inte särskilt ofta

6,0
28,0

Nej, för jag har inte haft behov
Nej, för jag har inte råd
Nej, för jag har inte varit så insatt i vad det innebär

26,7
2,8
2,1

Nej, för jag är inte intresserad av att ha någon som
hjälper mig i min bostad
Vet ej

1,8

32,2

0,5

Källa: Utökat rutavdrag för äldre – Seniorpanelen oktober 2019. En undersökning av SPF-seniorerna
och Almega.

Vidare visar resultatet på en viss skillnad i användning av rutavdraget
med avseende på hur personerna upplever sin ekonomi. Av de som
uppgav att de hade en mycket god eller ganska god ekonomi hade
nästan 74 procent respektive cirka 65 procent använt rutavdraget,
medan samma andel för dem som uppgav att de hade ganska dålig
ekonomi var drygt 58 procent. Inom den senare gruppen var det
14 procent som svarade att de inte hade råd att använda rutavdraget.
Vad gäller ålder visar resultatet att användandet ökar över ålder från
knappt 57 procent i åldersgruppen 65–69 år till knappt 73 procent
bland dem som var 80–84 år.
I tabell 4.7 sammanfattas vilka tjänster som var vanligast bland de
svarande. Tabellen visar att städning var den vanligaste tjänsten följt
av trädgårdsarbete och/eller snöskottning och reparation av vitvaror.
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Fråga: Vilka ruttjänster köper du i dag/har köpt?
Från seniorpanelen oktober 2019

Tjänst

Andel av svarande (%)

Städning

57,6

Trädgårdsarbete och/eller snöskottning

31,1

Reparation av vitvaror

14,6

Data- och it-tjänster

10,4

Flytthjälp

9,6

Kläd- och textilvård, t.ex. tvätt och strykning

1,1

Personlig hjälp och omsorg, t.ex. med hygien,
promenader, matlagning, ärenden
Vet ej

0,9
8,8

Källa: Utökat rutavdrag för äldre – Seniorpanelen oktober 2019. En undersökning av SPF-seniorerna och
Almega.

I presentationen av materialet pekar SPF seniorerna på några bakgrundsvariabler som framstår som viktigare för vilka ruttjänster
personerna köper. Trädgårdstjänster var vanligare bland personer
som uppger att de har mycket eller ganska god ekonomi (drygt
33 procent respektive omkring 32 procent) än bland de som uppger
att de har ganska dålig ekonomi (knappt 23 procent), städning är
något vanligare bland personer 80–84 än i åldersgruppen 65–69 år
(64 procent jämfört med cirka 53 procent) samt i storstadsregionerna
(knappt 66 procent) jämfört med större stad (drygt 57 procent) och
mindre stad eller landsbygd (53 procent).
I undersökningen presenterades även förslag på nya ruttjänster
och generellt sett visar resultaten på ett svagt intresse för dessa
tjänster bland de svarande.7
Drygt 87 procent av deltagarna tror att deras behov av ruttjänster
kommer att öka inom 5–10 år och drygt 84 procent är positiva till
att rutavdrag införs för alla typer av tjänster som utförs i bostaden.
Den viktigaste anledningen deltagarna uppgav till att köpa fler

7

Bland förslagen ingick reparation av hushållsmaskiner (t.ex. brödrost, kaffebryggare osv.),
utökade trädgårdstjänster, bortforsling och återvinning av miljöfarligt avfall o.d., städning av
dödsbo, installation av säkerhetsutrustning (hemlarm, brandskydd), flytthjälp med båt samt
tunga möbler inom bostad och tomt, hemleverans av mat och matlagning i hemmet, lagning eller
omklädning av möbler, personliga tjänster såsom hårklipp och personlig träning i hemmet samt
fysisk tillsyn av husdjur och hushåll samt rastning av husdjur.
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hushållsnära tjänster är att livssituationen förändras följt av att fler
tjänster blir rutavdragsberättigade.
Något som framgår av undersökningen är att det är oklart för
många vilka tjänster som faktiskt ingår i rutavdraget i dag.

4.4

Riksrevisionens rapport 2020

Riksrevisionen har granskat rutavdraget och hur väl det kan sägas
uppfylla sitt syfte. Det som studeras är om köparna av ruttjänster
har ändrat sitt arbetsutbud till följd av rutavdraget, om rutavdraget
har påverkat förekomsten av svart arbete i sektorn, samt om de som
fått arbete i rutbranschen har stärkt sin ekonomiska situation och
sin förankring på arbetsmarknaden.
En analys av hur köparnas arbetsutbud har påverkats av rutavdraget görs genom att jämföra arbetsinkomster för hushåll som
gjorde rutavdrag för första gången mellan 2014 och 2017 med arbetsinkomsterna för hushåll med liknande egenskaper som inte köpt
ruttjänster. Resultatet indikerar att för sammanboende par i åldern
26–56 år som gjort rutavdrag med mer än 5 000 kronor ökade arbetsinkomsten med i genomsnitt 2,9 procent för kvinnorna och 2,2 procent för männen. Effekten var större för hushåll med yngre barn. För
äldre personer och ensamboende hushåll fann de dock ingen effekt
på arbetsinkomsten.
För att analysera rutarbetarnas ekonomiska situation och förankring på arbetsmarknaden studerar Riksrevisionen personer som
börjat arbeta i ett s.k. rutintensivt företag någon gång mellan 2011
och 2017 (nya rutarbetare) och som har en sammanlagd årsinkomst
från rutintensiva företag om minst en normal månadslön för en
städare.8 Riksrevisionen finner att många av de nya rutarbetarna
sannolikt är arbetskraftsinvandrare och i analysen ingår endast de
nya rutarbetare som var folkbokförda i Sverige både den 31 december året innan de började arbeta i ett rutföretag och ett år tidigare. 9
Vidare gör Riksrevisionen avgränsningen att de nya rutarbetarna
ska vara mellan 18–64 året innan de träder in i rutbranschen. Av de
8

Med ”rutintensivt” företag avses företag som får en ersättning av Skatteverket för utförda
ruttjänster (ett s.k. rutbelopp) som uppgår till åtminstone hälften av de totala löneutbetalningarna.
9
Riksrevisionen uppskattar att runt 22 till 30 procent av de nya rutarbetarna inte var folkbokförda året innan de började arbeta i ett rutföretag och att en majoritet av dessa var födda
inom Europa.
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nya rutarbetare som ingår i analysen var 60 procent födda i Sverige
och 40 procent utrikes födda och över två tredjedelar av de nya rutarbetarna var kvinnor. Rutarbetarna födda i Sverige hade i genomsnitt betydligt lägre utbildning än befolkningen som är född i Sverige
i stort, medan de utrikes födda rutarbetarna i genomsnitt inte hade
lägre utbildning än den utrikes födda befolkningen i stort. De utrikes
födda nya rutarbetarna hade i genomsnitt varit i Sverige i mindre än
sju år innan de började arbeta i rutbranschen och över hälften var
födda i ett europeiskt land, varav de flesta i ett EU-land. Vad gäller
förankringen på arbetsmarknaden finner Riksrevisionen att de nya
rutarbetarna hade en relativt svag förankring på arbetsmarknaden
jämfört med befolkningen i stort.
Riksrevisionen jämför sysselsättningsgrad och arbetsinkomster
för de nya rutarbetarna med samma variabler för personer med liknande egenskaper, men som inte börjat arbeta i ett rutföretag under
perioden 2011–2017. Resultaten för utrikes födda indikerar att sysselsättningsgrad, arbetsinkomster och disponibel inkomst är högre för
dem som arbetar i rutföretag. För de rutarbetare som är födda i Sverige
är sysselsättningsgraden högre än för kontrollgruppen. Efter några år
försvann dock skillnader i arbetsinkomst och disponibel inkomst
mellan grupperna och Riksrevisionen drar slutsatsen att rutavdraget
inte gynnat denna grupp inkomstmässigt.
Av analysen ovan samt resonemang kring befintliga studier av
rutavdragets potentiella effekt på svartarbete drar Riksrevisionen
slutsatsen att det finns svagt empiriskt stöd för att rutavdraget skulle
vara självfinansierat på lång sikt. Riksrevisionen anser även att rutavdragens träffsäkerhet är låg. Dels för att många av dem som köper
tjänsterna inte kan antas vara personer som skulle öka sitt marknadsarbete i stor utsträckning till följd av mer frigjord tid, dels för att
en hög andel av dem som börjat arbeta inom rutbranschen antingen
inte varit i målgruppen för reformen eller, som grupp betraktat, inte
varit gynnade inkomstmässigt av att de arbetat i branschen.
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Hushållens medvetna köp av svarta tjänster
2005 och 2019

Skatteverket har i en ny rapport undersökt hur hushållens köp av
svarta tjänster har utvecklats mellan 2005 och 2019. Skatteverket
försöker även uppskatta en miniminivå för hushållens konsumtion
av svarta tjänster.
Undersökningen görs genom att ställa frågor om svartköp i den
s.k. DemoskopPanelen till ett slumpmässigt urval av personer mellan
18 och 89 år. Antalet svarande var 2005 cirka 2 300 personer och
2019 knappt 6 900 personer. Demoskop har i efterhand viktat resultaten så att de bättre ska återspegla beteendet i populationen. Skatteverket noterar att även om Demoskop inte angett att det är för
Skatteverkets räkning som frågorna ställs finns risk för att personer
inte sanningsenligt uppger omfattningen av svartköp då de kan
känna skuld eller vara rädda för att bli upptäckta. Dessutom avser
undersökningen endast medvetna köp av svarta tjänster och Skatteverket menar därför att skattningarna får ses som en lägre gräns för
hur stor förekomsten av svartarbete är i ekonomin.
Hushållens medvetna köp av svarta tjänster har enligt undersökningen minskat från cirka 11 miljarder kronor 2005 till cirka
3 miljarder kronor 2019, vilket kan utgöra en lägre gräns för hushållens svarta köp. Andelen som uppger att de har köpt svarta tjänster har under samma period minskat från 32 procent till 13 procent
2019. Skatteverket finner att det generellt sett är små skillnader i
andelen som köpt svarta tjänster mellan olika demografiska grupper
2019 och att skillnaderna var större 2005.
Relaterat till rutavdraget finns uppskattningar av svartarbete i
branscher vars tjänster till stora delar är berättigade till rutavdrag.
I samtliga dessa branscher har andelen som köpt svarta tjänster
minskat mellan 2005 och 2019. För städning, fönsterputsning och
annat hushållsarbete har andelen minskat från 6 procent till 1 procent, för trädgårdsarbete från 5 procent till 2 procent och för passning eller omsorg om barn från 2 procent till 1 procent. För vård och
omsorg om äldre är det en sådan liten andel som uppger att de köpt
svart båda åren att den avrundas till 0. Det bör dock noteras att
andelen som köpt svart har minskat i samtliga undersökta branscher,
även för t.ex. ”reparation eller hjälp med bil eller båt”, vilket är
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arbeten som inte omfattas av varken rut- eller rotavdrag. Skatteverket har inte undersökt effekter av rut- eller rotavdraget specifikt,
men menar att de tillsammans med andra åtgärder för att minska
svartköp kan ha bidragit till utvecklingen mellan 2005 och 2019.

4.6

Resultat från de årliga attitydundersökningarna

Skatteverket gör regelbundet mätningar av privatpersoners och
företagens syn på bl.a. skattefusk. I rapporten Resultat från de årliga
attitydundersökningarna 2019 sammanställer Skatteverket resultaten
från undersökningarna 2015–2019 med fokus på 2019 års resultat,
samt frågor om normer kring skattefusk från Demoskops webbpanel
2002–2020.
Vad gäller skattemoral och skattefusk visar resultaten att både
privatpersoner och företag känner en moralisk plikt att hålla sig till
skattereglerna och att kännedomen om skattefusk i omgivningen är
relativt låg. Skatteverket finner att acceptansen för skattefusk har
minskat både bland privatpersoner och företag under perioden
2015–2019.
Vidare indikerar resultaten att även acceptansen för svartarbete
har minskat under perioden. Andelen privatpersoner som känner
någon som skattefuskar eller arbetar svart har också minskat.
I 2019 års undersökning infördes även frågor om rut- och rotavdragen. Drygt var fjärde person i undersökningen hade köpt en
rottjänst och var femte en ruttjänst. Andelen som helt instämde i att
det är bra med en skattereduktion för ruttjänster var 59 procent och
för rottjänster 66 procent. En relativt hög andel, 13 procent, instämde helt i påståendet ”det är okej att köpa RUT/ROT-tjänster
svart”. Påståendet ingick även i enkäten år 2010 (via telefonintervjuer). Då var det endast 4 procent som instämde helt i detta. Skatteverket noterar dock att resultaten bör tolkas med viss försiktighet.
Dels har olika metoder använts för inhämtning av svar 2010 (telefonintervjuer) och 2019 (pappers-/webbenkät), dels har ett stort antal
andra frågor har lagts till under åren, vilket kan ha lett till olika svarsmönster i de olika mätningarna.
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5.1

Inledning

Äldre personers ekonomiska situation påverkar deras livsstil och till
viss del även livskvaliteten även om också andra faktorer, inte minst
hälsa, spelar roll för den senare. Med god ekonomi har äldre större
möjligheter att välja boendeformer, resa och göra egna val av andra
slag. Variationen inom äldregruppen är stor vad gäller t.ex. ålder,
inkomst och hälsa och man kan därför förvänta sig att olika grupper
av äldre personer har olika möjligheter att leva det liv de vill på äldre
dagar.
Detta kapitel syftar till att ge en bild av framför allt äldre personers inkomster samt beskattningen av dessa i olika åldersgrupper.
För att bidra till en grundläggande förståelse för hur pensionssystemet är uppbyggt beskrivs detta inledningsvis. Därefter ges en
översikt över äldre personers inkomster. Vidare redogörs kortfattat
för skatterättsliga bestämmelser och socialavgifter och hur de ger
upphov till skillnader i beskattning mellan äldre och yngre. Avslutningsvis redovisas statistik över äldres inkomster och hur mycket
skatt de har att reducera för rutavdrag.

5.2

Det allmänna pensionssystemet

Det allmänna pensionssystemet i Sverige utgörs dels av inkomstgrundade pensionsförmåner, dels av ett grundskydd. De inkomstgrundade förmånerna är inkomstpension och premiepension. Grundskyddet utgörs av garantipension och tilläggsförmånerna bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd.
Det allmänna pensionssystemet har fasats in successivt sedan införandet den 1 januari 1999 så att personer födda före 1954 fortfarande får delar av sin pension genom tilläggspension enligt det
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tidigare ATP-systemet. Yngre åldersgrupper får hela sin pension
enligt de nya reglerna.
5.2.1

Inkomstpension och premiepension

Den allmänna inkomstgrundade ålderspensionen består av inkomstpension och premiepension. Den inkomstgrundade pensionen
regleras i 57–64 kap. socialförsäkringsbalken.
Den inkomstgrundade pensionen baseras på hela livsinkomsten.
Varje år avsätts 18,5 procent av den enskildes pensionsgrundande
inkomst, dvs. lön och andra skattepliktiga ersättningar upp till
7,5 inkomstbasbelopp till allmän pension. Den största delen,
16 procentenheter, går till inkomstpensionen. Resterande del,
2,5 procentenheter, fonderas i premiepensionen.1 Det finns ingen
övre eller undre åldersgräns för intjänande av pensionsrätt.
5.2.2

Uttag av inkomst- och premiepension

Inkomstpension betalas ut efter ansökan tidigast fr.o.m. den månad
den försäkrade fyller 62 år. Den som är född 1958 eller tidigare kan
emellertid ta ut pension från 61 år. Den som söker pension kan
ansöka om att ta ut hela pensionen eller delar av den i valfritt antal
fjärdedelar. En pensionstagare kan också obegränsat välja att öka
eller minska uttagsnivån genom hela sitt pensionärsliv. Ökningar
och minskningar påverkar den framtida pensionen, genom att
pensionen blir mindre eller större.
Den tidpunkt som en person väljer för att påbörja uttaget av
pension har betydelse för hur stor pensionen blir. Ju längre en
person arbetar och tjänar in pensionsrätter, desto större blir
pensionsbehållningen. Den förväntade återstående livslängden från
pensionstidpunkten blir också kortare. Delningstalet blir därför
lägre och den årliga pensionen högre. Den sammanlagda effekten av
en högre pensionsbehållning och ett lägre delningstal kan uppskattas
1

Den pensionsavgift som för en individs räkning betalas in till pensionssystemet är inte
18,5 procent av hela inkomsten, utan den är 18,5 procent av den pensionsgrundande inkomsten. Denna är densamma som inkomsten efter avdrag för den allmänna pensionsavgiften
på 7 procent. Det medför att det inte är 18,5 procent av hela inkomsten som ger pensionsrätt
utan 17,21 procent.
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till ungefär sju till åtta procent mer i pension för varje år som en
person väljer att skjuta upp pensionsuttaget.2 I dag har man rätt att
arbeta fram till 68 års ålder, efter det krävs samtycke från arbetsgivaren.
Det är också möjligt att arbeta samtidigt som allmän pension tas
ut. Genom att arbeta hel- eller deltid fortsätter man att tjäna in nya
pensionsrätter.
5.2.3

Ålderspension för födda 1937 eller tidigare

Personer som är födda 1937 eller tidigare får hela sin inkomstgrundade allmänna ålderspension enligt regelverket för ATP-systemet, dvs. enligt de regler som gällde före pensionsreformen. Personer som är födda 1938–1953 har en del av sin inkomstgrundade
allmänna ålderspension beräknad enligt reglerna för ATP-systemet
och en del enligt det nuvarande regelverket. Den inkomstrelaterade
pensionen från ATP-systemet består av tilläggspension.
5.2.4

Garantipension

Garantipensionen syftar till att ge en grundtrygghet till den med
ingen eller låg inkomstgrundad pension. Bestämmelser om garantipension finns i 66–67 kap. socialförsäkringsbalken.
För att få full garantipension krävs att den försäkrade varit bosatt
i Sverige under minst 40 år mellan 16 och 64 års ålder. För försäkrade
som har bott en kortare tid i landet, men dock minst tre år, ges
garantipensionen med 1/40 per år. Garantipension kan betalas ut
först från det att den försäkrade fyller 65 år.
Garantipensionen påverkas även av individens civilstånd på så sätt
att ogifta (och likställda med ogifta) får högre garantipension än
gifta (och likställda med gifta). Full garantipension (basnivå) per
månad 2020 är 7 690 kronor för den som är gift och likställd med
gift och 8 597 kronor för en ogift och likställd med ogift person.
För den som helt saknar inkomstgrundad allmän pension är den
årliga garantipensionen lika med basnivån. För den som har tjänat in
inkomstgrundad pension avtrappas basnivån beroende på den inkomstgrundade pensionens storlek.
2

Informationen hämtad på webbplatsen www.pensionsmyndigheten.se den 11 mars 2020.
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Garantipension för personer födda 1937 eller tidigare

Garantipensionen för födda 1937 eller tidigare har utformats så att
den motsvarar det grundskydd som fanns i ATP-systemet i form av
folkpension, pensionstillskott och ett särskilt grundavdrag som
tidigare fanns för pensionärer. Som högst kan garantipensionen 2020
bli 7 861 kronor i månaden för en gift pensionär och 8 799 kronor för
en ensamstående pensionär. För hel förmån krävs 40 bosättningsår i
Sverige.
5.2.6

Bostadstillägg

Bostadstillägg är en del av grundskyddet i det allmänna pensionssystemet. Bostadstillägg är ett skydd mot höga bostadskostnader för
pensionärer med låga inkomster och låg förmögenhet. Bestämmelser
om bostadstillägget finns i 99–103 kap. socialförsäkringsbalken.
Bostadstillägget är skattefritt och kan betalas ut från det att den
försäkrade fyller 65 år. Bostadstilläggets storlek påverkas av bostadskostnaden, inkomsten och förmögenheten.
Särskilt bostadstillägg kan betalas ut till den som har bostadstillägg. Detta sker i de fall där den sökandes inkomst, efter avdrag
för skälig bostadskostnad, understiger skälig levnadsnivå. Sedan
äldreförsörjningsstödet infördes 2003 har det särskilda bostadstillägget emellertid förlorat i betydelse för ålderspensionärer.
5.2.7

Äldreförsörjningsstöd

Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin
försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. 3 Försörjningsstöd och annat ekonomiskt bistånd innebär att den enskilde i någon form erhåller pengar eller motsvarande av socialnämnden. En sådan ekonomisk transaktion föregås alltid av en individuell behovsprövning. Även om det inte anges någon åldersgräns i
socialtjänstlagen följer det av praxis att man i biståndssammanhang
utgår från att den enskilde ska ansöka om pension vid 65 års ålder.

3

4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453).
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Personer som fyllt 65 år och har låg pension har i stället i regel rätt
till äldreförsörjningsstöd och bostadstillägg för sin försörjning.
Äldreförsörjningsstöd avser att tillgodose det grundläggande
försörjningsbehovet för bosatta i Sverige som har fyllt 65 år och som
inte har sin försörjning tryggad genom allmän ålderspension eller
andra inkomster. Bestämmelser om äldreförsörjningsstödet finns i
74 kap. socialförsäkringsbalken.
5.2.8

Tjänstepension och privat pension

Tjänstepensionen utgör ett viktigt komplement till den allmänna
pensionen. De allra flesta som förvärvsarbetar får avsättning till
tjänstepensionen. I den offentliga sektorn får alla anställda avsättningar till tjänstepension genom kollektivavtal. I den privata sektorn
finns det däremot företag som saknar kollektivavtal. Då beror de
eventuella pensionsavsättningarna på överenskommelser mellan
arbetsgivare och anställda.
Pension som kommer från ett privat sparande, dvs. som saknar
koppling till anställning, brukar kallas privat pension. Privat pension
kan betalas ut på grund av en svensk eller utländsk pensionsförsäkring eller från ett svenskt pensionssparkonto.

5.3

Äldres inkomster

Detta avsnitt ger en översikt över äldre personers inkomster.
I avsnittet studeras den sammanräknade förvärvsinkomsten för olika
åldersgrupper och vidare redovisas antalet pensionärer som har de
lägsta pensionerna.
5.3.1

Äldre och yngre personers inkomster

Tabell 5.1 nedan visar medel- och medianvärdet för den sammanräknade förvärvsinkomsten 2018 för personer 20–64 år samt för
personer 65 år och äldre.4 Tabellen visar även dessa värden för olika

4

Den sammanräknade förvärvsinkomsten består av inkomst av tjänst minus avdrag i tjänst
samt inkomst av näringsverksamhet.
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äldre åldersgrupper. Av tabellen framgår att både medel- och medianinkomsten är högre för den yngre åldersgruppen än för den äldre
sammantaget och att kvinnor har lägre inkomster än män generellt.
De två sista kolumnerna i tabellen visar hur medianinkomsten för
de olika åldersgrupperna förhåller sig till medianinkomsten för
åldersgruppen 20–64 år. För kvinnor 65 år och äldre är medianinkomsten 61 procent av medianinkomsten för yngre kvinnor och
för män är samma andel 69 procent.
För både kvinnor och män gäller att medianinkomsterna för
åldersgrupperna 55–59 år och 60–64 år är högre än för 20–64-åringar
sammantaget. För de äldre åldersgrupperna är inkomsterna dock
lägre och minskar för varje åldersgrupp.
För kvinnor 85 år och äldre är den 54 procent och för män i
samma åldersgrupp är den 59 procent av medianinkomsten för
personer 20–64 år.
Det bör noteras att tabellen speglar medianinkomster för olika
generationer och inte nödvändigtvis hur en enskild persons inkomst
varierar med åldern.
Tabell 5.1

Sammanräknad förvärvsinkomst: medel- och medianinkomst
i olika åldersgrupper

Åldersgrupper

Medelinkomst
Totalt

Kvinnor

Medianinkomst
Män

Totalt

Kvinnor

Män

Andel av median
20–64 år (%)*
Kvinnor Män

20–64 år

340 500 301 600

377 900

328 700

298 800

361 700

100

100

65+ år

255 600 213 000

304 700

212 000

181 300

248 000

61

69

55–59 år

390 600 347 600

432 800

361 000

335 100

392 500

112

109

60–64 år

364 900 325 800

404 100

341 300

315 600

372 000

106

103

65–69 år

324 000 276 000

373 200

277 700

241 900

322 700

81

89

70–74 år

259 400 213 300

307 700

213 700

181 700

249 400

61

69

75–79 år

227 600 187 700

271 500

198 800

169 100

231 800

57

64

80–84 år

207 900 175 800

248 800

192 600

166 400

227 300

56

63

85+ år

193 800 172 300

232 900

180 600

160 100

214 800

54

59

Källa: Statistikdatabasen, Statistiska centralbyrån.
*) Utredningens beräkning.
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Tabellen ovan visar förvärvsinkomsten före skatt och transfereringar.
Statistiska centralbyrån redovisar även ett mått på den individuella
disponibla inkomsten (kallad nettoinkomsten) där även kapitalinkomst, skatter och transfereringar ingår.5 Genom att jämföra nettoinkomsten mellan äldre och yngre på samma sätt som för förvärvsinkomsten framkommer det att den individuella disponibla inkomsten
är något jämnare mellan äldre och yngre personer.
Som nämns ovan uppgick medianen av den sammanräknade förvärvsinkomsten för kvinnor 65 år och äldre till 61 procent av medianinkomsten för yngre kvinnor. För den disponibla inkomsten ligger
samma andel på 65 procent. För kvinnor 85 år och äldre är samma
andelar 54 procent respektive 63 procent.
För män har kapitalinkomst, skatt och transfereringar mindre
betydelse för förhållandet mellan äldre och yngre personers medianinkomster. För män 65 år och äldre är förhållandet i princip detsamma för de två inkomstmåtten, dvs. äldres medianinkomst uppgår
till 69 procent av yngres. För män 85 år och äldre är andelen för den
disponibla inkomsten något högre än för förvärvsinkomsten, 60 procent i stället för 59 procent.
5.3.2

Äldre med de lägsta inkomsterna

Som beskrivs i avsnitt 5.2 syftar garantipension, bostadstillägg och
äldreförsörjningsstöd till att ge en grundtrygghet och en skälig
levnadsnivå för de äldre som haft liten eller ingen arbetsinkomst
fram till pensionen.
I tabell 5.2 nedan visas antalet personer som hade en utbetalning
av garantipension i december 2018. Det totala antalet var 658 789
personer, vilket motsvarade 32,4 procent av befolkningen från 65 år
och äldre.
Andelen som har garantipension ökar i de äldre åldersgrupperna.
Av antalet personer 65–69 år hade 26,2 procent garantipension jämfört med 77,3 procent av personer från 95 år och äldre.
Tabellen visar även att det är vanligare för kvinnor än för män att
ha garantipension för samtliga åldersgrupper. I åldrarna 65–69 år var
det 35,2 procent av kvinnorna och 16,9 procent av männen som hade
5

Nettoinkomsten redovisas i Statistiska centralbyråns statistikdatabas och definieras där som
summan av en persons alla skattepliktiga och skattefria inkomster minus skatt och övriga
negativa transfereringar (exempelvis återbetalt studielån).
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garantipension. För både kvinnor och män ökar andelen generellt sett
med åldersgrupperna, med ett undantag för män 70–79 år. Sett till
fördelningen över kvinnor och män är nästan 80 procent av garantipensionärerna kvinnor.
Tabell 5.2

Antal och andel med garantipension inom olika åldersgrupper
december 2018

Åldersgrupper

Totalt

Kvinnor

Antal

Totalt 65+

658 789

32,4

515 776

47,3

143 013

15,1

65–69

143 847

26,2

97 872

35,2

45 975

16,9

70–74

148 078

26,3

115 028

39,9

33 050

12,0

75–79

113 185

28,3

90 297

43,1

22 888

12,0

80–84

101 788

38,9

81 562

55,7

20 226

17,6

85–89

85 225

52,5

72 620

73,0

12 605

20,1

90–94

49 617

65,1

43 263

83,4

6 354

26,1

95+

17 049

77,3

15 134

90,6

1 915

35,8

Andel (%)*

Totalt

Män

Andel (%)*

Totalt

Andel (%)*

Källa: Hur många som har garantipension är hämtat från Pensionsmyndigheten 2020-03-25.
Statistiken visar antal personer som har en utbetalning av garantipension i december 2018.
Pensionsmyndigheten har statistik även för 2020, men utredningen har valt att hålla sig till 2018 för
att statistiken bättre ska korrespondera mot statistiken över inkomst och rutavdrag för vilken det
senaste året är 2018.
*) Utredningens beräkning. Befolkning i varje åldersgrupp för andelsberäkningen baseras på
befolkningsstatistik för 31 december 2018 från Statistikdatabasen, Statistiska centralbyrån.

I tabell 5.3 nedan visas antalet äldre som fick äldreförsörjningsstöd i
december 2018. Tabellen visar att det då var totalt 24 014 personer
som fick äldreförsörjningsstöd, vilket motsvarade 1,2 procent av
befolkningen från 65 år. Andelen minskar generellt sett i de övre
åldersgrupperna och bland dem som var 95 år och äldre fick 0,3 procent äldreförsörjningsstöd vid samma tidpunkt. Tabellen visar även
att det är ungefär lika vanligt bland kvinnor som bland män att få
försörjningsstöd. Vidare utgör kvinnor en större andel av dem med
äldreförsörjningsstöd än männen, men skillnaden är inte så markant
som för garantipensionen. Av samtliga personer 65 år eller äldre var
56 procent av mottagarna kvinnor.
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Åldersgrupper

Totalt

Äldres inkomster och skatter

Antal och andel med äldreförsörjningsstöd över åldersgrupper,
december 2018
Totalt

Andel av
befolkning
(%)*
24 016
1,2

Kvinnor

13 451

Andel av
kvinnor
(%)*
1,2

Män

Andel av
män (%)*

10 565

1,1

65–69

8 053

1,5

4 342

1,6

3 711

1,4

70–74
75–79

7 168
5 707

1,3
1,4

3 965
3 372

1,4
1,6

3 203
2 335

1,2
1,2

80–84
85–89

2 138
687

0,8
0,4

1 216
377

0,8
0,4

922
310

0,8
0,5

90–94
95+

206
57

0,3
0,3

135
44

0,3
0,3

71
13

0,3
0,2

Källa: Pensionsmyndigheten, hämtat 2020-05-15. Statistiken visar äldreförsörjningsstöd i det nuvarande pensionssystemet, baserat på utbetalningarna i december 2018. Pensionsmyndigheten har
statistik även för 2020, men utredningen har valt att hålla sig till 2018 för att statistiken bättre ska
korrespondera mot statistiken över inkomst och rutavdrag för vilken det senaste året är 2018.
*) Utredningens beräkning. Befolkning i varje åldersgrupp för andelsberäkningen baseras på
befolkningsstatistik för 31 december 2018 från Statistikdatabasen, Statistiska centralbyrån.

Tabell 5.4 nedan redovisar antal och andel med bostadstillägg över
åldersgrupper från 65 år den 31 december 2018. Drygt 290 400 personer 65 år och äldre hade bostadstillägg vid denna tidpunkt, vilket
motsvarade 14,3 procent av befolkningen i åldersgruppen. Andelen
som får bostadstillägg ökar tydligt med åldern. Av personer 65–69
år hade 9,5 procent bostadstillägg jämfört med 42,4 procent bland
personer 95 år och äldre.
Det är mycket vanligare bland kvinnor än bland män att få bostadstillägg. Av kvinnor 65 år och äldre fick 19,9 procent bostadstillägg i
december 2018, jämfört med 7,8 procent av männen. Av det totala
antalet personer 65 år och äldre som fick bostadstillägg vid den tidpunkten var knappt 75 procent kvinnor.
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Tabell 5.4

Antal och andel med bostadstillägg över åldersgrupper,
december 2018

Åldersgrupper

Totalt 65+

SOU 2020:52

Totalt

Andel av
befolkning
(%)*
290 412
14,3

Kvinnor

216 820

Andel av
kvinnor
(%)*
19,9

Män

Andel av
män (%)*

73 592

7,8

65–69

52 323

9,5

30 924

11,1

21 399

7,9

70–74
75–79

63 445
54 729

11,3
13,7

43 099
41 051

15,0
19,6

20 346
13 678

7,4
7,2

80–84
85–89

46 821
39 222

17,9
24,2

38 396
33 297

26,2
33,5

8 425
5 925

7,3
9,4

90–94
95+

24 530
9 324

32,2
42,4

21 598
8 455

41,6
50,6

2 932
887

12,0
16,6

Källa: Pensionsmyndigheten, hämtat 2020-05-15. Statistiken visar äldreförsörjningsstöd i det nuvarande pensionssystemet, baserat på utbetalningarna i december 2018. Vad gäller bostadstillägg
redovisas endast statistik för personer från 65 år i tabellen. 31 december 2018 hade 108 personer
mellan 61–64 år (samtliga kvinnor) fått utbetalningar. Pensionsmyndigheten har statistik även för
2020. Utredningen har dock valt att redovisa för 2018 för att statistiken bättre ska korrespondera mot
statistiken över inkomst och rutavdrag för vilken det senaste året är 2018.
*) Utredningens beräkning.

5.4

Skatter

5.4.1

Beskattningsbar förvärvsinkomst

Underlaget för beräkningen av fysiska personers inkomstskatt på förvärvsinkomster, dvs. på inkomster i inkomstslagen tjänst och näringsverksamhet, utgörs av den beskattningsbara förvärvsinkomsten. Enligt
inkomstskattelagen (1999:1229) beräknas den beskattningsbara förvärvsinkomsten på följande sätt.6
Summan av överskott i inkomstslagen tjänst och näringsverksamhet minskas med allmänna avdrag.7 Det återstående beloppet avrundas nedåt till närmaste hundratal kronor och utgör den fastställda
förvärvsinkomsten. Från den fastställda förvärvsinkomsten dras
grundavdrag och sjöinkomstavdrag. Avdragen ska göras i nu nämnd
ordning. Det återstående beloppet utgör den beskattningsbara
förvärvsinkomsten.8
6

1 kap. 5 § inkomstskattelagen.
Bestämmelser om allmänna avdrag finns i 62 kap. inkomstskattelagen.
8
Under vissa förutsättningar och med vissa begränsningar får avdrag göras för underskott av
aktiv näringsverksamhet, debiterade egenavgifter, utländska socialförsäkringsavgifter, periodiska
understöd samt pensionssparande.
7
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Kommunal och statlig inkomstskatt

I inkomstskattelagen finns grundläggande bestämmelser om kommunal och statlig inkomstskatt. Fysiska personer ska betala kommunal och statlig inkomstskatt på inkomster i inkomstslagen tjänst
och näringsverksamhet (skatt på förvärvsinkomster). Fysiska personer ska också betala statlig inkomstskatt på inkomster i inkomstslaget
kapital.9
Kommunal inkomstskatt betalas av alla som har en beskattningsbar förvärvsinkomst. Den kommunala skatten är proportionell, dvs.
den tas ut med samma procentsats oavsett hur stor inkomsten är.
Skattesatsen varierar mellan kommunerna och regionerna. Enligt
Statistiska centralbyrån uppgår den totala kommunala skattesatsen i
genomsnitt till 32,28 procent för 2020.10
Statlig inkomstskatt betalas av personer som har en beskattningsbar förvärvsinkomst överstigande en skiktgräns. Statlig inkomstskatt tas ut med en skattesats på 20 procent på beskattningsbara förvärvsinkomster som överstiger skiktgränsen, vilken 2020 uppgår till
509 300 kronor.11 På belopp som överstiger denna gräns blir alltså
den formella marginalskattesatsen lika med kommunalskattesatsen
med tillägg för den statliga skatten om 20 procent, alltså i genomsnitt 52,28 procent.12
För inkomstslaget kapital används en särskild statlig skattesats
om 30 procent.
5.4.3

Grundavdrag

Grundavdraget har ett fördelningspolitiskt syfte och avser främst att
lindra beskattningen för låginkomsttagare. Bestämmelser om grundavdrag för fysiska personer finns i 63 kap. 1–5 §§ inkomstskattelagen.

9

1 kap. 3 § inkomstskattelagen.
Information hämtad på webbplatsen www.scb.se den 11 mars 2020. Den kommunala inkomstskatten betalas dels till kommuner, dels till regioner, enligt den av kommunen respektive
regionen beslutade skattesatsen.
11
65 kap. 5 § inkomstskattelagen.
12
Till och med 2019 togs ytterligare fem procent ut i statlig skatt för inkomster överstigande
cirka 690 000 kronor, den s.k. värnskatten. Den avskaffades dock fr.o.m. 2020.
10
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Grundavdragets storlek är knutet till prisbasbeloppet enligt
socialförsäkringsbalken13 och beroende av den fastställda förvärvsinkomstens storlek.14 För beskattningsåret 2020 är grundavdraget
20 100 kronor vid lägre inkomster och vid högre inkomster är
grundavdraget som högst 36 500 kronor och som lägst 13 900 kronor. Grundavdraget får dock inte överstiga den skattskyldiges sammanlagda överskott av tjänst och aktiv näringsverksamhet sedan
allmänna avdrag gjorts.
5.4.4

Grundavdrag för personer över 65 år

Sedan den 1 januari 2009 finns ett s.k. förhöjt grundavdrag för personer över 65 år som syftar till att förbättra de ekonomiska villkoren
för dessa. Bestämmelserna om det förhöjda grundavdraget finns i
63 kap. 3 a § inkomstskattelagen.15
Det förhöjda grundavdraget har sedan införandet 2009 stegvis
byggts ut för att minska skillnaden i beskattning mellan löneinkomst
och pension. Den senaste förstärkningen genomfördes den 1 januari
2020 då skatten sänktes för personer över 65 år med inkomster
mellan cirka 17 000 kronor och 115 000 kronor per månad.
Det förhöjda grundavdraget för 2020 är 52 600 kronor vid låga
inkomster och vid höga inkomster som högst 99 100 kronor och
som lägst 24 100 kronor.
5.4.5

Skattereduktioner

Skattereduktion innebär att den skatt som beräknas på inkomst och
fastighet minskas med reduktionsbeloppet. För att skattereduktionerna ska kunna tillgodoräknas krävs att det finns skatt att
reducera.

13

2 kap. 7 § socialförsäkringsbalken.
63 kap. 3 § inkomstskattelagen.
15
Regleringen innebär att det förhöjda grundavdraget uppgår till grundavdragsbeloppet enligt
3 § med tillägg av ett särskilt belopp som anges för vissa inkomstintervall.
14
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Skattereduktion för arbetsinkomster – jobbskatteavdrag
Det s.k. jobbskattavdraget som infördes 2007 innebär att skatten på
inkomst av anställning eller aktiv näringsverksamhet (arbetsinkomster) är lägre än skatten på olika typer av transfereringsinkomster, som t.ex. pensionsinkomster Bestämmelserna om jobbskatteavdraget finns i 67 kap. inkomstskattelagen.
Jobbskatteavdragets storlek är olika beroende på åldern. För
personer som vid beskattningsårets ingång fyllt 65 år beräknas
jobbskatteavdraget på ett annat sätt än för yngre personer, vilket gör
att avdraget för äldre personer skiljer sig från yngre personer för
samma arbetsinkomst. I vissa inkomstintervall är jobbskatteavdraget
mer generöst för äldre och i vissa inkomstintervall är det mer generöst för yngre. Skillnaden varierar även med kommunalskattesatsen.
Jobbskatteavdraget räknas endast av mot den kommunala inkomstskatten.
Skattereduktion för fastighetsavgift
Den som äger en småhusfastighet varje år ska betala fastighetsavgift.
Uttaget av fastighetsavgift begränsas genom en skattereduktion för
vissa fysiska personer, bl.a. personer som fyllt 65 år vid ingången av
beskattningsåret. Regler om detta finns i lagen (2008:826) om skattereduktion för kommunal fastighetsavgift.
Skattereduktion för allmän pensionsavgift
Skattereduktion för allmän pensionsavgift regleras i 67 kap. 4 §
inkomstskattelagen. Reglerna innebär att skattereduktion ska göras
för allmän pensionsavgift enligt lagen (1994:1744) om allmän
pensionsavgift som avser beskattningsåret. I praktiken medför det
att de allra flesta inte behöver betala avgiften. Den som har så låg
inkomstskatt att betala att skatten är lägre än avgiften, blir dock
skyldig att helt eller delvis betala avgiften. Vid inkomst av annat
förvärvsarbete görs skattereduktion för allmän pensionsavgift endast
för betald avgift.16 Se vidare nedan om allmän pensionsavgift som är
en form av socialavgift.
16

Prop. 2019/20:1 s. 218.
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Övriga skattereduktioner
Skattereduktion kan även medges för sjöinkomst, sjukersättning
och aktivitetsersättning, reparation, underhåll, om- och tillbyggnad
av vissa bostäder (rotavdrag), hushållstjänster (rutavdrag), mikroproduktion av förnybar el samt skattereduktion för gåvor till ideell
verksamhet.
Den 1 januari 2020 infördes också en skattereduktion för personer som är bosatta inom vissa s.k. stödområden, främst delar av
Norrland och Svealands inland.
5.4.6

Socialavgifter

Socialavgifter tas ut för finansiering av de sociala trygghetssystemen
och betalas antingen som arbetsgivaravgifter eller som egenavgifter.
Arbetsgivaravgifter betalas av arbetsgivare, medan egenavgifter betalas
av främst enskilda näringsidkare. Bestämmelserna om socialavgifter
finns i socialavgiftslagen (2000:980).
Arbetsgivaravgifter
En arbetsgivare betalar under 2020 i normalfallet 31,42 procent av
den anställdes bruttolön i arbetsgivaravgifter. För personer som är
födda efter 1937 och som vid beskattningsårets ingång fyllt 65 år
betalar arbetsgivaren emellertid endast ålderspensionsavgift på
10,21 procent.17
Egenavgifter
Den som driver aktiv näringsverksamhet betalar själv sina socialavgifter i form av egenavgifter, t.ex. ålderspensionsavgift, sjukförsäkringsavgift och föräldraförsäkringsavgift. Full egenavgift
under 2020 är 28,97 procent av avgiftsunderlaget.
För aktiva näringsidkare som är 65 år eller äldre vid beskattningsårets ingång och är födda efter 1937 gäller att de endast betalar
ålderspensionsavgiften på 10,21 procent.18 Detsamma gäller den som
17
18

2 kap. 27 § socialavgiftslagen.
3 kap. 15 § socialavgiftslagen.
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har tagit ut hel allmän ålderspension inklusive premiepension under
hela inkomståret.19 Personer som är födda 1937 eller tidigare betalar
däremot ingen ålderspensionsavgift.
Allmän pensionsavgift
Den allmänna pensionsavgiften är en form av socialavgift som tas ut
på förvärvsinkomster och som används till finansiering av försäkringen för inkomstpension och tilläggspension enligt socialförsäkringsbalken.20 Personer som är födda före 1938 omfattas inte
av det reformerade pensionssystemet och de ska därför inte betala
avgiften.21 Annars ska den som har pensionsgrundande inkomst av
anställning eller av annat förvärvsarbete enligt 59 kap. socialförsäkringsbalken betala allmän pensionsavgift.22 Bestämmelserna om
allmän pensionsavgift finns i lagen om allmän pensionsavgift.
Avgiften uppgår till 7 procent och tas ut på den del av summan av
inkomsterna som inte överstiger 8,07 gånger inkomstbasbeloppet.23
Den allmänna pensionsavgiften ska inte betalas om inkomsten
understiger 42,3 procent av prisbasbeloppet.
Som framgår av avsnitt 5.4.5 ovan kompenseras den som har
betalat allmän pensionsavgift genom skattereduktion.

5.5

Skatt att reducera för rutavdraget

För att göra rutavdrag krävs att den enskilde har skatt kvar att
reducera (se avsnitt 5.4.5 ovan). Vissa personer har så låg inkomst
att de inte betalar någon skatt, men även om den enskilde har viss
skatt på förvärvsinkomsten finns skattereduktioner som reducerar
den skatten innan skatteavdrag för rutavdrag görs.

19

3 kap. 16 § socialavgiftslagen.
6 § lagen om allmän pensionsavgift.
3 § lagen om allmän pensionsavgift och 59 kap. 6 § socialförsäkringsbalken.
22
3 § lagen om allmän pensionsavgift.
23
Pensionsgrundande inkomst upp till 7,5 inkomstbasbelopp ger rätt till pension. Då avgiften
inte ingår i den pensionsgrundande inkomsten beräknas taket för avgifterna fram enligt
följande: [7,5/(1-0,07)]. Avrundat uppåt med två decimaler beräknas detta till 8,07. Med ett
inkomstbasbelopp på 66 300 kronor (prognos för 2020) ger detta en inkomstgräns på cirka
535 000 kronor.
20
21
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Enligt 67 kap. inkomstskattelagen görs skattereduktion för
sjöinkomst, allmän pensionsavgift, jobbskatteavdrag, sjuk- och aktivitetsersättning och underskott av kapital innan skattereduktionen
för rut- och rotarbete.24 Finns ingen skatt kvar att reducera när det
är rutavdragets tur i ordningen kan den enskilde inte tillgodogöra sig
en skattereduktion för ruttjänster.
För att undersöka hur många det är som har viss skatt kvar att
reducera för rut- och rotavdragen har utredningen bett Statistiska
centralbyrån ta fram sådana beräkningar. Beräkningarna har gjorts
för 2018 med mikrosimuleringsmodellen FASIT. Simuleringarna
görs utifrån ett urval av populationen och är därför behäftade med
viss osäkerhet.
I tabell 5.5 nedan redogörs för hur många personer 65 år och äldre
som beräknas ha skatt kvar att reducera när det är dags att göra
rutavdraget. Tabellen visar att nästan 31 000 personer inte beräknas
ha någon skatt kvar att reducera. Sett till samtliga personer 65 år och
äldre är det dock en mindre andel äldre personer som har mindre än
10 000 kronor kvar att reducera, 3,7 procent eller drygt 75 000
personer. Drygt 30 procent har mellan 25 000–50 000 kronor kvar i
skatt och det vanligaste är att ha 50 000 kronor eller mer, vilket
nästan 50 procent av personer 65 år och äldre beräknas ha.
Tabellen visar även att det är en betydligt större andel av männen 65
år och äldre än av kvinnorna i samma ålder som har 50 000 kronor eller
mer att reducera, knappt 62 procent jämfört med knappt 33 procent.
Det vanligaste bland de äldre kvinnorna är att ha 25 000–50 000 kronor
kvar att reducera.

24

Både rot- och ruttjänster kan i viss mening ses som ett konsumtionsval till skillnad från
många andra skattereduktioner, exempelvis jobbskatteavdraget. Därför dras inte rotavdraget
av från skatten för att bedöma utrymmet för rutavdraget.
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Antal personer 65 år och äldre med skatt kvar att reducera
för rutavdrag

Skatt kvar att
reducera

Totalt
Antal

Kvinnor
Andel

Antal

Män
Andel

Antal

Andel

0 kr

30 628

1,5

17 501

1,6

13 128

1,4

1–4 999 kr

14 498

0,7

8 228

0,8

6 269

0,7

5 000–9 999 kr

30 109

1,5

20 114

1,9

9 995

1,1

10 000–24 999 kr

329 927

16,3

258 168

23,8

71 759

7,6

25 000–49 999 kr

682 512

33,7

423 913

39,1

258 599

27,5

50 000+ kr

936 513

46,3

357 196

32,9

579 317

61,7

2 024 187

100,0

1 085 120

100,0

939 068

100,0

Totalt

Källa: Statistiska centralbyrån. Uppgifter framtagna för utredningens räkning med mikrosimulerings modellen FASIT med STAR-urvalet, grunddata för 2018. Uppgifterna avser personer som varit folkbokförda i Sverige hela 2018.

Tabellen ovan visar vilka möjligheter den enskilde har att göra rutavdrag med avseende på den skatt som finns kvar att reducera.
Många personer är emellertid sammanboende med någon som också
är skattskyldig. Eftersom hushållstjänster många gånger kommer
hela hushållet till del finns skäl att se hur mycket skatt som finns
kvar att reducera på hushållsnivå. För sammanboende par görs detta
genom att summera skatten som finns kvar att reducera för respektive person.
I tabell 5.6 nedan redogörs för antal och andel hushåll inom hushållstyperna sammanboende par, ensamstående kvinnor och ensamstående män som har olika mycket skatt kvar. Ålder på hushållet
bestäms efter den äldsta personen i hushållet.
Tabellen visar att det gör skillnad att se till hushållet i stället för
till endast individen. Hela 92 procent av de sammanboende beräknas
ha möjlighet att göra rutavdrag för 50 000 kronor eller mer. Sett till
andelen hushåll totalt beräknas andelen som har möjlighet att göra
rutavdrag för 50 000 kronor eller mer utgöra drygt 62 procent (redovisas inte i tabellen).
Både ensamstående män och kvinnor har mindre möjligheter till
större skatteavdrag, även om män överlag har mer skatt att reducera
än kvinnor. Drygt 11 400 ensamstående kvinnor och knappt 4 700
ensamstående män beräknas inte ha någon skatt att reducera för rot-
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eller rutavdrag. Det är dock även här en relativt liten andel av respektive grupp som har mindre än 10 000 kronor och det vanligaste inom
båda hushållstyperna är att ha minst 25 000 kronor kvar.
Tabell 5.6

Olika hushållstyper 65 år och äldre med skatt kvar att reducera
för rutavdraget

Skatt kvar att
reducera

Sammanboende
Antal

Andel (%)

Ensamstående
kvinnor
Antal
Andel
(%)
11 439
2,1
3 643
0,7

Ensamstående
män
Antal
Andel
(%)
4 652
1,6
2 881
1,0

0 kr
1–4 999 kr

4 023
1 814

0,6
0,3

5 000–9 999 kr

2 974

0,4

5 668

1,0

3 342

1,1

10 000–24 999 kr

6 661

1,0

130 281

23,9

37 421

12,7

25 000–49 999 kr

35 646

5,3

227 818

41,7

93 912

31,8

50 000+ kr

616 820

92,3

167 079

30,6

152 782

51,8

Totalt

667 938

100,0

545 928

100,0

294 990

100,0

Källa: Statistiska centralbyrån. Uppgifter framtagna för utredningens räkning med mikrosimuleringsmodellen FASIT med STAR-urvalet, grunddata för 2018. Uppgifterna avser personer som varit folkbokförda i Sverige hela 2018.

Sammanfattningsvis visar detta avsnitt att det är relativt få personer
65 år och äldre som inte beräknas ha någon skatt kvar att reducera
för rut- eller rotavdrag. Antalet enskilda i denna situation beräknas
till knappt 31 000 och på hushållsnivå beräknas samma antal till cirka
20 000.
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Det offentligas ansvar
för äldreomsorgen

6.1

Inledning

Detta kapitel handlar om det offentligas ansvar för äldreomsorgen.
Syftet är företrädesvis att ge en översiktlig bild över kommuners
ansvar för att tillgodose äldre personers behov, vilka regler som
gäller för detta samt för förfarandet i ärenden som rör stöd och
insatser.
Inledningsvis redogör utredningen kort för kommunernas ansvar
för äldreomsorgen som det beskrivs i socialtjänstlagen. Detta följs
av en inblick i hur handläggning av biståndsärenden går till och en
genomgång av socialtjänstlagens biståndsbestämmelser. Vidare redogörs i de tre efterföljande avsnitt för kommunala stöd- och hjälpinsatser som är av betydelse för äldre personer och anhöriga.
Därefter beskrivs kortfattat gränsdragningen mellan kommuners
och regioners ansvar för hälso- och sjukvård. Där redovisas också
statistik över äldre personer som varit mottagare av kommunal
hälso- och sjukvård. I avsnittet därpå redovisas statistik över verkställda socialtjänstinsatser enligt socialtjänstlagen. Efter detta beskrivs översiktligt kommunernas rätt att ta ut avgifter för insatser.
Slutligen ordas kort om kommuners möjlighet att anlita privata
utförare för verkställighet av beslut och valfrihetssystem.
I socialtjänstlagen anges inte vid vilken ålder en person är att anse
som äldre men i socialtjänstens praktiska verksamhet blir insatser i
de flesta sammanhang aktuella för personer som är 65 år eller äldre.
Begreppet äldre används därför i detta kapitel för personer som är
minst 65 år.
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Kommuners ansvar för äldreomsorgen

Äldreomsorgen är en viktig del av den svenska välfärden och ansvaret
för att alla som bor eller vistas i en kommun får det stöd och den hjälp
de behöver vilar enligt 2 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) ytterst
på kommunen.1 Det finns emellertid stora variationer mellan kommunerna hur insatser organiseras och vad som erbjuds.
I socialtjänstlagen finns särskilda bestämmelser för olika grupper
som kommunen har ett särskilt ansvar för.2 Äldre människor är en
sådan grupp. Enligt den nationella värdegrunden inom äldreomsorgen,
som finns inskriven i lagen sedan 2011, ska kommunernas omsorg
om de äldre inriktas på att den äldre får leva ett värdigt liv och känna
välbefinnande. Den nationella värdegrunden innebär att äldreomsorgen bör värna och respektera den äldre personens rätt till
delaktighet.3
För gruppen äldre gäller vidare att de ska få möjlighet att leva och
bo självständigt under trygga förhållanden. Dessutom ska omsorgen
inriktas på att de äldre ska ha en aktiv och meningsfull tillvaro i
gemenskap med andra. Socialnämnden ska också verka för att äldre
får goda bostäder och ge dem det stöd och den hjälp i hemmet de
behöver tillsammans med annan lättåtkomlig service. Det ankommer
på socialnämnden att sörja för såväl hemtjänst som annan service som
kan underlätta boendet. Den äldre personen ska, så långt det är
möjligt, kunna välja när och hur stöd och hjälp i boendet och annan
lättåtkomlig service ska ges. Kommunerna har alltså en skyldighet att
i betydande utsträckning inrätta socialtjänstens verksamhet så att
den ger äldre människor möjlighet till att bo och leva självständigt.

6.3

Socialtjänstlagen – en ramlag

Socialtjänstlagen är en målinriktad ramlag och innehåller både mål,
skyldigheter och rättigheter. I och med att lagen inte definierar alla
de insatser som kommunerna ska tillhandahålla utan endast anger
1

Av 14 kap. 2 § regeringsformen framgår att kommunerna sköter lokala och regionala
angelägenheter av allmänt intresse på den kommunala självstyrelsens grund. I 1 kap. 1–2 §§
kommunallagen (2017:725) fastslås att Sverige är indelat i kommuner och regioner och att
kommuner och regioner på demokratins och den kommunala självstyrelsens grund sköter de
angelägenheter som anges i kommunallagen eller annan författning. Socialtjänstlagen är en
sådan författning.
2
5 kap. 4–6 §§ socialtjänstlagen.
3
Prop. 2009/10:116 s. 27.
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ramar för vad insatserna ska leda till ger lagen kommunerna viss
frihet att utforma äldreomsorgen och anpassa den efter den tid vi
lever i. Biståndshandläggarna arbetar på delegation av socialnämnden
och fattar beslut för nämndens räkning. Biståndshandläggarna har
ofta stor frihet att inom socialtjänstlagens ram och lokalt beslutade
riktlinjer göra professionella bedömningar av den äldre personens
behov samt att fatta beslut om hur de kan tillgodoses. Lagens konstruktion ger stort och ansvarsfullt utrymme för en sådan bedömning av människors individuella behov och hur de ska kunna tillgodoses.
6.3.1

Handläggning av ärenden om insatser och stöd

Från ansökan till beslut
Stöd och insatser som äldre personer har behov av beviljas oftast
med stöd av biståndsbestämmelserna i 4 kap. 1 § socialtjänstlagen.
Förenklat kan man beskriva handläggningen av sådana ärenden som
en trestegsmodell – ansökan, utredning och beslut.4
Det första steget är att den enskilde själv eller någon annan som
anhörig, hemtjänst- eller sjukvårdspersonal, uppmärksammar behovet
och att den enskilde själv eller dennes legale företrädare gör en
ansökan om bistånd. Om det är personen själv som ansöker om stöd
och hjälp måste socialnämnden utan dröjsmål inleda en utredning.5
Under utredningen ska biståndshandläggaren samla in information om vilka behov och resurser den äldre personen har. Detta
kan ske i form av telefonkontakt och personliga besök i den äldres
hem, på sjukhus eller korttidsboende. I vissa fall kan det efter den
äldres medgivande också vara nödvändigt att inhämta uppgifter från
utomstående, som t.ex. anhöriga, andra myndigheter eller legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Hur omfattande utredningen
behöver vara beror på omständigheterna i det enskilda fallet.
Syftet med informationsinsamlingen är att ge biståndshandläggaren en uppfattning om den äldres förmåga att hantera och klara
den dagliga livsföringen. Det handlar om att ta reda på varför den
4

Bestämmelser om handläggning av ärenden finns i socialtjänstlagen och förvaltningslagen
(2017:900). Kompletterande bestämmelser finns i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna
råd (SOSFS 2006:5) om dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförande av
insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS.
5
11 kap. 1 § socialtjänstlagen.
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äldre inte längre klarar sin dagliga livsföring samt vilka resurser som
den enskilda har till sitt förfogande.
Utifrån det insamlade underlaget ska socialnämnden ta ställning till
hur de aktuella behoven kan tillgodoses samt pröva om rätt till bistånd
enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen finns (se vidare avsnitt 6.3.2 om
biståndsprövningen).
Handläggningen av ett ärende avslutas genom att socialnämnden
fattar ett slutligt beslut i ärendet. Om beslutet går den enskilde
emot, helt eller i någon del, finns möjlighet att överklaga beslutet till
domstol.6
Förenklad handläggning
Genom en ny bestämmelse i socialtjänstlagen har socialnämnden fått
befogenhet att erbjuda hemtjänstinsatser till äldre personer utan någon
föregående behovsprövning.7 Bestämmelsen är frivillig för kommunen
att tillämpa. Vad den närmare innebär beskrivs i avsnitt 6.4.2.
Det kommunen har att förhålla sig till när en äldre person ansöker
om en sådan hemtjänstinsats är att sökanden uppfyller de kriterier
som kommunen har fastställt i sina riktlinjer, t.ex. en viss åldersgräns. Vid förenklat beslutfattande kommer således socialtjänstens
utredning i praktiken bara bestå i att konstatera att den äldre uppnått
den ålder eller andra kriterier som kommunen anger i sina riktlinjer
och därefter kan beslut fattas. Om den äldre själv vill eller om kommunen bedömer att personen i fråga behöver mer omfattande insatser än de som erbjuds inom ramen för förenklat beslutfattande,
ska en utredning och behovsprövning alltid göras och bistånd i form
av hemtjänst beviljas med stöd av 4 kap. 1 § socialtjänstlagen.
En kommun kan också tillhandahålla servicetjänster enligt lagen
(2009:47) om vissa kommunala befogenheter, den s.k. befogenhetslagen, åt personer som fyllt 68 år utan individuell behovsbedömning
och de krav på handläggning som gäller för socialnämnden.

6

16 kap. 3 § socialtjänstlagen. Ett biståndsbeslut enligt 4 kap. 2 § eller 4 kap. 2 a § socialtjänstlagen kan emellertid endast överklagas enligt bestämmelserna om laglighetsprövning i
13 kap. kommunallagen.
7
4 kap. 2 a § socialtjänstlagen.
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Rätten till bistånd

I 4 kap. 1 § socialtjänstlagen regleras att den enskilde under vissa
förutsättningar har rätt till bistånd. Den som inte själv kan tillgodose
sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till
bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och
för sin livsföring i övrigt. Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det
stärker den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv.
Försörjningsstöd kan bl.a. ges för att klara mat, hyra och andra
levnadsomkostnader. Med begreppet ”livsföring i övrigt” avses de
olika behov som den enskilde kan ha för att kunna tillförsäkras en
skälig levnadsnivå och som inte omfattas av försörjningsstödet. Det
kan vara fråga om vård- och behandlingsinsatser, hemtjänst, särskilt
boende för äldre eller kontaktperson.
Av 4 kap 2 § socialtjänstlagen framgår att socialnämnden, om det
finns skäl för det, får ge bistånd utöver vad som följer av 4 kap. 1 §
socialtjänstlagen. Bestämmelsen innebär en befogenhet för socialnämnden att ge bistånd till enskilda om det bedöms vara ändamålsenligt. Däremot ger den inte stöd för att lämna bistånd till alla enskilda, t.ex. över en viss ålder, utan föregående behovsprövning.
Bestämmelser om socialnämndens möjlighet att erbjuda hemtjänst till äldre personer utan en föregående behovsprövning finns i
4 kap. 2 a § socialtjänstlagen.
Biståndsprövning
Behovet av bistånd inom äldreomsorgen prövas och bedöms enligt
4 kap. 1 § socialtjänstlagen. Nedan beskrivs förutsättningarna som
måste vara uppfyllda för att rätt till bistånd ska föreligga. Dessutom
berörs vissa förhållanden som inte bör påverka rätten till bistånd.
Kan behovet tillgodoses av den hjälpsökande själv eller på annat sätt?
En grundläggande förutsättning för rätt till bistånd är att det finns
ett hjälpbehov. I behovsprövningen ingår således att bedöma om det
finns ett behov och om detta kan eller borde kunna tillgodoses av
den enskilde själv eller på något annat sätt.
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Om behovet kan tillgodoses av den hjälpsökanden själv eller på
annat sätt finns ingen rätt till bistånd. Socialtjänstlagen beskriver
emellertid inte närmare vad som avses med detta kriterium. Vidare
vägledning för hur det kan tolkas får sökas i förarbeten och rättspraxis. Utgångspunkten är dock att det ska göras en individuell
bedömning utifrån de omständigheter som finns i det enskilda
ärendet, dvs. att bedömningen ska göras utifrån den enskildes faktiska
resurser och möjligheter.8
Innan rätten till bistånd inträder förutsätts även att andra resurser
i en hushållsgemenskap används för att tillgodose eventuella behov av
hjälp och stöd. Detta gäller främst i fråga om makar och sambor. Att
dessa ger varandra viss praktisk hjälp, som t.ex. sköta hem och hushåll,
är normalt och ska enligt förarbetena beaktas vid en biståndsbedömning enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen. Däremot kan inte mera omfattande vårdbehov anses ligga inom ramen för vad man normalt
bistår varandra med inom en familj. I sådana fall finns rätt till bistånd
även om det finns andra vuxna i familjen.9 Syskon, vänner eller andra
som delar bostad och som inte lever under äktenskapsliknande förhållanden har ingen skyldighet att försörja eller hjälpa varandra, och
kan därför inte jämställas med makar, registrerade partner eller sambor vid prövningen av bistånd.10
När en enskild ansöker om hjälp och stöd bör inte socialnämnden
hänvisa den enskilde till frivilligorganisationer för att få sitt behov
av hemtjänst tillgodosett. Högsta förvaltningsdomstolen prövade i
avgörandet RÅ 2007 ref. 43 om kommunen hade rätt att avslå en
ansökan om bistånd på grunden att den enskildes behov kunde tillgodoses på annat sätt. Kommunen ansåg i fallet att den enskildes
behov av bistånd kunde tillgodoses genom de tjänster som en frivilligorganisation tillhandahöll. Domstolen framhöll emellertid att
det är kommunen som ansvarar för insatser enligt socialtjänstlagen.
Kommunen kunde därför inte avsäga sig sitt ansvar genom att hänvisa den enskilde till frivilligorganisationer.
En enskild kan inte heller nekas hemtjänst med hänvisning till att
han eller hon kan få behovet tillgodosett genom att tjänsterna kan
köpas på den privata marknaden. I 4 kap. 1 § andra stycket socialtjänstlagen anges att vid prövning av bistånd för livsföring i övrigt
8
9

Prop. 2000/01:80 s. 92.
Prop. 1996/97:124 s. 168 och prop. 2008/09:82 s. 12.
Jfr Socialstyrelsen (2013) Ekonomiskt bistånd, Handbok för socialtjänsten, s. 101.

10
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får hänsyn inte tas till den enskildes ekonomiska förhållanden om
rätten att ta ut avgifter för biståndet regleras i 8 kap. socialtjänstlagen. Bestämmelsen i andra stycket innebär att den enskildes ekonomiska förutsättningar inte ska påverka bedömningen av rätten till
hemtjänstinsatser, oaktat av om den enskilde har faktisk förmåga att
betala för tjänsterna på den privata marknaden.11
Skälig levnadsnivå
Ytterligare ett krav som uppställs i 4 kap. 1 § socialtjänstlagen är att
insatsen ska inrymmas inom ramen för vad som avses vara skälig
levnadsnivå. Vad som i det enskilda fallet ska anses utgöra en skälig
levnadsnivå för livsföringen i övrigt är inte givet utan varierar och
måste bedömas utifrån den enskildes livssituation och behov. Det
har därför överlämnats åt kommunerna att fastställa vilken levnadsnivå som ska anses skälig.12
Vad som avses med skälig levnadsnivå avseende försörjningsstöd
är numera relativt klarlagt i lagstiftning och rättspraxis. Däremot
finns det ett större tolkningsutrymme beträffande vad som kan anses
utgöra skälig levnadsnivå för insatser avseende livsföringen i övrigt,
såsom äldreomsorg. Trots att det finns viss ledning i rättspraxis får
rättsläget ändå betraktas som oklart i många situationer. Detta beror
bl.a. på att biståndet bestäms utifrån de särskilda omständigheterna i
det enskilda fallet, men också på att den kommunala självstyrelsen och
socialtjänstlagens karaktär av ramlag ger kommunerna visst utrymme
att bestämma olika utformning från kommun till kommun med
hänsyn till lokala förhållanden.13
Kommunala riktlinjer
I vissa kommuner förekommer riktlinjer för vilka insatser som bör
medges enligt socialtjänstlagen eller i vilken utsträckning de bör
beviljas. Exempelvis kan riktlinjer innehålla anvisningar om hur ofta
städning utförs och huruvida vissa insatser överhuvudtaget utförs
inom ramen för hemtjänsten.
11
12
13

Prop. 2009/10:57 s. 24 och 25.
Prop. 1979/80:1 s. 186.
SOU 2017:21 s. 732.
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Kommunala riktlinjer åsidosätter dock inte lag. En kommun kan
därför inte avstå från att göra en biståndsbedömning eller fatta ett
beslut om bistånd på grund av att en viss insats enligt kommunens
interna riktlinjer inte ges som hemtjänstinsats enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen utan endast som servicetjänst enligt befogenhetslagen. En
sökande har alltid rätt att få sin ansökan prövad i enlighet med socialtjänstlagens biståndsbestämmelse. Anser kommunen att den enskilde
inte har rätt till bistånd ska ett formellt avslagsbeslut fattas och
överklagandehänvisning ges.14

6.4

Insatser och stöd enligt socialtjänstlagen

Socialtjänstens stöd och hjälp till enskilda kan vara av olika slag och
ha olika inriktning. Allmänt inriktade insatser, är generellt utformade sociala insatser som t.ex. riktar sig till äldre personer och som
inte förutsätter biståndsprövning. Öppna dagcentraler och träffpunkter för social samvaro och gemenskap är exempel på sådana verksamheter. Individuellt inriktade insatser, avser insatser som är direkt
anpassade till den enskilde individens behov. Som sådana insatser
räknas t.ex. hemtjänstinsatser, särskilt boende för äldre, samtal och
rådgivning, andra förebyggande insatser och hjälpåtgärder som motiveras av den aktuella situationen.
I det följande redogörs för de kommunala stöd- och hjälpinsatser
som är av betydelse för äldre personer.
6.4.1

Hemtjänst med föregående behovsprövning

Hemtjänsten är basen för omsorgen om äldre i Sverige.15 I socialtjänstlagen anges att socialnämnden bl.a. genom hemtjänst bör
underlätta för den enskilde att bo hemma.16 Äldre personer ska ges
det stöd och den hjälp i hemmet samt annan lättåtkomlig service som
de behöver.17 Socialtjänsten ska också verka för att äldre människor
har en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra.18 Det
14

Prop. 2005/06:115 s. 148.
Prop. 2005/06:115 s. 82.
16
3 kap. 6 § socialtjänstlagen.
17
5 kap. 5 § socialtjänstlagen.
18
5 kap. 4 § socialtjänstlagen.
15
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innebär att nämnden ska medverka till att bryta isolering och öppna
möjligheter för de äldre att ha kontakt med sina anhöriga och andra.
Begreppet hemtjänst är inte definierat i socialtjänstlagen men
enligt Socialstyrelsens termbank avses med hemtjänst bistånd i form
av service och personlig omvårdnad i den enskildes bostad eller motsvarande.
Service är t.ex. praktisk hjälp med hemmets skötsel som städning
och tvätt, hjälp med inköp, ärenden på post och bank, tillredning av
måltider samt distribution av färdiglagad mat. Av rättspraxis framgår
att också hjälp med fönsterputsning och gardinuppsättning omfattas
av begreppet hemtjänst (Högsta förvaltningsdomstolens avgörande
RÅ 2008 ref 38).
Med personlig omvårdnad avses insatser som därutöver behövs
för att tillgodose fysiska, psykiska och sociala behov. Detta kan t.ex.
innebära hjälp med att äta och dricka, klä sig och förflytta sig och
sköta personlig hygien. Det kan också vara ledsagning eller andra
insatser som behövs för att bryta isolering eller insatser för att den
enskilde ska känna sig trygg och säker i det egna hemmet. I begreppet
hemtjänst ingår även avlösning av anhörigvårdare i hemmet. Trygghetslarm är också en sådan insats som innefattas i begreppet hemtjänst.
Hemtjänst är således ett samlingsbegrepp för olika typer av insatser
som den enskilde kan få i syfte att underlätta den dagliga livsföringen.19
6.4.2

Hemtjänst utan föregående behovsprövning

Som redan nämnts i avsnitt 6.3 har socialnämnden numera möjlighet
att enligt 4 kap. 2 a § socialtjänstlagen erbjuda hemtjänst till äldre
personer utan föregående behovsprövning. Vilka insatser som omfattas av begreppet hemtjänst beskrivs i föregående avsnitt.
Bestämmelsen syftar till att ge de kommuner som så önskar
möjlighet att bevilja vissa insatser inom äldreomsorgen på ett enklare
sätt och med större utrymme för delaktighet och självbestämmande.20 Tanken är att socialnämnden i sina riktlinjer ska ange de
kriterier som ska gälla för de insatser som erbjuds, t.ex. vilken ålder
19

Se prop. 2005/06:115, prop. 1997/98:113, prop. 1996/97:124, jfr även prop. 2008/09:29 och
prop. 2001/01:149.
20
Prop. 2017/18:106.
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som kan anses vara vägledande när det gäller hjälp och stöd till äldre
personer. Den äldre personen ska ansöka om hemtjänst hos socialnämnden som prövar ansökan utifrån de kriterier som kommunen
fastställt i sina riktlinjer, t.ex. i fråga om ålderskrav.21
Bestämmelsen innebär inte någon inskränkning av den enskildes
rätt att ansöka om bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen eller för
socialtjänstens skyldighet att utreda och pröva sådana ansökningar
enligt 11 kap. socialtjänstlagen.
Ett erbjudande om hemtjänst enligt 4 kap. 2 a § socialtjänstlagen
förutsätter att den äldre personen har informerats om i vilken utsträckning och på vilket sätt han eller hon kan påverka utförandet av
insatserna, på vilket sätt kommunen följer upp insatserna och att
rätten att kunna ansöka om bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen
kvarstår.
Regeringen har uttalat att den nya bestämmelsen om hemtjänst
utan föregående behovsprövning kan leda till ett minskat tryck på
insatser från anhöriga, vilket har störst betydelse för kvinnor eftersom de oftare än män påverkas negativt av att utföra anhöriginsatser.22
6.4.3

Kontaktperson och ledsagarservice

För det fall äldre behöver hjälp med vissa personliga angelägenheter
kan socialnämnden, efter begäran eller samtycke, utse en särskild
person (kontaktperson).23 Kontaktpersonens väsentligaste uppgift
är att fungera som ett personligt stöd och hjälpa den enskilde på
olika sätt.
För att motverka isolering och underlätta för äldre personer att
delta i samhällslivet kan vidare ledsagarservice beviljas med stöd av
socialtjänstlagen. En ledsagare kan medverka till att den äldre t.ex.
får möjlighet att delta i kulturliv eller komma ut och promenera.24

21

Prop. 2017/18:106 s. 22.
Regeringens skrivelse 2017/18:280 Framtidens äldreomsorg – en nationell kvalitetsplan
(skr. 2017/18:280) s. 40.
23
3 kap. 6 b § socialtjänstlagen.
24
Jfr 5 kap. 4 § socialtjänstlagen.
22
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Dagverksamhet och öppen verksamhet

Vid sidan av hemtjänst finns dagverksamheter som kan erbjuda
sysselsättning, gemenskap och aktivering. Dagverksamhet kan
beviljas den som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning har
behov av regelbunden social gemenskap och aktivering. Personer
med demenssjukdom eller andra sjukdomar eller funktionsnedsättningar kan ha behov av biståndsbedömd dagverksamhet för att
behålla psykiska och fysiska funktioner samt att förebygga social
isolering. Vid dagverksamhet erbjuds sysselsättning, gemenskap,
behandling eller rehabilitering utanför den egna bostaden
Äldre personer kan även erbjudas aktiviteter vid öppna verksamheter, som t.ex. sällskapsspel, gymnastik, promenader, taktil massage,
dans, tv-spel, musikunderhållning, föreläsningar, filmvisning och midsommarfirande. Inte sällan arrangeras öppna verksamheter i samarbete
med det lokala föreningslivet.
6.4.5

Boendestöd

Boendestöd är en social och praktisk stödinsats som syftar till att
stärka den enskildes förmåga att hantera sitt vardagsliv både inom
och utanför det egna hemmet. I boendestöd ingår att ge praktiskt
stöd åt den enskilde i dennes vardag men också motivationsarbete
och pedagogisk vägledning. Syftet är att upprätthålla och utveckla
den enskildes resurser samt att sträva efter att den enskilde ges
möjlighet att leva ett självständigt liv.
6.4.6

Välfärdsteknik i ordinärt boende

Allt fler kommuner inför olika slags digital teknik inom äldreomsorgen, men utvecklingen går inte lika fort i alla kommuner.25
Socialstyrelsen har 2019 för sjätte året i rad kartlagt utvecklingen av
25

Utredningen om välfärdsteknik i äldreomsorgen har i betänkandet Framtidens teknik i
omsorgens tjänst (SOU 2020:14) lämnat förslag på åtgärder som kan främja införandet av välfärdsteknik. Exempelvis föreslår utredningen att det i socialtjänstlagen förs in en bestämmelse
av vilken följer att om en person inte förstår eller själv kan bestämma vilken insats som behövs,
ska en biståndshandläggare efter en individuell behovsbedömning kunna bestämma vad som
är bäst för personen. Så långt det är möjligt ska biståndshandläggare ta reda på och alltid visa
respekt för vad personen själv vill.
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e-hälsa i kommunerna.26 Från och med 2016 är även välfärdsteknik
inkluderat.27 Mer övergripande konstaterar Socialstyrelsen att äldreomsorgen är det område där kommunerna dragit störst nytta av
tekniken och det område där utvecklingen gått snabbast, men
utvecklingen är ojämn.
Den absolut vanligaste formen av välfärdsteknik för enskilda är
trygghetslarm som har använts i alla kommuner i årtionden. Antalet
användare av trygghetslarm ligger på en stadig nivå på drygt 200 000.
I hemtjänsten och hemsjukvården har också s.k. passiva larm, eller
sensorer, dvs. larmmattor, dörrlarm, rörelselarm etc. varit i bruk i
många år. Det är 86 procent av kommunerna som använder denna
typ av utrustning för personer som bor i sina egna bostäder.
I enkäten för 2019 redovisade 58 procent av kommunerna att de
använder nattillsyn via kamera i hemtjänsten och att 1 308 personer
har detta. Vidare angav 62 procent av kommunerna att de har utrustat
1 030 personer i ordinärt boende med gps-larm. Det är intressant att
notera att det var endast 3 kommuner (2 procent) som hade utrustat
fler än 100 personer med gps-larm. Dessa 3 kommuner hade tillsammans nästan 600 gps-larm, alltså nästan 60 procent av alla gpslarm i de kommuner som besvarat enkäten. Resterande 430 var fördelade på 119 kommuner.
6.4.7

Stöd till anhöriga

Den 1 juli 2009 infördes en bestämmelse i 5 kap. 10 § socialtjänstlagen som tydliggör att socialtjänsten ska erbjuda stöd till personer
som vårdar, hjälper eller stödjer en äldre, sjuk person eller en person
med funktionsnedsättning. Det förebyggande anhörigstödet ska
enligt förarbetena till bestämmelsen kännetecknas av individualisering, flexibilitet och kvalitet.28

26

Socialstyrelsen (2019). E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna 2019. Redovisning av en
uppföljning av utvecklingen inom e-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna.
27
Rapporterna bygger på nyckeltal som Socialstyrelsen tagit fram i samarbete med de regionala
e-hälsosamordnarna och i samråd med Sveriges kommuner och regioner, Digitaliseringskommissionen och Myndigheten för delaktighet. Dessa nyckeltal är baserade på intentionerna
i e-hälsostrategin Nationell e-Hälsa – strategin för tillgänglig och säker information inom vård
och omsorg från 2010 och de mål som uttrycktes i överenskommelsen 2013 mellan staten och
Sveriges kommuner och regioner om stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet i
socialtjänsten.
28
Prop. 2008/09:82.
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Stödet som kommunen ger till anhöriga kan se väldigt olika ut.
Medan vissa anhöriga främst behöver avlösning för att orka med eller
få egen tid, kan behovet hos andra i stället handla om att få information och kunskap för att känna sig trygga i och utveckla sin
anhörigroll. Det kan också handla om att en anhörig tillsammans
med den person han eller hon hjälper kan få möjlighet att göra något
som bryter av mot vardagen. De mest utbredda formerna av anhörigstöd är insatser vars syfte är att avlösa anhöriga, som t.ex. korttidsvård, korttidsboende, dagvård, dagverksamhet samt avlösning i
hemmet.
Andra exempel på stöd till anhörig efter behovsprövning är
utbildning om olika sjukdomar och funktionsnedsättningar, praktisk hjälp i hemmet, socialt stöd, stödsamtal och samordning av
insatser. Ansökan om bistånd sker då i första hand enligt 4 kap. 1 §
socialtjänstlagen. Det finns inga begränsningar avseende den typ av
stöd som anhöriga kan ansöka om.29 Många kommuner erbjuder
också utan behovsbedömning visst stöd inom ramen för sitt generella stöd. Exempel på generellt stöd är anhöriggrupper, föreläsningar, samtalsgrupper och studiecirklar.30
Vidare kan en väl fungerande vård och omsorg i sig ge de anhöriga
ökad trygghet, men också olika former av tekniska hjälpmedel och
välfärdsteknik kan underlätta vardagen för anhöriga. Hit hör, för att
ta ett exempel, en matta som larmar om den närstående vaknar och
går upp.
Socialstyrelsens uppföljningar har visat att kommunerna tillämpar
5 kap. 10 § socialtjänstlagen på olika sätt och i varierande utsträckning och att en kvarstående utmaning är att kunna erbjuda ett
individinriktat stöd. Det gäller inte minst i de fall det finns behov av
ett språkligt och kulturellt anpassat stöd till personer som är födda
utanför Sverige samt till de nationella minoriteterna.31

29

Socialstyrelsen (2016), Stöd till anhöriga. Vägledning till kommunerna för tillämpning av
5 kap. 10 § socialtjänstlagen.
30
Prop. 2005/06:115 s. 157 och SOU 2017:21 Del 2 s. 589.
31
Se Regeringens uppdrag till Socialstyrelsen att ta fram ett underlag för en nationell strategi
för anhöriga som vårdar eller stödjer närstående äldre personer, 2019-10-10, diarienummer:
S2019/04223/FST.

89

Det offentligas ansvar för äldreomsorgen

6.5

SOU 2020:52

Kommunala servicetjänster för äldre enligt
befogenhetslagen

Lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter, den s.k. befogenhetslagen, innehåller kompetensutvidgande regler som ger kommunerna ökade möjligheter att tillhandahålla servicetjänster utan
någon individuell behovsprövning till samtliga kommunmedlemmar
som fyllt 68 år.32
Med servicetjänster avses tjänster som är avsedda att förebygga
skador, olycksfall eller ohälsa och som inte utgör personlig omvårdnad.33 I förarbetena anges att servicetjänster kan avse en rad olika
tjänster, men att det inte går att exakt ange vad som utgör sådana
tjänster. Det ska vara fråga om tjänster eller uppgifter som en yngre,
frisk person utan funktionsnedsättning normalt kan utföra själv,
exempelvis byta glödlampor eller utföra tunga lyft. Tjänster som
normalt sett även yngre personer behöver anlita hjälp för, är inte
avsedda att omfattas av begreppet servicetjänst.34
Det är upp till respektive kommun att bestämma om kommunen
vill tillhandahålla servicetjänster med stöd av lagen och i så fall vilka
servicetjänster som ska erbjudas, i vilken utsträckning, vilken åldersgrupp (68 år eller äldre) som ska omfattas och vilken avgift som ska
tas ut.35 Det finns inget som hindrar att olika servicetjänster erbjuds
olika åldersgrupper i kommunen. Exempelvis kan fallförebyggande
servicetjänster (montering av halkskydd, byte av glödlampor och
liknande) erbjudas alla över 68 år medan städning erbjuds alla över
75 år.36
Den omständigheten att en kommun väljer att erbjuda servicetjänster till äldre enligt befogenhetslagen inskränker emellertid inte
kommunens skyldighet att tillhandahålla hemtjänst enligt 4 kap. 1 §
socialtjänstlagen.37 Vid en prövning enligt biståndsbestämmelsen
kan behovet inte anses tillgodosett genom att kommunen erbjuder
servicetjänster. Den enskilde har därför alltid rätt att få en ansökan
om hemtjänst prövad som en biståndsansökan.
32

2 kap. 7–8 §§ befogenhetslagen. Åldersgränsen i lagen höjdes från 67 år till 68 år fr.o.m. den
1 januari 2020.
33
2 kap. 7 § andra stycket befogenhetslagen.
34
Prop. 2005/06:115 s. 149.
35
Prop. 2005/06:115 s. 149 och s. 177.
36
Prop. 2005/06:115 s. 149 där åldern 67 år anges i stället för 68 år.
37
1 kap. 4 § befogenhetslagen.
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Hur många kommuner tillämpar befogenhetslagen?
Utredningen Nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen och Sveriges
Kommuner och Regioner genomförde hösten 2016 en enkätundersökning bland samtliga landets kommuner om flexibla former för
biståndshandläggning.38 På frågan om kommunen tillhandahåller
servicetjänster enligt befogenhetslagen uppgav 71 kommuner av 219
svarande kommuner att de tillhandahöll servicetjänster enligt befogenhetslagen och 148 kommuner att de inte gjorde det.
Den tjänst som flest kommuner tillhandahöll med stöd av befogenhetslagen var ”fixartjänst”. Fixartjänst är en tjänst som innebär praktisk hjälp i hemmet med arbete som är förknippat med fallprevention, som byte av glödlampa, upphängning av gardiner, fastsättning
av lösa sladdar, osv. Därefter följde tvätt, städning, inköp och trygghetslarm.
Vissa kommuner hade aldrig erbjudit servicetjänster och en del
kommuner som tidigare gjort det hade valt att sluta med det. De
vanligaste skälen till detta var att kommunen inte ville fördela individuellt inriktade insatser med ålder som grund, att de ville tillhandahålla alla insatser till äldre enligt socialtjänstlagen, att de hade för lite
kunskap om befogenhetslagen, avsaknad av regler för kvalitet, tillsyn, m.m. för servicetjänster enligt befogenhetslagen samt risk för
stor efterfrågan med ökade kostnader.39

6.6

Insatser enligt LSS

Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,
LSS, är en rättighetslag med tio angivna insatser som den enskilde
har rätt till om den enskilde tillhör lagens personkrets, om de
behöver sådan hjälp i sin livsföring och det inte kan tillgodoses på
annat sätt. Insatser som kan beviljas enligt LSS är bl.a. personlig
assistans, ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice i hemmet
och daglig verksamhet.
Genom insatserna ska den enskilde tillförsäkras goda levnadsvillkor. Enligt förarbeten till LSS uppfattas goda levnadsvillkor som
kvalitativt bättre än skälig levnadsnivå.40
38
39
40

Resultaten från enkätstudien redovisas i bilaga 9 till SOU 2017:21.
SOU 2017:21 Del 2 s. 971.
SOU 2008:77 s. 263.
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När det särskilt gäller insatsen personlig assistans måste insatserna ha beviljats eller ansökan ha gjorts innan 65-årsdagen för att
stöd ska kunna lämnas.41 Behov som uppkommer senare ska tas om
hand inom äldreomsorgen.

6.7

Delat ansvar för hälso- och sjukvård

Staten har det övergripande ansvaret för vilket hälso- och sjukvårdssystem som ska erbjudas befolkningen och vilka förmåner som ska
ingå i den offentligt finansierade hälso- och sjukvården. Sedan lång
tid tillbaka är det regionerna och kommunerna som är ansvariga för
att erbjuda hälso- och sjukvård till befolkningen. Bestämmelser om
hälso- och sjukvård finns i hälso- och sjukvårdslagen(2017:30).
Regionerna har det huvudsakliga ansvaret för hälso- och sjukvården, såvida inga särskilda bestämmelser flyttar över ansvaret till
kommunerna. Ansvaret innebär att regionerna ska erbjuda en god
hälso- och sjukvård åt den som är bosatt inom regionen samt verka
för en god hälsa hos befolkningen.42 Regionerna är ansvariga för den
slutna vården och för större delen av den öppna vården samt alla
läkarvårdsinsatser.43 Därutöver ska regionerna kunna erbjuda den
som vistas inom regionen omedelbar hälso- och sjukvård.
Kommunerna ska enligt hälso- och sjukvårdslagen erbjuda god
hälso- och sjukvård åt personer vid särskilt boende, korttidsboende
och dagverksamhet men inte sådan hälso- och sjukvård som ges av
läkare.44 Ansvaret omfattar alltså insatser upp till sjuksköterskenivå.
Kommunen får också erbjuda den som vistas i kommunen hälso- och
sjukvård i hemmet (hemsjukvård) i ordinärt boende.45 Inte heller
hemsjukvård omfattar sådan hälso-och sjukvård som ges av läkare.
Äldre personer som får kommunalt finansierad hälso- och sjukvård har ofta behov av insatser från flera olika utförare inom hälsooch sjukvård och socialtjänst. Den kommunala hälso- och sjukvården bedrivs därför ofta kombinerat med, t.ex. hemtjänst eller
omvårdnad i särskilt boende. Den som får kommunal hälso- och
sjukvård har i regel också behov av vård av läkare och annan vård
41

9 b § LSS.
8 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen.
43
I 8 kap. 1–4 §§ hälso- och sjukvårdslagen anges till vilka grupper regionerna ska erbjuda vård.
44
12 kap. 1 och 3 §§ hälso- och sjukvårdslagen.
45
12 kap. 2 § och 14 kap. hälso- och sjukvårdslagen.
42
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som regionerna svarar för och som ges vid vårdcentraler, sjukhus och
andra vårdinrättningar.
Runt en person som får kommunal hälso- och sjukvård kan det
således finnas
• kommunen som huvudman för hälso- och sjukvård och socialtjänst,
• regionen som huvudman för hälso- och sjukvård,
• olika vårdgivare, och
• olika utförare av socialtjänst.
Nästan 364 000 personer var någon gång under 2019 mottagare av
kommunal hälso- och sjukvård. Av dessa var 300 000 personer 65 år
eller äldre och i denna åldersgrupp var 62 procent kvinnor och
38 procent män. Kommunal hälso- och sjukvård ges vanligtvis i
ordinärt boende (hemsjukvård) och en viss del ges i särskilda
boendeformer. För åldersgruppen 65 år eller äldre bodde 35 procent
av kvinnorna och 30 procent av männen i särskilt boende. Sammantaget är det fler kvinnor än män i åldern 65 år eller äldre som får
insatser och andelen som bor i särskilt boende är högre bland kvinnor.
År 2019 fick cirka 45 procent av samtliga personer 80 år och äldre
vård inom den kommunala hälso- och sjukvården.46

6.8

Statistik över socialtjänstinsatser till äldre

I detta avsnitt presenteras statistik över verkställda socialtjänstinsatser enligt socialtjänstlagen. Den största delen av statistiken
kommer från rapporter och publikationer från Socialstyrelsen.

46

Socialstyrelsen, Statistik om kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser 2019. Informationen
hämtad den 21 augusti 2020 på webbplatsen
www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/statistik/statistikamnen/insatser-i-kommunalhalso-och-sjukvard/.
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Vilka äldre har minst en socialtjänstinsats?

I tabell 6.1 nedan redovisas antalet och andelen personer i varje
åldersgrupp som hade minst en verkställd socialtjänstinsats den
31 oktober 2019.47 Det totala antalet personer 65 år eller äldre med
någon insats var knappt 329 200, vilket motsvarade knappt 16 procent av befolkningen i åldersgruppen. I åldersgruppen 65–74 år hade
drygt 46 100 personer någon insats, motsvarande 4,2 procent av
befolkningen i den åldersgruppen. Antalet med någon insats ökar
fram till 85–89 år, men sjunker sedan för personer 90 år och äldre,
vilket beror på att det är färre personer totalt sett i de absolut äldsta
åldersgrupperna. Andelen som har minst en insats ökar snabbt med
åldern och av personer som är 95 år eller äldre har nästan samtliga,
knappt 94 procent, någon form av insats.
Vad gäller kvinnor och män framgår av tabell 6.1 att både antalet
och andelen kvinnor som hade minst en verkställd insats är högre än
antalet och andelen män som hade det i samtliga åldersgrupper.
Tabell 6.1

Antal och andel personer med en socialtjänstinsats inom olika
åldersgrupper, den 31 oktober 2019

Åldersgrupp

Antal

65–74
75–79

Andel av
befolkning
(%)*
46 147
4,2
47 959
11,2

80–84
85–89
90–94

70 685
83 614
59 189

25,9
51,1
77,2

46 037
58 080
43 105

30,4
58,3
83,0

24 648
25 534
16 084

20,3
39,9
65,0

21 601
329 195

94,0
15,9

16 740
216 520

96,2
19,6

4 861
112 675

87,1
11,7

95+
65+

Antal
kvinnor
24 170
28 388

Andel av Antal män Andel av
kvinnor
män (%)*
(%)*
4,3
21 977
4,1
12,7
19 571
9,5

Källa: Socialstyrelsen Statistik om socialtjänst till äldre 2019, tabellbilagan.
*) Egna beräkningar baserade på statistik över folkmängden 31 december 2019, hämtat från Statistiska
centralbyråns statistikdatabas 2020-08-17.

47

De insatser som inkluderas i måttet är trygghetslarm, hemtjänst i ordinärt boende, särskilt
boende, matdistribution, ledsagning, dagverksamhet, korttidsplats, avlösning, boendestöd,
kontaktperson/-familj och ”annat bistånd”.
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De vanligast förekommande socialtjänstinsatserna
bland äldre personer

Figur 6.1 nedan visar andelen av befolkningen 65 år och äldre som
hade olika socialtjänstinsatser den 31 oktober 2019. De socialtjänstinsatser som är vanligast förekommande i denna åldersgrupp är
trygghetslarm och hemtjänst i ordinärt boende, som knappt 10 procent respektive drygt 8 procent av åldersgruppen hade. Därefter
följer insatserna särskilt boende, 4 procent, matdistribution, knappt
2,5 procent och ledsagning, knappt 1,5 procent. För insatserna avlösning, dagverksamhet, korttidsplats, kontaktperson eller kontaktfamilj, boendestöd eller annat bistånd är andelen av befolkningen
65 år eller äldre som har vardera insats 0,5 procent eller mindre.

Andel

Figur 6.1

Andelen personer 65 år och äldre som har olika
socialtjänstinsatser, den 31 oktober 2019

10,0%
9,0%
8,0%
7,0%
6,0%
5,0%
4,0%
3,0%
2,0%
1,0%
0,0%

Källa: Socialstyrelsen Statistik om socialtjänst till äldre 2019, tabellbilagan. Egna beräkningar av
andelar baserade på statistik över folkmängden 31 december 2019, hämtat från Statistiska centralbyråns statistikdatabas 2020-08-17.
*) Avser hemtjänst i ordinärt boende.

I tabell 6.2 nedan visas fördelningen över åldersgrupper av de vanligaste insatserna för personer över 65 år enligt figur 6.1 ovan samt de
insatser som åtminstone till viss del syftar till att avlösa de anhöriga,
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dvs. avlösning, dagverksamhet och korttidsplats.48 Tabellen visar att i
princip samtliga insatser blir vanligare med åldern i den mening att
en större andel av befolkningen får insatsen i högre åldersgrupper.
Avlösning och dagverksamhet däremot är något mindre vanligt för
de som är 95 år och äldre än för dem som är 85–94 år.
Tabell 6.2

Andelen av befolkningen i olika åldersgrupper som har olika
socialtjänstinsatser 2019
Andelar i procent

Åldersgrupp

Särskilt
boende

Hemtjänst*

Trygghetslarm

Matdistribution

Ledsagning

Avlösning

Dagverksamhet

65–74

0,8

2,4

2,3

0,5

0,5

0,1

0,2

Kort
tidsplats
0,1

75–79

2,3

6,1

6,8

1,4

1,0

0,4

0,5

0,4

80–84

5,5

13,7

16,8

3,6

2,1

0,7

1,1

0,8

85–89

12,3

26,7

33,7

7,7

4,4

1,0

1,6

1,2

90–94

24,4

39,1

47,9

12,3

6,8

1,0

1,5

1,6

95+

42,4

41,8

48,7

14,2

9,3

0,9

1,1

1,7

Källa: Socialstyrelsen Statistik om socialtjänst till äldre 2019, tabellbilagan. Egna beräkningar av
andelar baserade på statistik över folkmängden 31 december 2019, hämtat från Statistiska centralbyråns statistikdatabas 2020-08-17.
*) Avser hemtjänst i ordinärt boende.

6.8.3

Hemtjänst – antal timmar och typ av insats

Figur 6.2 nedan visar vilket antal hemtjänsttimmar som är vanligast
bland personer som har hemtjänst i olika åldersgrupper. Av figuren
framgår att vanligast för samtliga åldersgrupper är att ha 1 till 9 hemtjänsttimmar per månad. Bland äldre personer med hemtjänst är det
dock vanligare med ett större antal timmar per månad och således
blir fördelningen av timmar mer jämn ju äldre åldersgruppen är.

48

Definitionen av avlösning är tillfälligt övertagande av närståendes stöd och service till eller
vård och omsorg om berörd individ. Dagverksamhet definieras som bistånd i form av sysselsättning, gemenskap, behandling eller rehabilitering utanför den egna bostaden. Korttidsplats
definieras som bistånd i form av bäddplats utanför det egna boendet avsedd för tillfällig vård
och omsorg dygnet runt. Boendet förenas med behandling, rehabilitering, omvårdnad,
växelvård och avlösning av anhörig.
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Andelen av dem som har hemtjänst i varje åldersgrupp
som har ett visst timintervall
Andelar i procent

Andel av åldersgrupp

30,0%

25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
65-74 år

0

1 till 9

75-79 år

10 till 25

80-84 år

26 till 49

85-89 år

50 till 79

90-94 år

95+ år

80 till 119

120+

Källa: Socialstyrelsen Statistik om socialtjänst till äldre 2019, tabellbilaga. Egen beräkning av andelar.
Andelarna summerar inte till 100 procent då det saknas information om timmar för en viss andel inom
varje åldersgrupp (aldrig större än 7,3 procent) och denna andel inte redovisas i figuren.

I Socialstyrelsens rapport Vård och omsorg om äldre – Lägesrapport
2019 redogörs för fördelningen av olika typer av hemtjänstinsatser
för personer 80 år och äldre. Tabellen från rapporten återges i
tabell 6.3 nedan och visar att 3,5 procent av befolkningen i åldersgruppen enbart hade service, 11,5 procent service och personlig omvårdnad, 4,8 procent hade enbart personlig omvårdnad och 2,2 procent hade övriga insatser (se not till tabellen om vad som ingår i de
olika delarna).
Sett till utvecklingen av olika insatser inom hemtjänst till personer 80 år och äldre mellan 2010 och 2018 har andelen personer med
enbart service minskat, samtidigt som det skett en liten förskjutning
mot personlig omvårdnad. Socialstyrelsen menar att detta inte säger
något om behoven hos åldersgruppen, utan att det mer beskriver en
utveckling där allt fler får behov tillgodosedda i ordinärt boende.
Vidare menar Socialstyrelsen att den minskade andelen med enbart
service möjligen förklaras av att allt fler använder ruttjänster, får
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hjälpen via anhöriga eller väljer att inte ansöka om hjälp, alternativt
får avslag när det handlar om små och tidiga insatser.49
Tabell 6.3

Andel av befolkningen 80 år och äldre med olika typer
av hemtjänstinsatser 2010 och 2018
Tabell från Vård och omsorg om äldre – Lägesrapport 2019

År

Enbart
service*

2010

6,0

Service och
personlig
omvårdnad**
12,0

2018

3,5

11,5

Enbart
personlig
omvårdnad
4,0
4,8

Övrigt***

Totalt

1,4

23,4

2,2

22,0

Källa: Tabell kopierad från Socialstyrelsens rapport Vård och omsorg om äldre – Lägesrapport 2019,
tabell 6 s. 18.
* Praktisk hjälp med bostadens skötsel, hjälp med inköp samt ärenden till post och bank, tillredning av
måltider.
** Insatser som behövs för att tillgodose fysiska, psykiska och sociala behov, t.ex. hjälp att äta och
dricka, klä sig och förflytta sig eller sköta personlig hygien.
*** Trygghetslarm, avlösning, matdistribution och ledsagning.

6.8.4

Personalkontinuitet i hemtjänsten

Kontinuitet är en viktig kvalitetsaspekt vid vård och omsorg om
äldre. Personalkontinuitet innebär att den äldre i största möjliga mån
får vård och omsorg av samma personal. Många personer med hemtjänst möter i sin vardag personal från olika yrkesgrupper och olika
verksamheter och utförare. För de flesta personer är det mer tryggt
att få stöd och hjälp av personal som de känner igen och där man har
byggt upp en ömsesidig relation.
Personalkontinuiteten i hemtjänsten kan beskrivas genom att
mäta ”antal olika hemtjänstpersonal som hjälper den äldre personen
under 14 dagar”. Uppgifterna, som bygger på kommunernas frivilliga redovisning i Kolada, mäter personer med behov av minst två
insatser under tiden 07.00–22.00 veckans alla dagar.
Personalkontinuiteten har försämrats nationellt under perioden
2007–2019, från 12 till 16 olika personal, som den äldre personen
med hemtjänst möter under en 14-dagarsperiod. Det finns också
betydande variationer i personalkontinuitet mellan kommunerna.
Dock har utvecklingen stabiliserat sig de senaste åren.

49

Socialstyrelsen, Vård och omsorg om äldre – Lägesrapport 2019, s. 18.
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6.9

Det offentligas ansvar för äldreomsorgen

Kommuners rätt att ta ut avgifter

Kommunerna har i flera fall rätt att inom ramen för sin kompetensenliga verksamhet ta ut avgifter för tjänster de tillhandahåller.
Normalt får kommunerna själva avgöra om de vill skattefinansiera en
viss verksamhet helt eller delvis, även i fall då de har rätt att ta ut
avgifter för verksamheten. Vid avgiftsuttag gäller enligt kommunallagen (2017:725) som huvudregel självkostnadsprincipen, dvs. avgiftsuttaget inom verksamheten får inte väsentligen överstiga kommunens kostnader för verksamheten.
Utöver de generella bestämmelserna i kommunallagen finns en
lång rad bestämmelser om kommunernas rätt att ta ut avgifter inom
vissa särskilda områden. I socialtjänstlagen finns särbestämmelser
om kommunens rätt att ta ut avgifter inom äldreomsorgen.
6.9.1

Avgifter enligt socialtjänstlagen

Bestämmelser om avgifter för olika insatser inom socialtjänstens
område finns i 8 kap. socialtjänstlagen. Kommunen får ta ut skäliga
avgifter enligt grunder som kommunen bestämmer bl.a. för hemtjänst, dagverksamhet, bostad i särskilt boende som inte upplåts
genom ett hyresförhållande enligt 12 kap. jordabalken (hyreslagen)
och för annan liknande social tjänst. Såväl självkostnadsprincipen
som likställighetsprincipen är tillämpliga vid sådana avgiftsuttag.
Syftet med bestämmelserna är att säkerställa att den som får
insatser från äldreomsorgen skyddas mot för höga avgifter.
Innan kommunen får ta ut en avgift för insatser ska den enskilde
tillförsäkras tillräckliga medel av sin inkomst för normala levnadskostnader och för faktisk boendekostnad. I lagen anges ett lägsta
belopp (s.k. minimibelopp) som den enskilde som betalar avgift ska
ha rätt att förbehålla sig av sina egna medel. Beloppet ska täcka den
enskildes normala levnadskostnader, förutom boendekostnaden.
Den enskildes förbehållsbelopp uppgår till summan av den enskildes
minimibelopp och dennes boendekostnad.
Det kan finnas situationer när en enskild omsorgstagare har fördyrade levnadskostnader inom ramen för de poster som det lagstadgade minimibeloppet avser att täcka. Det kan också förekomma
att enskilda därutöver av olika skäl har ytterligare levnadskostnader.
Kommunen ska – i båda dessa fall av uppkomna merkostnader – höja
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nivån på minimibeloppet i skälig omfattning under förutsättning att
kostnaderna är av den karaktären att de bör tillgodoses inom ramen
för förbehållsbeloppet.
I några undantagsfall får kommunen bestämma minimibeloppet
till en lägre nivå än vad som framgår av lagen, t.ex. om en omsorgstagare inte har en sådan kostnad som minimibeloppet ska täcka.
För att säkerställa att enskilda skyddas mot allt för höga avgifter
gäller ett högkostnadsskydd för hemtjänst, dagverksamhet samt kommunal hälso- och sjukvård och förbrukningsartiklar. Sådana avgifter
får tillsammans uppgå till högst 2 125 kronor per månad 2020.
Av avgörande betydelse för tillämpningen av bestämmelsen om
högsta avgift för hemtjänst och dagverksamhet är tolkningen av
begreppet hemtjänst. En insats som inte räknas som en hemtjänstinsats faller utanför högkostnadsskyddet. Vad som innefattas i begreppet hemtjänst beskriver utredningen i avsnitt 6.4.1 men vad som i
praktiken erbjuds av hemtjänsten kan variera mellan kommunerna.
6.9.2

Avgifter enligt andra bestämmelser

När det gäller servicetjänster enligt befogenhetslagen (se avsnitt 6.5)
har kommuner rätt, men ingen skyldighet, att ta ut avgifter för
tjänsterna. Avgifterna ska vara skäliga och får inte överstiga kommunens självkostnad. Kommunen får differentiera avgifterna utifrån
den enskildes betalningsförmåga.50 Avgifter för servicetjänster enligt
befogenhetslagen omfattas alltså inte av bestämmelserna om avgifter
i 8 kap. socialtjänstlagen.
Insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade är i princip avgiftsfria. Det finns dock vissa undantag.51 I anslutning till en insats har kommunen möjlighet att ta ut avgifter för bostad, mat, resor, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter.

50

Socialstyrelsens meddelandeblad Ny lag om kommunal befogenhet att tillhandahålla servicetjänster åt äldre, augusti 2006.
51
Se 18–20 §§ LSS och 5–6 §§ förordningen (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade.
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6.10

Det offentligas ansvar för äldreomsorgen

Privata utförare i kommunal verksamhet

Som beskrivits tidigare i kapitlet ansvarar kommunerna för att
besluta om och tillhandahålla stöd och insatser till äldre personer.
Det är också kommunerna som bestämmer hur stödet och insatserna
ska utföras – i egen regi eller av andra utförare.52 Till exempel kan
driften av hemtjänst läggas ut till ett personalkooperativ eller något
annat privaträttsligt subjekt. Från och med den 1 januari 2019
behöver emellertid privata utförare tillstånd av Inspektionen för vård
och omsorg (Ivo) för att få bedriva hemtjänstverksamhet.53
6.10.1

Valfrihetssystem

Överlämnande till en privat utförare förutsätter att kommunen
tillämpar bestämmelserna i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) eller lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV).
Upphandling av äldreomsorgstjänster enligt LOU är en förhållandevis komplicerad process. Till skillnad från LOU föreskriver LOV en
förenklad offentlig upphandlingsprocess.
I korthet innebär LOV att de kommuner som vill får införa kundval i äldreomsorgen. I hemtjänsten innebär kundval att en äldre
hjälpbehövande person som fått sin ansökan om insatser godkänd av
kommunen kan välja fritt mellan offentliga och privata hemtjänstleverantörer som blivit godkända av kommunen. Att låta den äldre
personen själv välja utförare av insatser anses stärka den äldre
personens självbestämmande och inflytande.
Företag som vill bli hemtjänstleverantör inom ramen för LOV
ansöker om detta hos kommunen. De företag som motsvarar kommunens kravspecifikationer, som fastställts i ett s.k. förfrågningsunderlag, får skriva kontrakt med kommunen, som tillåter dem att
konkurrera om kunder på den kommunala hemtjänstmarknaden.
Att bli godkänd hemtjänstleverantör garanterar dock inte att företaget får några kunder, utan enbart att företaget har tillträde till den
kommunala omsorgsmarknaden.
Privata – men inte offentliga – utförare av hemtjänst kan också
välja att erbjuda sina kunder s.k. tilläggstjänster, som t.ex. städning,
52

2 kap. 5 § socialtjänstlagen. I 9 kap. 37 kommunallagen finns en generell bestämmelse om
avtalssamverkan mellan kommuner.
53
7 kap. 1 § socialtjänstlagen.

101

Det offentligas ansvar för äldreomsorgen

SOU 2020:52

trädgårdsskötsel eller snöröjning. Dessa tilläggstjänster får den
enskilde själv beställa direkt av och betala till utföraren och här kan
rutavdrag bli aktuellt. I kommuner som tillämpar LOV kan tilläggstjänster bli ett sätt för hemtjänstföretag att locka kunder och att
utveckla verksamheten.
6.10.2

Hur många kommuner har valfrihetssystem?

Sveriges kommuner och regioner har sammanställt en översikt av
hur många kommuner som har fört in valfrihetssystem enligt LOV.
Av landets 290 kommuner hade 132 kommuner infört valfrihetssystem t.o.m. oktober 2019. Ytterligare 30 kommuner hade infört
valfrihetssystem men stod utan utförare. 114 kommuner hade inte
infört valfrihetssystem och 14 kommuner hade fattat beslut om att
avsluta införda system.
Sveriges kommuner och regioner anger att antalet kommuner
med valfrihetssystem sedan 2015 har varit relativt stabilt. Det har
dock skett en ökning av kommuner som avslutar sina valfrihetssystem, samtidigt som nya tillkommit.
Det främsta skälet till att kommuner avslutat sina valfrihetssystem är enligt Sveriges kommuner och regioner att få brukare valt
andra utförare än kommunen. Ett annat skäl är att få företag valt att
etablera sig i kommunen. Samtidigt utvecklar kommuner, som redan
har införda system, ytterligare valfrihetsystem inom andra verksamhetsområden. Det område som ökat mest de senaste åren är valfrihet
inom särskilt boende för äldre.
Sveriges kommuner och regioner anger vidare att allt färre externa
utförare är verksamma inom hemtjänst enligt LOV. Det finns troligen
fler bakomliggande orsaker till detta. Ett ökat fokus på avtalsuppföljningar, tillståndsplikt för leverantörerna samt ett ansträngt ekonomiskt läge i kommunerna kan vara några av förklaringarna.
Valfrihetssystem är vanligast inom hemtjänsten, särskilda boendeformer för äldre samt inom LSS-områdena daglig verksamhet, ledsagarservice och avlösarservice. I maj 2019 fanns det ungefär 430 godkända företag inom ”LOV hemtjänst” i kommunernas s.k. utförarkataloger.54

54

Informationen i avsnittet är hämtad på webbplatsen www.skr.se den 18 mars 2020.
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6.10.3

Det offentligas ansvar för äldreomsorgen

Hur går det till i praktiken när en äldre person väljer
utförare?

När en person beviljas hemtjänstinsatser av socialnämnden är det
socialnämndens ansvar att informera den enskilde, i det fall kommunen infört valfrihetssystem, vilka alternativa utförare den enskilde
har möjlighet att välja bland. Socialnämnden måste dock förhålla sig
opartisk och inte rekommendera någon utförare. Biståndshandläggaren ska också hjälpa den enskilde att byta utförare när så önskas.
Det är biståndsbeslutet som är grunden för de individuella
beställningarna av hemtjänst. De innehåller ofta både vilka tjänster
som ska utföras, hur ofta och hur mycket tid hemtjänsten får till sitt
förfogande. När en hemtjänstenhet får en ny beställning ska den
enskilde och en representant för hemtjänsten eller hemtjänstföretaget tillsammans göra en genomförandeplan.55 Av genomförandeplanen ska insatsernas mål och syfte tydligt framgå samt vilket behov
av stöd och hjälp som utföraren behöver ge för att tillgodose den
enskildes behov. Eventuella önskemål från den enskilde kring insatsernas utformning, som kommit fram under utredningen, ska också
anges i planen.
För att säkerställa att den enskildes behov tillgodoses och att
målet med biståndet uppnås har kommunerna en skyldighet att följa
upp beslutet regelbundet.56
De flesta äldre ser det som positivt att kunna välja och att kunna
byta hemtjänstenhet även om flera studier visar att det är få äldre
som aktivt väljer utförare. Samtidigt visar olika studier att det är
svårt för många äldre att välja. Det handlar ofta om personer som
behöver anpassa sig till att inte längre kunna klara sig själva. Speciellt
svårt är det att göra ett val när hjälpbehov uppstår akut eller för
personer med demenssjukdomar eller andra former av kognitiv svikt.

55

11 kap. 3 § socialtjänstlagen.
Socialstyrelsen har 2013 publicerat ett vägledande material: Ställa krav på kvalitet och följa
upp – en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre.
56
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7.1

Inledning

Anhöriga fyller en viktig roll för många äldre och andra som till följd
av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning behöver olika former
av stöd och omsorg. Det är också för många en naturlig del av livet
och ett sätt att vara nära och hjälpa sina anhöriga. Att som anhörig
ge vård och omsorg är och ska vara ett frivilligt åtagande och
anhöriga ska vara trygga med att den omsorg som samhället erbjuder
är av god kvalitet. Den informella omsorg som utförs av anhöriga
kvinnor och män är dock omfattande.
Enligt svensk lagstiftning har anhöriga generellt sett inte någon
skyldighet att ge vård och omsorg till äldre närstående, förutom
makar vars ansvar för närstående delvis är reglerat i äktenskapsbalken. Där anges att makar, var och en efter sin förmåga, ska bidra
till det underhåll som behövs för att deras gemensamma och personliga behov ska tillgodoses.1 Det finns i Sverige inte några lagfästa
skyldigheter för barn att tillgodose föräldrars behov av vård och
omsorg.2 I stället är det samhällets ansvar att ge stöd i form av olika
välfärdstjänster. Trots detta ges en stor del av omsorgen till äldre
personer just av anhöriga.
För många är omsorgen en del av livet och ett resultat av förväntningar som finns på vissa relationer. För de allra flesta känns det
också bra att ge omsorg.3 Samtidigt kan omsorgen medföra betydande belastningar och få omfattande konsekvenser.4 Socialstyrelsen
1

6 kap. 1 § äktenskapsbalken.
Prop. 2008/09:82 s. 12.
3
Socialstyrelsen (2012) Anhöriga som ger omsorg till närstående – omfattning och konsekvenser.
Stockholm.
4
Socialstyrelsen (2014) Anhöriga som ger omsorg till närstående, Fördjupad studie av omfattning
och konsekvenser. Stockholm.
2
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har därför fått ett regeringsuppdrag att under 2020 ta fram ett underlag för en nationell strategi för anhöriga som vårdar eller stödjer närstående äldre personer.5 I uppdraget ingår att tydliggöra anhörigperspektivet i samverkan mellan socialtjänsten, den kommunala
hälso- och sjukvården och den regionfinansierade hälso- och sjukvården samt att närmare analysera hur behovet av förebyggande
arbete mot ohälsa, t.ex. utbrändhet och stress, kan identifieras i ett
tidigt skede.
I detta kapitel redogör utredningen för anhörigas hjälpinsatser till
närstående; vem den anhörige är, vilken typ av hjälp som anhöriga
ger samt hur livet kan påverkas av att vara anhörig. Slutligen beskrivs
översiktligt civilsamhällets roll som komplement till det offentliga
åtagandet.

7.2

Anhöriga

7.2.1

Begreppen anhörig och närstående

Detta kapitel utgår från två centrala begrepp: anhörig och närstående.
För att underlätta den fortsatta läsningen ges här förklaringar till vad
som avses med begreppen i kapitlet.
Med anhörig avses den person som inom familje- eller släktkretsen hjälper en annan. Det kan vara den enskildes maka, make,
partner eller sambo som personen levt tillsammans med i kortare eller
längre tid. En anhörig kan också vara den enskildes förälder, syskon,
barn eller särbo.6 Ibland förekommer också att grannar och vänner
träder in i anhörigas ställe och antar ”funktionen” som anhörig.7
I kapitlet talas därför om anhörig som ett vidare begrepp som inbegriper även personer utanför familje- och släktkretsen.
Med närstående avses den äldre person som tar emot hjälpen och
stödet. Det kan alltså även här röra sig om en förälder, far- och morförälder, barn, annan släkting, maka och make, sambo, särbo, granne
och vän.

5

Regeringen. Uppdrag att ta fram ett underlag för en nationell strategi för anhöriga som vårdar
eller stödjer närstående äldre personer. Diarienummer: S2019/04223/FST. 2019.
6
Enligt Socialstyrelsens termbank avses med anhörig person inom familjen eller bland de
närmaste släktingarna.
7
Se prop. 1996/97:124 s. 132 och prop. 2008/09:82 s. 11–12.
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Arbetsliv och lagstiftning kring anhörigomsorg

När det gäller arbetslivet så finns det inte någon lagstiftning som
skyddar den anhörige om hon eller han skulle komma i en långvarigt
besvärlig arbetssituation på grund av anhörigomsorg. Däremot finns
det två lagar som gäller vid tillfälliga behov och i speciella situationer.
Den ena, om närståendepenning, ger rätt till 100 dagars ledighet
för att vara hos en svårt sjuk närstående.8 Det finns inget krav på
insatser och dagarna kan delas av flera anhöriga, men det krävs läkarintyg. Ersättningen ges från Försäkringskassan och är jämförbar
med sjukersättning.
Den andra lagen ger rätt till ledighet av trängande familjeskäl.9 En
arbetstagare har rätt till ledighet från sin anställning av trängande
familjeskäl som har samband med sjukdom eller olycksfall och som
gör arbetstagarens omedelbara närvaro absolut nödvändig. Antalet
dagar kan begränsas i kollektivavtal och det kan avtalas om att ledigheten är avlönad. Beroende på arbetsgivare kan villkoren därmed se
olika ut, men rätten till ledighet gäller alla anställda.
7.2.3

Omfattningen av anhörigas stöd

Merparten av anhörigas hjälpinsatser är oavlönade och förhållandevis okända, även om kunskapen ökat under de senaste decennierna,
särskilt vad gäller anhörigas insatser för äldre personer.
I en enkätundersökning som Socialstyrelsen genomförde 2012
uppgav nästan var femte person äldre än 18 år att de regelbundet gav
omsorg till en närstående med anledning av dennes långvariga sjukdom, höga ålder eller funktionsnedsättning. Det motsvarar ungefär
1,3 miljoner personer, varav omkring 900 000 i förvärvsaktiv ålder.10
Omsorgen som gavs var omfattande och tog mycket tid i anspråk
för omsorgsgivaren. Ungefär 30 procent (419 000 personer) av respondenterna som regelbundet gav omsorg till en närstående gjorde det
varje dag och 46 procent (619 000 personer) gav omsorg minst en
gång i veckan medan 23 procent (300 000 personer) gjorde det minst
en gång i månaden.
8

Se lagen (1988:1465) om ledighet för närståendevård och 47 kap. socialförsäkringsbalken.
Lag (1998:209) om rätt till ledighet av trängande familjeskäl.
10
Socialstyrelsen (2012) Anhöriga som ger omsorg till närstående – omfattning och konsekvenser.
Stockholm.
9
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Hur vanligt är det att ge anhörigomsorg?

I en rapport från Institutionen för socialt arbete vid Stockholms
universitet, som bygger på en enkätundersökning som genomfördes
2013 bland 3 630 personer i åldrarna 45–66 år,11 framkommer att fyra
av tio personer i medelåldern hjälper någon som de står nära och som
inte kan eller har stora svårigheter att klara sig på egen hand på grund
av hög ålder, funktionsnedsättning eller sjukdom. Tabell 7.1 nedan
visar att det är lika vanligt bland både kvinnor och män att ge
anhörigomsorg minst en gång i månaden: 42 procent av båda könen
gör det. Könsskillnader märks först när man ser till hur ofta man ger
anhörigomsorg. Det är vanligare bland kvinnor att ge anhörigomsorg
varje dag (6 procent av kvinnorna och 4 procent av männen), medan
det är vanligare bland män att ge anhörigomsorg endast en gång i
månaden (12 procent av kvinnorna och 15 procent av männen).
Tabell 7.1

Omsorgsgivande i befolkningen. Andel av kvinnor och män
45–66 år i befolkningen som ger anhörigomsorg 2013

Hjälper varje dag
Hjälper flera gånger i veckan
Hjälper cirka en gång i veckan
Hjälper cirka en gång i månaden
SUMMA: hjälper minst en gång i månaden

Kvinnor

Män

6,1
8,7
14,9
12,0
41,7

4,0
8,2
14,8
14,6
41,6

Källa: Szebehely, M., Ulmanen, P., Sand A-B. Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Arbetsrapport. Stockholm. Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet; 2014:1.
Antalet kvinnor som svarat uppgick till 1 841 och antalet män till 1 640.

7.2.5

Vem ger stöd till vem?

Socialstyrelsen försökte genom en enkätundersökning 2012 kartlägga vem den anhörige är och vilka relationer som finns mellan
anhörig och närstående. Resultaten återger en mängd olika livssituationer och förutsättningar. Till exempel kan det röra sig om en
make som vårdar sin demenssjuka hustru, systern som sköter logistiken kring sin cancersjuke brors vård, dottern som varje dag ser till

11

Enkätundersökningen genomfördes inom ramen för projektet Anhörigomsorgens pris: Omsorgsansvar och förvärvsarbete i medelåldern vid institutionen för socialt arbete vid Stockholms
universitet.
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sin åldrande pappa eller en ung vuxen som vuxit upp med en missbrukande förälder. Inte sällan ger en person omsorg till fler än en
person samtidigt. I andra fall är det flera anhöriga som har omsorgsansvar om en och samma närstående.
Majoriteten av de omsorgsgivande anhöriga, 71 procent, gav
omsorg till någon som var 65 år eller äldre. Nästan hälften, 48 procent, gav omsorg till en person som var 80 år eller äldre. Av dessa
äldre närstående var ungefär 61 procent föräldrar, 19 procent syskon
eller annan släkting och ungefär 11 procent var partner till den som
ger omsorg. Omsorg till en förälder, syskon, annan släkting eller god
vän eller granne var vanligare ju äldre den närstående var.12
Bland de anhöriga som gav omsorg till en partner bodde 89 procent tillsammans med den närstående, medan 8 procent av de närstående bodde i egen bostad och 4 procent i särskilt boende.
Enligt Socialstyrelsens enkätundersökning 2012 gav både kvinnor
och män omsorg till anhöriga i stor omfattning men generellt var det
lite vanligare att kvinnor var omsorgsgivare än att män var det. I den
äldsta åldersgruppen, 80 år och äldre, var det dock fler män än kvinnor som gav omsorg till en närstående, vanligen en partner.
Tidigare undersökningar har visat att 45–64-åringar är den största
gruppen som hjälper närstående och Socialstyrelsens enkätundersökning 2012 bekräftar detta. Omsorgsgivande bland anhöriga var
vanligast i åldrarna 45–64 år och mest intensivt räknat i tid i åldrarna
65–80 år. Nästan var fjärde person (24 procent) gav i åldern 45–64 år
gav omsorg till en närstående.
7.2.6

Vilken typ av hjälp ges?

Anhörigas insatser är av olika slag. En roll är att vara koordinator i
ett fragmentiserat vård- och omsorgssystem. En annan är att hjälpa
till i vardagen med olika insatser som den närstående inte kan utföra
själv på grund av olika funktionsnedsättningar.
Enligt Socialstyrelsens enkätundersökning 2012 bestod oftast
omsorgen i praktisk hjälp, hjälp med inköp, städning, tvätt och matlagning samt social stimulans och förströelse. Drygt två tredjedelar

12

Socialstyrelsen (2014), Anhöriga som ger omsorg till närstående. Fördjupad studie av omfattning och konsekvenser.
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gav den sortens omsorg. Hjälp i kontakten med sjukvård och socialtjänst samt tillsyn var också vanliga former av omsorg, vilket ungefär
hälften av de tillfrågade gav. Personlig omsorg, t.ex. hjälp med hygien
och påklädning, gavs av en knapp tredjedel. Ekonomiskt stöd och
bidrag till försörjning var den minst vanliga formen (23 procent).
Nedan redogörs närmare för resultatet av ovan nämnda undersökning avseende vilken typ av hjälp eller stöd som anhöriga gav
närstående oftare än en gång per månad.
– Stöd och hjälp med praktiska vardagliga hushållsgöromål inkluderar hjälp som inköp av mat och mediciner, städning, tvätt och
matlagning, göromål som behövs utföras varje dag. Bägge könen
gav den typen av omsorg i lika stor omfattning. Ungefär 64 procent uppgav den typen av omsorg.
– Praktiska hushållsgöromål som utförs mer sällan än dagligen
innebär t.ex. att administrera betalning av räkningar, deklarera,
byta glödlampor, skotta snö, klippa gräs m.m. Män gav den typen
av omsorg i större utsträckning än kvinnor – 76 procent av männen och 64 procent av kvinnorna.
– Stöd i kontakterna med sjukvård och socialtjänst innebär att boka
tid för exempelvis läkarundersökning, fotvård och liknande samt
hålla kontakt med kommunens biståndshandläggare. Det handlar
också om att den anhörige hjälper sin närstående att faktiskt
komma till läkarbesöket eller motsvarande. Den här typen av
omsorg gavs av kvinnor i större utsträckning av män – 51 procent
av kvinnorna och 46 procent av männen.
– Finansiellt stöd och bidrag till ekonomisk försörjning är betydligt
vanligare att män ger än kvinnor. 29 procent av männen svarade
att de gav sådan omsorg och 19 procent av kvinnorna. Ekonomiskt stöd är vanligast i de yngre åldersgrupperna.
– Hjälp med personlig hygien, hjälp med matintag, påklädning, avklädning, hårvård och liknande gavs av män och kvinnor i lika stor
omfattning – närmare 30 procent av uppgav den omsorgsformen.
– Att se till så att den närstående inte gör något farligt eller skadar
sig själv, påminna om t.ex. mediciner, motivera och uppmuntra i
olika situationer är en typ av omsorg som gavs av kvinnor i större
utsträckning (55 procent) än av män (47 procent).
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– Socialt umgänge och stimulans, underhållning och förströelse är
den allra vanligaste formen av omsorg och den gavs i störst omfattning av kvinnor – 73 procent, men också i stor utsträckning
av män – 63 procent.
Under 2018 genomförde Nationellt kompetenscentrum anhöriga
tillsammans med Linnéuniversitetet en snarlik studie som Socialstyrelsens enkätundersökning 2012.13 Enkätundersökningen 2018 är
mer omfattande men ställer delvis samma frågor som Socialstyrelsen
2012, varför siffrorna går att jämföra. Även om studien inte är helt
bearbetad ännu finns det ändå enligt Socialstyrelsen en del jämförelser som kan göras för att få en bild av utvecklingen.14
Det är fortfarande samma andel – var femte person 18 år och äldre
– av befolkningen som kontinuerligt stödjer någon närstående. Men
de som ger stöd ger mer stöd i dag än tidigare. Det gäller bl.a. ”praktisk hjälp”, ”sköta kontakter med vård och omsorg” samt ”tillsyn
och umgänge”. En tredjedel uppger att de bistår med medicinska
insatser såsom medicinuppdelning, omläggning av sår och injektioner.
Vidare önskade anhöriga mer stöd än de fick 2018 bl.a. i form av
ekonomiskt stöd, hälsorådgivning, stöd via modern teknik och att
kunna kombinera arbete och anhörigomsorg.
7.2.7

Äldre vill ha hemtjänst – inte anhörigomsorg

Samtidigt som anhöriga står för betydande och viktiga insatser för
närstående äldre personer bör det framhållas att hemtjänsten fortfarande är både uppskattad och populär bland de äldre.
I en av de senare undersökningarna om vad de äldre tycker om
äldreomsorgen, visade Socialstyrelsen att 88 procent var mycket
eller ganska nöjda med den hemtjänst de fick.15 Nästan alla, 97 procent, svarade att det bemötande de fick alltid eller oftast var bra.
Drygt hälften, 60 procent, kunde påverka vilka tider personalen kom

13

L. Magnusson, E. Sennemark, E. Hanson. Rapport om nationell anhörigstrategi – några konkreta förslag: Nka; 2018.
14
Socialstyrelsen, Vård och omsorg om äldre, Lägesrapport 2020, s. 36.
15
Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2019, Bilaga – Hemtjänst och särskilt
boende, Nationella resultat 2019.
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medan 84 procent uppgav att personalen kom på avtalad tid. De
flesta, 86 procent, var trygga med att bo hemma med hemtjänst.
Tidigare undersökningar har visat att de äldre själva föredrar
offentlig omsorg framför anhörigas insatser och speciellt gäller det
för dem som har erfarenhet av offentlig omsorg. En allt större andel
av de äldres behov av hjälp och omsorg utförs emellertid av anhöriga
trots att en majoritet av de äldre egentligen vill ha hjälp av den
offentligt finansierade hemtjänsten. Det finns heller ingenting som
visar på någon ökning av viljan att få hjälp av anhöriga. Det innebär
att både de äldre och de anhöriga som utför omsorgen kan känna sig
tvingade att ge, respektive ta emot hjälp, när de äldre inte får tillgång
till de offentliga insatserna.
7.2.8

Konsekvenser för anhöriga

Kunskapen är relativt god om hur vardagen kan vara för äldre som
lever tillsammans och där den ena parten har ett ansvar för den andre,
ofta dygnet runt, t.ex. när ens partner drabbats av en demenssjukdom. Kunskapen har varit sämre om hur omsorgsansvaret påverkat
barn i yrkesverksam ålder, som enligt Socialstyrelsens studie är i klar
majoritet av omsorgsgivarna.
Av en enkätundersökning som Socialstyrelsen genomförde 2014
framgår att omsorgsgivare i förvärvsaktiv ålder skattade sin hälsa
som sämre än vad genomsnittsbefolkningen i de åldersgrupperna
gör. Det gällde dock inte för de som tog hand om en förälder.16
År 2018 var det enligt Nationellt kompetenscentrum anhöriga vanligare att engagemanget hade en negativ påverkan på anhörigvårdarnas livssituation än tidigare. Enligt Nationellt kompetenscentrum anhöriga var anhörigas hälsa, sociala liv och ekonomi mer
negativt påverkad 2018 än 2012.
En studie som genomfördes 2013 av anhöriga som omsorgsgivare
45–66 år visade att 13 procent av kvinnorna och 8 procent av männen
som hjälpte en närstående minst en gång i månaden hade minskat sin
arbetstid, sagt upp sig eller gått i pension tidigare än planerat som en

16

Socialstyrelsen (2014), Anhöriga som ger omsorg till närstående. Fördjupad studie av omfattning och konsekvenser.
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konsekvens av omsorgsansvaret.17 Uppräknat till befolkningen har
enligt studien drygt 90 000 kvinnor och drygt 50 000 män i åldrarna
45–66 år minskat sin arbetstid eller lämnat sitt arbete på grund
anhörigomsorg.
I Riksrevisionens granskningsrapport Stödet till anhöriga omsorgsgivare (RiR 2014:9) anges att många anhöriga ibland tvingas ta ett
större ansvar för en närståendes vård och omsorg än de orkar med.
Samtidigt får de inte det stöd från det offentliga som de behöver.
Regeringen bör därför enligt rapporten göra mer för att förbättra
förutsättningarna för kommuner och regioner att ge ett gott stöd till
de anhöriga. Riksrevisionen konstaterar vid sin uppföljning av
rapporten i februari 2020 att de problem som uppmärksammades i
granskningen kvarstår till stor del. Nationellt kompetenscentrum
anhöriga har påpekat att det fortfarande är ovanligt att anhöriga själva
ansöker om bistånd, att det fortfarande är brukaren som är i centrum
för biståndshandläggarnas arbete och att anhörigas behov inte kartläggs.18
7.2.9

Kommunernas stöd till anhöriga

I socialtjänstlagen (2001:453) anges att socialnämnden ska erbjuda
stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som
är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har
någon form av funktionsnedsättning.19 Stödet som kommunen ger
till anhöriga kan se väldigt olika ut. Medan vissa anhöriga främst
behöver avlösning för att orka med eller få egen tid, kan behovet hos
andra i stället handla om att få information och kunskap för att
känna sig trygga i och utveckla sin anhörigroll. Stödet kan exempelvis också handla om att en anhörig tillsammans med den person
han eller hon hjälper kan få möjlighet att göra något som bryter av
mot vardagen.

17

Szebehely, M., Ulmanen, P., Sand A-B. Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och
försörjning? Arbetsrapport. Stockholm. Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet;
2014:1.
18
Information hämtad den 18 maj 2020 på webbplatsen
www.riksrevisionen.se/rapporter/granskningsrapporter/2014/stodet-till-anhorigaomsorgsgivare/uppfoljning.
19
5 kap. 10 §.
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De mest utbredda formerna av anhörigstöd är insatser vars syfte
bl.a. är att avlösa anhöriga. Dessa verksamheter – korttidsvård, korttidsboende, dagvård, dagverksamhet samt avlösning i hemmet –
finns i nästan samtliga kommuner och kommundelar. De kan sägas
utgöra basen i kommunernas anhörigstöd. Utredningen redogör
närmare för vilket stöd kommuner beviljar anhöriga och deras närstående i avsnitt 6.4.7.
Enligt Socialstyrelsens enkätundersökning 2012 var det dock få
som kände till kommunernas skyldighet att ge stöd och underlätta
för anhöriga som hjälper en närstående. I enkäten fick respondenterna ge exempel på stöd och hjälp som de skulle vilja ha. Det var få
som utnyttjade denna möjlighet men nedan ges exempel på vad som
efterfrågades av de som svarade.
• Avlastning
• Samordning av sjukvård
• Samordning av boendefrågor
• Färdtjänst och sjuktransporter
• Praktisk hjälp såsom att städa, tvätta och handla
• Juridisk rådgivning

7.3

Civilsamhället

7.3.1

Viktiga organisationer

Det civila samhället har en viktig roll i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Organisationer, folkbildning, religiösa och politiska verksamheter, idrottsrörelsen och många fler är exempel på
verksamheter som i dag är ett nödvändigt komplement och partner till
det offentliga åtagandet. Ett aktuellt exempel är att den senaste tidens
behov av att kunna stödja nyanlända som kommit från krig och
förföljelse har fyllts av många äldre personer som genom volontärarbete bistått med kunskap och direkt hjälparbete.
Civilsamhällets hälsofrämjande bidrag utförs på många olika sätt,
bl.a. genom att skapa mötesplatser och engagemang, ge möjlighet för
människor i alla åldrar att bidra själva, att få vara delaktiga och känna
sig behövda.
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De största organisationerna är pensionärsorganisationerna. Andra
viktiga aktörer är trossamfunden, Röda Korset, Anhörigas Riksförbund och många lokala föreningar och olika typer av väntjänst.
I förordningen (2011:1151) finns bestämmelser om statsbidrag
till organisationer som stödjer dem som vårdar och hjälper någon
närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller har funktionshinder.
Socialstyrelsen prövar frågor om statsbidrag enligt denna förordning.
Hur kommunerna utformar sitt samarbete med och stöd till det
lokala föreningslivet varierar mellan kommunerna. Kommunsektorns möjlighet att ge bidrag utgår från det s.k. befogenhetskapitlet i kommunallagen (2017:725). Det innebär att verksamheten,
för att kunna få bidrag, ska vara av allmänt intresse och ha anknytning till kommunens eller regionens område eller medlemmar, och
inte höra till någon annans ansvar.20 Den verksamhet som bidraget
avser ska vidare vara benefik, dvs. det får inte handla om köp av en
tjänst.
7.3.2

Tillsammans mot ensamhet

”Tillsammans mot ensamhet” är ett regeringsfinansierat projekt som
de tre seniororganisationerna SPF Seniorerna, SKPF Pensionärerna
och Pensionärernas riksorganisation, PRO, påbörjade hösten 2018
och som redovisades i mars 2019. Projektets syfte var att finna
metoder för att minska upplevd ensamhet bland äldre genom särskilt
riktade insatser. Tillvägagångssättet var att, dels utbilda ambassadörer inom pensionärsföreningarna, dels producera ett studiematerial om ensamhet och uppsökande verksamhet.
Exempel på aktiviteter bland civilsamhällets organisationer är
Röda korsets besöks- och kontaktverksamhet där frivilliga medlemmar deltar som s.k. besöksvän eller ledsagare. Besöksvännen kan
t.ex. gå med på promenader, dricka kaffe eller tala i telefon. Ledsagningen kan bestå i att följa med på läkarbesök, till frisör eller
kulturella arrangemang.21

20
21

2 kap. 1 § kommunallagen.
Sådana aktiviteter erbjuder t.ex. Röda korset i Grästorp och Röda korset Stockholm City.
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Det svenska omsorgspanoramat: Givarnas perspektiv

Anhörigomsorg i Sverige är, som ovan framgått, vanlig och möjligen
ökande. Med tre undersökningar över tio år med befolkningsdata om
omsorgsgivande beskriver Magnus Jegermalm och Gerdt Sundström
detta och hur olika omsorgskällor överlappar för mottagaren i
artikeln Det svenska omsorgspanoramat: Givarnas perspektiv.22
Huvudintrycket enligt författarna är att mottagarna ofta får flera
olika slag av omsorg – huvudsakligen från släkt och offentlig omsorg
– sett från givarens horisont. Undantaget är de som vårdar partner
eller annan i det egna hushållet, den enda grupp som ofta står ensam
och som ger omfattande omsorg. De utgör dock en liten grupp av
alla omsorgsgivare.
I artikeln inkluderas i omsorgspanoramat, förutom anhörigomsorg och offentlig äldreomsorg, även omsorg som ges av ideella
organisationer och privata företag som utför omsorg som betalas
direkt av mottagaren själv. I artikeln anges att civilsamhällets betydelse som omsorgsgivare för hjälpbehövande personer har lyfts fram
av forskare, politiker och ”policymakers”.
Enligt artikeln är det sällsynt att mottagare av anhörighjälp får
ytterligare hjälp från någon ideell organisation. Detta resultat är i
linje med tidigare studier i Sverige, som har visat att relativt få personer med hjälpbehov tar emot hjälp från ideella organisationer. Den
offentliga omsorgen prioriterar alltmer personer med stora vårdbehov, vilket leder till förväntningar på att frivilligorganisationer kan
träda in och fylla luckor eller vara ett komplement till eller ersätta
offentliga tjänster.
Magnus Jegermalms och Gerdt Sundströms resultat tyder på att
ideella organisationer i Sverige, än så länge, inte i någon större
utsträckning utför välfärdstjänster.23

22

Det empiriska material som användes är från en serie befolkningsundersökningar genomförda av Ersta Sköndal Högskolas (ESH) enhet för civilsamhällesforskning. Ett obundet
slumpmässigt urval av befolkningen i åldern 16–74 år var basen för 1992 års studie och i
åldern 16–84 i studierna 1998, 2005, 2009 och 2014 (urvalet inkluderade invandrare, om intervjun kunde genomföras på svenska).
23
Se Jegermalm, M., Sundström, G. (2017) Det svenska omsorgspanoramat – Givarnas perspektiv och där angivna källor. Tidsskrift for Omsorgsforskning
https://doi.org/10.18261/issn.2387-5984-2017-01-04.
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Ålder och pensionering

8.1

Inledning

Detta kapitel syftar till att beskriva den äldre befolkningens levnadsförhållanden i delar dessa kan förväntas vara av betydelse för efterfrågan på ruttjänster och utformningen av ett utvidgat rutavdrag för
äldre personer.
Inledningsvis beskrivs åldersstrukturen i Sverige med tonvikt på
att befolkningen blivit äldre och att denna trend förväntas fortsätta
in i framtiden. I detta sammanhang behandlas också begreppen den
tredje respektive fjärde åldern.
Därefter beskrivs äldres välmående, den självupplevda hälsan och
funktionshinder liksom den ökade risken för fallolyckor som följer
med stigande ålder. Vidare diskuteras åtgärder som kan motverka
dålig hälsa och olyckor. Slutligen ges en bild av hur ensamheten ser
ut i olika åldersgrupper.
De två sista avsnitten tar upp äldres boendesituation, arbetsmarknadsdeltagande samt pensionsåldrar och pensionsbeslut.

8.2

Befolkningen lever allt längre

8.2.1

Ökande medellivslängd och förändrad åldersfördelning

För män i Sverige är medellivslängden närmare 81 år och för kvinnor
är den drygt 84 år. Personer som är 65 år kan förvänta sig att leva
något mer än 20 år, och de flesta av dessa år med god hälsa och utan
funktionsnedsättning.1
Medellivslängden i Sverige har ökat över tid. För ungefär hundra
år sedan karakteriserades befolkningen av många unga och få äldre.
Men de senaste hundra åren har Sveriges åldersstruktur förändrats.
1

Socialstyrelsen, Vård och omsorg om äldre – Lägesrapport 2020, s. 7.
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På grund av ökad medellivslängd och lägre barnafödande är åldersfördelningen i dagsläget sådan att en allt större andel tillhör den äldre
delen av befolkningen.2 Samma trend förväntas fortsätta in i framtiden.3 Särskilt antalet personer 80 år och äldre förväntas öka under
2020-talet med de stora barnkullarna från 1940-talet.
För att ge en överblick över hur åldersfördelningen ser ut i dag4
återges i tabell 8.1 nedan hur många personer i Sverige som befinner
sig i olika åldersgrupper i befolkningen 2019 samt fördelningen på
kvinnor och män. Personer som är 55 år eller äldre utgör drygt
30 procent av befolkningen och var femte person är 65 år eller äldre.
Andelen av befolkningen minskar sedan med högre ålder. Kvinnor
utgör en allt större andel av befolkningen ju äldre den blir, vilket
beror på att kvinnor lever längre än män.
Tabell 8.1
Åldersgrupp

Antal och andel av befolkningen i olika åldersgrupper 2019

7 073 724

Andel av
befolkningen (%)*
68,5

Andel kvinnor
åldersgrupp (%)*
48,6

55–59 år

620 108

6,0

49,2

60–64 år

568 390

5,5

49,5

65–69 år

540 048

5,2

49,9

70–74 år

560 415

5,4

50,5

75–79 år

428 598

4,2

51,2

80–84 år

273 050

2,6

52,1

85–89 år

163 629

1,6

55,5

90–94 år

76 644

0,7

60,9

22 983

0,2

75,7

10 327 589

100,0

-

0–54 år

95+ år
Totalt

Antal personer

Källa: Statistiska centralbyrån, statistikdatabasen. Statistiken avser folkmängden den 31 december 2019.
*) Utredningens beräkning.

2
3

Från Boverkets hemsida, Befolkningen i dag, information granskad den 29 maj 2019.
Statistiska centralbyrån, Sveriges framtida befolkning 2020–2070.
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Ålder och pensionering

Den tredje och fjärde åldern

I dag kallas pensionärstillvaron lite skämtsamt för den andra tonårsåldern – försörjd, inget arbete och begränsat med ansvar. De flesta
personer som nyligen gått i pension har att se fram mot 15–20 friska
år, som många fyller med ”fritid” – som resor, trädgårdsarbete och
att passa barnbarn. Men skillnaderna i förutsättningar är stora, vad
gäller t.ex. ekonomi, familj och hälsosituation. Många olika faktorer
styr, som kön, social klass, livsstil och etnicitet.
Den tid då den äldre personen i huvudsak klarar sig själv benämns
ibland den tredje åldern (den första åldern är barn- och ungdomstiden, den andra åldern när man är familjebildare och yrkesverksam).
Åren i livets slut då man är beroende av andra kallas ibland med för
den fjärde åldern.5 I denna period av livet kan olika sjukdomar och
funktionsnedsättningar göra det allt svårare för den äldre att vara den
som bestämmer över sitt liv. Det är främst i den fasen av livet som
det är aktuellt med vård och omsorg.
Ibland ställs frågan vid vilken ålder man blir ”äldre-äldre” dvs. den
fas av livet som kan betecknas som den fjärde åldern. Frågan blir
konkret när förslag ställs att viss vård eller omsorg ska vara tillgänglig för alla efter en viss ålder. Sanningen är att den fjärde åldern
kan inträda när som helst i livet, såväl vid 65 års ålder som vid 95 års
ålder. Det vi vet är att det inträffar tidigare för personer med låg
utbildning och inkomst än för personer med hög utbildning och
inkomst.

8.3

Äldres välmående

8.3.1

Hälsa i olika åldrar

Samtidigt med ökad medellivslängd ökar även hälsan bland äldre
personer. En äldre person kan i dag se fram emot fler år med god
hälsa och utan funktionshinder än tidigare. Åren med nedsatt hälsa
har dock inte försvunnit utan förskjutits framåt i tiden, vilket påverkar livskvaliteten under de sista åren.6 År 2017 var återstående
5

Laslett Peter. The emergence of the third age. Ageing and Society 7:133–160, 1987.
Se t.ex. Vem är den äldre? – Äldrebilder i ett åldrande Sverige. (2017). Linköpings universitet.
Underlagsrapport på uppdrag av Utredningen nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen.
6
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medellivslängd för personer 65 år drygt 20 år och knappt 16 av dessa
år förväntades vara år med god hälsa och utan funktionshinder.7 Det
är främst i hög ålder, över 80 år, som många insatser behövs i form
av sjukvård och äldreomsorg.
Detta mönster återspeglas i uppskattningar av självupplevd hälsa.
Flertalet äldre anger att de upplever sin hälsa som god, även de allra
äldsta. Andelen som anser sig ha god hälsa minskar dock med högre
ålder. I tabellerna nedan återges resultat av frågor kring självupplevd
hälsa och funktionshinder i Statistiska centralbyråns undersökningar
av levnadsförhållanden.8
Tabell 8.2 visar andelen av befolkningen i olika åldersgrupper som
anser sig ha bra respektive dålig hälsa från 16 år samt för 55 år och
äldre med 9-årsintervall. År 2018 uppgav nästan 77 procent av
befolkningen från 16 år att de hade bra hälsa och 6 procent att de
hade dålig hälsa. Tabellen visar vidare att andelen som anser sig ha
bra hälsa generellt sett minskar med åldern och är lägre för kvinnor
än för män. Andelen som anser sig ha dålig hälsa ökar med åldern
och är högre för kvinnor än för män.
Tabell 8.2
Åldersgrupp

Självupplevd hälsa, andel av åldersgrupp i procent 2018
Totalt
Bra hälsa Dålig hälsa

Kvinnor
Bra hälsa Dålig hälsa

Män
Bra hälsa Dålig hälsa

Totalt 16+
55–64
65–74

76,8
71,7
72,7

6,1
8,6
5,7

75,2
69,5
72,9

6,7
8,8
6,3

78,4
73,7
72,5

5,5
8,5
5,0

75–84
85+

55,1
44,8

13,7
14,3

49,0
50,6

15,5
15,0

62,4
..

11,6
..

Källa: Undersökningar av levnadsförhållanden (ULF), Statistiska centralbyrån. Data senast uppdaterad
2019-04-11.

Tabell 8.3 visar andelen som upplever olika funktionshinder såsom
nedsatt rörelse- och aktivitetsförmåga, nedsatt hörsel samt synsvårigheter. Av tabellen framgår att dessa andelar tenderar att öka
med åldern, men att andelarna som upplever dessa funktionshinder
7

Socialstyrelsen, Vård och omsorg om äldre – Lägesrapport 2020, s. 13.
Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC) är en urvalsundersökning och de
andelar som redovisas i tabellerna är skattningar med viss osäkerhet. Syftet med redovisningen
är emellertid inte att ange exakta andelar i befolkningen som upplever olika hälsoproblem,
utan att förmedla en bild av en förändring av den självupplevda hälsan med ålder.
8
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ändå är relativt lika för gruppen 55–64 år och gruppen 65–74 år och
att det är främst från 75 år som det sker en större ökning i upplevda
funktionshinder. Undantaget är hörselnedsättning där ökningen
mellan 55–64 år och 65–74 år är större.
Tabell 8.3
Åldersgrupp

Självupplevda funktionshinder, andel av åldersgrupp i procent
2018
Nedsatt
rörelseförmåga

Totalt 16+

6,2

Nedsatt
rörelseförmåga
hög grad
3,5

Hörselnedsättning

Synsvårigheter

Nedsatt
aktivitetsförmåga

18,3

5,1

Nedsatt
aktivitetsförmåga hög
grad
13,5
5,0

55–64

6,8

2,2

23,6

4,5

16,6

5,1

65–74

8,3

3,7

31,7

6,8

14,6

5,4

75–84

17,6

13,0

44,1

11,1

25,7

12,0

85+

44,2

37,3

64,2

22,3

53,6

29,4

Källa: Undersökningar av levnadsförhållanden (ULF), Statistiska centralbyrån. Data senast uppdaterad
2019-04-11.

8.3.2

Risk för fallolyckor

Äldre personer är mer utsatta för och mer sårbara vid fallolyckor än
yngre. Fall är den vanligaste orsaken till att äldre skadar sig och bland
personer 80 år och äldre utgjorde fallolyckor mer än 90 procent av
alla olyckshändelser 2018.9 Fall är även en av de tio vanligaste dödsorsakerna bland personer över 70 år.10 År 2019 föll 916 personer
65 år och äldre så illa att det ledde till döden.11
Ett fall kan även få andra negativa konsekvenser som förlorad
självständighet och försämrad livskvalitet. Av de som råkat ut för en
fallolycka rapporterade 44 procent av kvinnorna och 26 procent av
männen i en svensk studie kvarstående smärta.12 En fallolycka kan
för en äldre person även innebära att denne inte längre klarar sig själv
i det egna hemmet och behöver eller blir beroende av hjälp från
anhöriga eller personal i hemtjänsten. I vissa fall kan det nya behovet

9

Socialstyrelsen, Vård och omsorg om äldre – Lägesrapport 2020, s.54.
Socialstyrelsen, Vård och omsorg om äldre – Lägesrapport 2020, s. 54 och där angivna källor.
11
Socialstyrelsen, Statistik om dödsorsaker 2019. Senast uppdaterad 2020-06-03.
12
SOU 2017:21 Del 2 s. 498 och där angivna källor.
10
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av vård och omsorg leda till att den äldre personen behöver flytta till
ett särskilt boende för äldre.13
Fallrisken ökar med åldern, på grund av svagare muskler, sämre
balans, sjukdomar samt syn- och hörselnedsättning. Andra riskfaktorer är läkemedelsanvändning och låg kroppsvikt till följd av
undernäring.14
Tabell 8.4 nedan återger antal vårdade för fallolyckor 2018 i slutenvården eller specialiserad öppenvård per 100 000 invånare i olika
åldersgrupper. Tabellen indikerar att risken för fall ökar med åldern.
I åldersgruppen 55–59 år var det 409 vårdade per 100 000 invånare i
slutenvården och 2 571 vårdade i sluten- eller specialiserad öppenvård. I åldersgruppen 85 år och äldre var samma antal 8 445 respektive 14 070. Tabellen visar även att det är något vanligare bland
kvinnor än bland män att ha vårdats för fallolyckor.
Tabell 8.4

Antal personer per 100 000 invånare som vårdats för fallskador
2018

Åldersgrupper

Slutenvård
totalt

kvinnor

Män

Sluten- och/eller specialiserad
öppenvård
totalt
kvinnor
män

55–59
60–64
65–69

409,0
562,6
788,1

414,9
574,1
819,3

403,3
551,1
756,1

2 570,8
2 898,1
3 095,3

3 035,8
3 428,1
3 617,5

2 115,7
2 368,6
2 561,1

70–74
75–79
80–84

1 172,2
1 953,2
3 561,0

1 260,7
2 181,4
4 008,3

1 089,8
1 702,7
2 992,9

3 655,1
4 960,1
7 231,4

4 275,8
5 729,2
8 177,2

3 005,8
4 116,5
6 030,1

85+

8 445,3

9 047,3

7 350,9

14 069,9

15 020,7

12 341,3

Källa: Socialstyrelsen, Statistikdatabas för yttre orsaker till skador och förgiftningar. Uppdaterad 2019-09-25.

8.3.3

Bra mat

Bra matvanor och fysisk aktivitet är enligt Livsmedelsverket avgörande för att stödja kroppens processer och funktioner genom
hela livet. I barndomen främst för att utveckling och uppbyggnad av
kroppen ska fungera tillfredställande och som vuxen främst för att
förebygga livsstilssjukdomar. Med åldern kommer det förebyggande
perspektivet att minska i betydelse. Matens roll kommer i stället mer
13
14

SOU 2017 Del 2 s. 498.
SOU 2017:21 Del 2 s. 498 och där angivna källor.
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att handla om att ge goda förutsättningar för att orka leva ett aktivt
liv samt bibehålla bra fysisk funktion långt upp i åren.
Under 2018–2019 hade Livsmedelverket i uppdrag att ta fram och
sprida informationsmaterial riktat till äldre personer om maten och
måltidens betydelse för att minska risken för fallolyckor, samt
främja goda matvanor.15 Med utgångspunkt i vetenskapliga underlag
har Livsmedelverket arbetat fram råd för äldre om matvanor för att
främja ett hälsosamt åldrande, vilket inkluderar minskad risk att
falla.
De vetenskapliga underlagen, råden och övervägandena till råden
beskrivs i rapporten (2019) Råd för att främja hälsosamma matvanor
och förebygga fall hos äldre kvinnor och män, Risk- och nyttohanteringsrapport. Rapporten innehåller Livsmedelsverkets slutsatser och överväganden som lett fram till kostråd för friska personer över 65 år
med normal och nedsatt aptit. Vissa sjukdomar och viss medicinering kan innebära andra rekommendationer. Kostbehandling för
sjuka och att behandla undernäring faller inte under Livsmedelsverkets ansvarsområde.
Enligt Livsmedelsverket kan fallolyckor förebyggas med hjälp av
hälsosamma matvanor och fysik aktivitet, men det kräver ett relativt
långsiktigt tänkande och agerande. Att ta pensioneringen som ett tillfälle att förbättra sina matvanor och öka sin fysiska aktivitet kan enligt
rapporten möjligen minska risken för viktnedgång och nutritionsrelaterad ohälsa längre fram i livet.
Det finns ont om forskning om direkta samband mellan mat,
näringsämnen och fall men enligt Livsmedelsverket finns det en stor
mängd publikationer som belyser hur mat och näring påverkar
undernäring, muskelsvikt (sarkopeni) och benskörhet, som indirekt
kan vara relaterade till risken för fall. Mat, måltider och nutrition har
alltså stor betydelse för att hindra viktnedgång och muskelsvaghet
och därmed även risken för fallolyckor.
Vidare beskrivs i rapporten att måltiden är en social och kulturell
aktivitet som bidrar till att uppfylla behov av gemenskap, njutning
och även trygghet samt ger en möjlighet att sätta guldkant på tillvaron, både till vardag och fest. Måltiden kan också vara ett uttryck
för kulturell och etnisk tillhörighet. Enligt rapporten medför förändrade levnadsförhållanden att många äldre blir mer ensamma och
15

Regeringskansliet. S2018/00211/FST Uppdrag angående mat och måltider som fallprevention.
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många måltider intas i ensamhet. Ensamhet vid måltiden gör att
lusten att äta kan påverkas negativt och portionerna minskar.
Trivsam sval miljö, utan stress och buller, trevlig dukning samt
varm mat kan emellertid påverka hur mycket mat den äldre äter. Att
äta med familj eller närstående har vanligen en avslappnande inverkan och gör att portionerna blir större.
Möjligheten att äta i gemenskap med andra kan således ha stor
betydelse för enskilda och den frågan uppmärksammas på olika sätt
i kommunerna. Exempelvis ordnas med kommunala träffpunkter,
matlag, matskolor och det ges möjlighet att äta i restaurang på äldreboende eller på skolor. Även frivilligorganisationer och föreningar
arrangerar olika möjligheter för äldre att äta tillsammans. Överlag
kan inspiration och utbildning kring mat och måltider för äldre
personer enligt Livsmedelsverket öka kunskapen och motivera till
att äta på ett sätt som gynnar den egna hälsan.
8.3.4

Fysisk aktivitet

Människor blir generellt sett gradvis mindre aktiva när de blir äldre.
Det är främst mängden intensiv aktivitet som minskar med åldern,
medan måttlig aktivitet och promenader ökar.
En fysiskt aktiv livsstil kan medföra bättre fysisk funktion och
högre livskvalitet. Det finns en koppling mellan motion och ökad
livslängd, respektive förhöjd livskvalitet. Fysisk aktivitet kan minska
risken för ett flertal sjukdomar som är vanliga i högre åldrar, exempelvis hjärtkärlsjukdomar, stroke och diabetes. Fysisk aktivitet kan
även ses som en del av det fallskadeförebyggande arbetet.16
Fysisk aktivitet hos äldre kan även ha en positiv inverkan på
psykisk hälsa (minskar depressiva symptom och ångest) och kan
främja ett kognitivt hälsosamt åldrande, dvs. bevara minne och
tankeförmåga när man blir äldre.17
Under 2000-talet har utbudet av möjligheter att vara fysiskt aktiv
och att träna sin styrka ökat. Pensionärsorganisationer, idrottsföreningar och andra organisationer och föreningar samt företag
ordnar anpassade aktiviteter för äldre personer. Det handlar bl.a. om
16

Karp, A., Agahi, N., Lennartsson, C., Lagergren, M. och Wånell, S E., Ett hälsosamt åldrande.
Kunskapsöversikt över forskning 2005–2012 om hur ett hälsosamt åldrande kan främjas på
individnivå. Stockholm: Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, rapport 2013:05.
17
Se SOU 2017:21 Del 2 s. 481 och där angivna källor.
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att anpassa tider och utformningen av aktiviteterna på gym och
motsvarande. Särskild uppmärksamhet har på många håll riktats mot
de som är fysiskt inaktiva. Fysisk aktivitet på recept och samarbete
med organisationer och föreningar lokalt har varit en förhållandevis
framgångsrik modell, där primärvård, kommun och civilsamhället
kan samarbeta.18
8.3.5

Ensamhet

Att ha relationer med andra människor är viktigt för välbefinnandet
och för att hålla sig frisk. Enligt lägesrapporten från Socialstyrelsen
om tillståndet och utvecklingen inom vård och omsorg om personer
65 år och äldre 2020 har flera studier nyligen uppmärksammat ofrivillig ensamhet som en riskfaktor för psykisk hälsa.19
Viktiga riskfaktorer för ensamhet är att förlora sin make eller
maka, vänner eller att tvingas flytta. Andra riskfaktorer kan vara att
drabbas av sjukdom eller olika fysiska hinder som gör det svårt att ta
sig ut ur hemmet.20 Dessa händelser drabbar oftare äldre än yngre
personer.
Att känna sig ensam är även vanligare i den äldsta delen av befolkningen än i den yngre delen. I Statistiska centralbyråns undersökningar av levnadsförhållanden (ULF/SILC) 2012–2013 ställdes intervjufrågan ”Har du känt dig ensam under de senaste två veckorna?”.
Andelen som svarade jakande på den frågan redovisas i figur 8.1
nedan för personer 16 år och äldre samt för äldre åldersgrupper från
55 år och äldre.21 Svaren indikerar att personer mellan 55 och 74 år
generellt sett inte känner sig mer ensamma än befolkningen i stort,
men att ensamhetskänslan sedan ökar för åldersgrupper 75 år och
äldre. Att ensamheten ökar mot ålderdomen kan vara en följd av
förlust av livspartner, försämrad hälsa och sämre förmåga att upprätthålla sociala relationer på grund av detta.
18

Nilsson, Kent. Nationell utvärdering av receptförskriven fysisk aktivitet (FAR). Östersund:
Statens folkhälsoinstitut, 2010. FYSS 2017. Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling. Stockholm: Läkartidningen Förlag AB, 2016.
19
Socialstyrelsen, Vård och omsorg om äldre – Lägesrapport 2020, s. 39 och där angivna källor.
20
Socialstyrelsen, Vård och omsorg om äldre – Lägesrapport 2020, s. 40.
21
Det bör noteras att andelarna av befolkningen i olika grupper har uppskattats baserat på ett
urval. Därför finns viss osäkerhet kring huruvida de uppskattade och redovisade andelarna
verkligen är den sanna andelen i populationen. Denna osäkerhet är större för de äldre än för
de yngre åldersgrupperna. Syftet med figuren är emellertid att visa på en ålderstrend.
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Statistiska centralbyrån jämför även svaren bland ensamboende
med svaren bland samboende. Bland ensamboende personer 55 år
och äldre svarade drygt 28 procent av männen och nästan 32 procent
av kvinnorna att de känt sig ensamma de senaste två veckorna.
Samma andelar för samboende var 3 procent av männen och knappt
5 procent av kvinnorna.
Det är vanligare bland kvinnor än bland män att känna sig ensamma i samtliga åldersgrupper som redovisas nedan och skillnaderna
ökar med åldern. Detta beror troligtvis delvis på att kvinnor lever
längre än män och därmed oftare förlorar sin livspartner.
Figur 8.1

Andel av befolkningen i olika äldre åldersgrupper som känt sig
ensam de senaste två veckorna, ULF/SILC 2012–2013

40,0
35,0

Procent

30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
16+

55-64 år
kvinnor

65-74 år

75-84 år

85+ år

män

Källa: Statistiska centralbyrån, Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC) 2012–2013.

Det finns även indikationer på att ensamheten är något mindre bland
personer som bor hemma och har hemtjänst än bland dem som bor
på särskilt boende. Enligt en studie från Socialstyrelsen upplever
40 procent av de som bor i ordinärt boende med stöd av hemtjänst
att de har besvär av ensamhet då och då och 13 procent uppger att
de ofta har besvär av ensamhet. Motsvarande siffror hos de som bor
på särskilt boende är 47 procent respektive 18 procent.22

22

Socialstyrelsen, Vård och omsorg om äldre – Lägesrapport 2020, s. 40.
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Vad gäller att bryta ensamheten framkom i en intervjustudie att
det kan vara svårt för den äldre att göra detta på grund av olika
fysiska hinder, t.ex. att den äldre har svårt att göra något spontant
för att han eller hon behöver hjälp av andra för att komma ut. Även
psykologiska besvär kan vara ett hinder för att bryta ensamheten,
t.ex. att den äldre är rädd för att gå ut, rädd för att falla eller brist på
tilltro att det kan bli bättre. Vidare kan ett hinder beskrivas som
socialt, att den äldre har förlorat sin partner eller andra viktiga
anhöriga och vänner och har ingen att dela sin vardag med och som
kan stödja den äldre i att ta nya kontakter.23

8.4

Äldres boende

Ålder och livssituation är starkt förknippat med valet av boende.
Bättre hälsa och funktionsförmåga ökar möjligheterna att bo kvar i
eget boende längre upp i åldrarna och det är vanligare nu än tidigare
att fler personer i högre åldrar bor kvar i hemmet. Förutom bättre
hälsa i högre åldrar har en medveten politik från samhällets sida att
styra över vårdresurser från olika former av institutionsboenden till
möjligheter att bo kvar i hemmet bidragit till denna utveckling.
Enligt Socialstyrelsen har detta möjliggjorts genom att hemtjänsten
utökats, men även genom att allt fler förlitar sig på ökat stöd från
anhöriga.24
Tabell 8.5 nedan visar vilka boendeformerna som är vanligast i
äldre åldersgrupper från 50 år med 9-årsintervall. Småhus är den
vanligaste boendeformen i samtliga dessa åldersgrupper, förutom för
den äldsta gruppen med personer 80 år och äldre där flerbostadshus
är något vanligare.25 Det kan dock noteras att nästan 40 procent av
personer 80 år och äldre bor i småhus.
Andelen som bor i specialbostad är relativt hög för gruppen 80 år
och äldre, vilket förklaras av bostäder för äldre eller funktionshindrade ingår i kategorin. Som framgår av avsnitt 6.8 är det vanligare att ha socialtjänstinsatsen särskilt boende i de äldsta åldersgrupperna.
23

SOU 2017:21 Del 2 s. 487.
Socialstyrelsen, Vård och omsorg om äldre – Lägesrapport 2020, s. 104. Se även kapitel 7 om
anhörigas stöd till närstående.
25
Småhus avser friliggande en- och tvåbostadshus samt par-, rad- och kedjehus. Flerbostadshus avser bostadsbyggnader innehållande tre eller flera lägenheter inklusive loftgångshus.
24
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Boendeformer i äldre åldersgrupper
Andelar i procent

Åldersgrupp

Småhus

50–59

59,5

Flerbostadshus
hyresrätt
15,1

Flerbostadshus
äganderätt
21,8

Specialbostad
0,5

60–69

58,6

17,5

20,5

0,7

70–79

56,5

20,1

19,4

1,6

80+

40,6

22,7

23,1

9,1

Källa: Statistikdatabasen, Statistiska centralbyrån. Statistiken avser boendeform 31 december 2019.
Egen bearbetning av data. Det kan noteras att inte alla småhus respektive flerbostadshus förekommer i
statistiken i tabellen. Bostäder där det saknas uppgift om upplåtelseformen och för flerbostadshusen
även äganderätter saknas i hustyperna. Det rör sig dock om ett mindre antal.

8.5

Arbete i äldre åldrar och pensionsbeslutet

En ökande medellivslängd leder till lägre inkomstgrundande pensioner
givet en oförändrad pensionsålder genom att de intjänade pensionsrätterna ska betalas ut under en längre tid. Ett längre arbetsliv leder till
en högre pension för de allra flesta.26
8.5.1

Arbete bland äldre

Arbetskraftsdeltagandet bland äldre har ökat över tid och allt fler
äldre är i sysselsättning. I en rapport studerar Arbetsförmedlingen
utvecklingen mellan 2007 och 2017 och konstaterar att sysselsättningsgraden både i åldersgruppen 55–64 och 65–74 år har ökat
markant under perioden.27
Tabell 8.6 nedan illustrerar att det är vanligt att ha viss arbetsinkomst upp i åldrarna, vilket indikerar att många fortsätter att
arbeta även efter 65 år. I åldersgruppen 65–69 år är det nästan lika
vanligt att ha någon arbetsinkomst som att ha pensionsinkomst, i
gruppen 70–74 år har mer än var fjärde person någon arbetsinkomst
och i gruppen 75–79 år är det knappt 20 procent. Vidare visar tabellen
att det efter 65 år är vanligare bland män än bland kvinnor att ha
någon arbetsinkomst.

26

Informationen hämtad på webbsidan www.pensionsmyndigheten.se/forsta-din-pension/safungerar-pensionen/vanliga-missuppfattningar-om-pensionen den 10 juni 2020.
27
Arbetsförmedlingen (2018), Äldres arbetsmarknadssituation.
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Andel av befolkningen i olika åldersgrupper som har arbetseller pensionsinkomst, 2018
Andelar i procent

ÅldersTotalt
Kvinnor
Män
grupper Endast Endast Arbete Endast Endast Arbete Endast Endast Arbete
och arbete pension
och
och
arbete pension
arbete pension
pension
pension
pension
55–59
77,7
2,0
7,9 76,5
2,1
8,3
78,9
1,9
7,4
60–64
55,4
9,2
22,9 54,7
9,2
22,7
56,2
9,2
23,1
65–69
70–74
75–79

2,5
0,1
0,0

53,3
73,1
82,1

43,4
26,0
17,0

2,3
0,0
0,0

56,6
77,4
86,0

40,3
21,0
13,1

2,7
0,1
0,0

49,8
68,6
77,7

46,6
30,5
21,3

80+

0,0

92,4

6,8

0,0

94,7

4,6

0,0

89,0

10,3

Källa: Statistiska centralbyrån, statistik över antal personer framtagen för utredningens räkning.
Utredningens beräkning av andelar av befolkningen. Raderna summerar inte till 100 inom för totalen
respektive för kvinnor och män då en andel även har olika transfereringsinkomster. För personer som
endast har aktiv näringsinkomst inkluderas de som har överskott.

Figur 8.2 nedan visar hur stor andel av den totala förvärvsinkomsten
i olika åldersgrupper som utgörs av inkomst från arbete, transfereringar och pension. Av figuren framgår att även om andelen som
har någon förvärvsinkomst bland personer 65 år och äldre är hög
(tabell 8.6) är andelen arbetsinkomst av den totala förvärvsinkomsten
lägre. För personer i åldern 65–69 år är den cirka 25 procent och för
personer i åldern 70–74 knappt 9 procent. Detta tyder på att de som
arbetar i denna ålder i genomsnitt tjänar mindre summor på arbetet.
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Sammansättning av förvärvsinkomsten i olika åldrar

60-64

65-69
Arbete

70-74
Transfereringar

75-79

80-84

85+

Pension

Källa: Statistiska centralbyrån, statistik framtagen för utredningens räkning.

8.5.2

Justeringar av åldersgränser för ett längre arbetsliv

Att befolkningen lever allt längre gör att pensionerna blir lägre då de
måste räcka en längre tid, givet att inte avsättningarna till pensionerna
höjs. För att under sådana förutsättningar upprätthålla pensionsnivåerna måste arbetslivet förlängas, något som även har betydelse för
välfärden och för samhället i stort. För att försöka anpassa pensionssystemet och äldres arbetsmarknadsdeltagande till den ökade medellivslängden har den s.k. Pensionsgruppen slutit en överenskommelse
som utgör basen för förslag på ett antal justeringar av åldersgränser
inom pensions- och trygghetssystem.
Pensionsgruppens överenskommelse
Genom en överenskommelse som slöts den 14 december 2017 kom
Pensionsgruppen28 överens om ett antal justeringar av pensionssystemet.29 Överenskommelsen innebar att den lägsta åldern för
uttag av allmän pension ska höjas från 61 till 62 år 2020 och därefter
28

Pensionsgruppen är en blocköverskridande arbetsgrupp som består av företrädare för de
partier som står bakom pensionsöverenskommelsen.
29
Socialdepartementet den 14 december 2017, Pensionsgruppens överenskommelse om
långsiktigt höjda och trygga pensioner, S2017/07369/SF.
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till 63 år 2023 och till 64 år 2026. Dessutom kom man överens om
att höja rätten att stanna kvar på arbetsmarknaden, den så kallade lasåldern, från 67 till 68 år under 2020 och till 69 år 2023. Höjningarna
har som syfte att upprätthålla bra och trygga pensioner i ljuset av en
ökad medellivslängd.
Pensionsgruppens överenskommelse omfattar dock inte åldersgränserna i skattesystemet. Inom Finansdepartementet pågår dock
ett arbete med att analysera om även åldersgränserna i skattesystemet bör ändras för att anpassas till åldersgränserna i pensionsoch trygghetssystemen.
Anställningsskyddet förlängs tills arbetstagaren fyllt 69 år
I propositionen Anställningsskyddet förlängs tills arbetstagaren fyllt
69 år,30 som bygger på Pensionsgruppens överenskommelse och på
departementspromemorian Förlängt anställningsskydd till 69 år,31
föreslogs att arbetstagares anställningsskydd ska förlängas.32 Åldern
för rätten att kvarstå i anställning föreslogs höjas till 69 år i två
omgångar.
Riksdagen biföll propositionen i juni 2019.33 En första höjning till
68 år gjordes den 1 januari 2020 och den 1 januari 2023 ska åldersgränsen höjas till 69 år. När den åldern har uppnåtts ska arbetsgivaren kunna säga upp arbetstagaren utan att det krävs saklig grund
genom ett förenklat uppsägningsförfarande.
En riktålder för höjda pensioner och följsamhet till ett längre liv
I oktober 2019 beslutade riksdagen propositionen En riktålder för
höjda pensioner och följsamhet till ett längre liv,34 som bygger på
Pensionsgruppens överenskommelse och på departementspromemorian Höjda åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem.35
30

Prop. 2018/19:91.
Ds 2018:28.
Bestämmelser om arbetstagares anställningsskydd finns i lagen (1982:80) om anställningsskydd.
33
Bet. 2018/19:AU12, rskr. 2018/19:276.
34
Prop. 2018/19:133.
35
Ds 2019:2.
31
32
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Åldersgränsen när inkomstgrundad ålderspension tidigast kan
lämnas har därigenom höjts från 61 till 62 år den 1 januari 2020.
Enligt lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter har
kommuner möjlighet att utan föregående individuell behovsprövning tillhandahålla servicetjänster åt personer från en viss ålder. För
att anpassa åldersgränsen i den lagen till den höjda las-åldern höjdes
åldersgränsen genom propositionen från 67 år till 68 år fr.om. den
1 januari 2020.
Förslag på höjda åldersgränser
Utöver de åldersgränser som redan beslutats om föreslås i departementspromemorian Höjda åldersgränser i pensionssystemet och i
andra trygghetssystem36 att åldersgränsen när inkomstgrundad ålderspension i form av inkomstpension och premiepension tidigast kan
lämnas ska höjas till 63 år 2023 och till 64 år 2026. Vidare föreslås att
åldersgränsen när garantipension, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd tidigast kan lämnas ska höjas från 65 till 66 år 2023 och till
67 år 2026.
De pensionsrelaterade åldersgränserna i socialförsäkringssystemet i övrigt, t.ex. för assistansersättning, och i lagen om vissa kommunala befogenheter föreslås också anpassas till de höjda åldersgränserna i pensionssystemet. Detsamma gäller åldersgränsen för
personlig assistans enligt 9 b § lagen (1993:387) om stöd och service
till vissa funktionshindrade. Detta innebär i så fall att det kommer
att bli möjligt att beviljas personlig assistans i något högre åldrar än
i dag.
I promemorian anges vidare att det i socialtjänstlagen (2001:453)
helt saknas åldersrelaterade regler för ekonomiskt bistånd. Av praxis
följer dock att man i biståndssammanhang utgår från att den enskilde
ska ansöka om pension vid 65 års ålder. Här kan man enligt promemorian förvänta sig att praxis anpassas till förslagen om höjda
åldersgränser i pensionssystemet.

36

Ds 2019:2.
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Pensionsbeslutet

Det finns ett antal faktorer som påverkar vid vilken ålder en person
går i pension. I en rapport från IFAU identifieras politiska reformer
som viktiga bestämmande faktorer för äldres arbetskraftsdeltagande,
t.ex. åtstramningen av förtidspensionssystemet som skett under
2000-taket och pensionsreformen.37 Dessutom visar studien att normer och värderingar i hög grad styr arbetskraftsdeltagandet, som
t.ex. en pensionsålder om 65 år.
Förutom tidpunkten för när man har möjlighet att få pensionen
utbetald är även en persons hälsa, yrke samt ekonomi viktiga faktorer. Exempelvis kan stress och hög belastning inom många yrken
medföra att vissa yrkesgrupper har svårt att arbeta ens till 65 års
ålder.
Pensionsmyndigheten gjorde 2018 en undersökning av pensionsbeslutet bland nyblivna pensionärer via undersökningsföretaget
Kantar Sifo. I studien ingick 2 331 personer som börjat ta ut hel allmän pension det senaste året. Av deltagarna hade cirka fyra av tio
fortsatt arbeta. Cirka hälften hade börjat ta ut full allmän pension
vid 65 års ålder, cirka en tredjedel innan de fyllt 65 år och 15 procent
efter att de fyllt 65 år. Sammansättningen i deltagargruppen stämmer
i detta avseende väl överens med samma åldrar i populationen 2018.
Hur deltagarna svarade på frågan om vilken som var den viktigaste orsaken bakom pensionsbeslutet redovisas i tabell 8.7 nedan.
Av tabellen framgår att de viktigaste orsakerna bakom pensionsbeslutet har att göra med mer tid för fritid och barnbarn samt
partnerns pensionsbeslut. Även hälsa eller tungt arbete framstår som
viktiga anledningar.38
Vad gäller frågan om att arbeta längre för att få högre pension
svarade närmare en fjärdedel av deltagarna att de var positiva till att
arbeta längre om de hade fått en högre pension. En högre inkomst
under pensionen framstår emellertid inte som den viktigaste anledningen till att arbeta längre. Cirka hälften av deltagarna uppgav att
de skulle ha arbetat ytterligare ett eller två år om de hade fått bättre
arbetsvillkor, till exempel möjlighet att arbeta deltid och ha mer
37

IFAU, rapport 2018:20, Drivkrafter och möjligheter till ett förlängt arbetliv.
Hälsa eller funktionsnedsättning framstod som den viktigaste anledningen i en undersökning från 2012 tätt följt av att deltagarna uppnått endera den nedre eller den övre gränsen
för pension. För mer information, se Statistiska Centralbyråns tilläggsundersökning till AKU
2012 ”Övergången från arbete till pension”.
38
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flexibla arbetstider, längre semester och mindre slitsamma arbetsuppgifter. En fjärdedel uppgav att ingenting skulle kunna påverka
dem att arbeta längre.
Tabell 8.7

Vilka var de viktigaste orsakerna till att du valde att gå i pension
vid just det tillfället du valde?
Andelar i procent

Orsak

Andel

Ville ägna mig år mina fritidsintressen

30

Ville ha mer tid för familjen/barnbarnen

25

Min partner gick i pension/hade redan gått i pension

22

Riskerade sämre hälsa vid fortsatt arbete

17

Orkade inte arbeta mer/tungt arbete

13

Får tillräckligt hög pension så att det inte kändes nödvändigt att arbeta längre

13

Dålig hälsa

13

Vantrivdes på arbetet

7

Valde inte själv

6

Var sjukskriven vid pensioneringstillfället

6

Var arbetslös vid pensioneringstillfället

5

Blev uppsagd

3

Ta hand om anhörig

3

Annat
Källa: Pensionsbeslutet – blev det bra? Undersökning 2018 bland nyblivna pensionärer, Pensionsmyndigheten. 3 procent angav ”vet ej/vill ej svara” som orsak.
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9.1

Inledning

I kapitel 3 beskriver utredningen översiktligt bakgrunden till rutavdragssystemet samt de allmänna utgångspunkterna för uppdraget
Där redogörs också för inriktningen på utredningens arbete. I de
därpå följande kapitlen redogör utredningen för fakta om äldres
användning av rutavdraget, äldres inkomstförhållanden och ekonomiska förutsättningar att använda rutavdraget, det offentligas ansvar
för äldreomsorgen, anhörigas hjälpinsatser till närstående samt
slutligen vad som kan ligga bakom beslutet att pensionera sig och vid
vilken ålder som pension blir den huvudsakliga inkomsten för försörjningen. Kapitlen syftar till att ge en bild av relevanta förhållande
för äldre och att utgöra underlag för utredningens undersökning av
i vilken utsträckning äldre har ett ökat behov av tjänster, och i så fall
vilka tjänster, samt hur detta behov kan mötas av en utvidgning av
rutavdraget. Det övergripande målet är att i enlighet med utredningsdirektiven lämna ett förslag om en utvidgning av rutavdraget
för äldre personer.
Enligt direktiven är bakgrunden till uppdraget att äldre personer
kan ha ett förhöjt behov av hushållsarbete och att rutavdrag är vanligare bland äldre än bland yngre. Det finns därför enligt direktiven
anledning att analysera om det med hänsyn till de äldres behov bör
finnas särskilda regler för dessa.
Det är oklart om den beskrivning som finns i direktiven identifierar ett problem, en brist eller en önskan om ett annat syfte med
det nuvarande rutavdraget. Efterfrågar eller behöver äldre tjänster
som inte kan köpas med rutavdrag men som borde omfattas av
avdraget givet dess syfte? Eller förväntas rutavdraget tillgodose ett
syfte som det, med den utformning det har i dag, inte tillgodoser,
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t.ex. som uttalat komplement eller alternativ till den kommunala
äldreomsorgen?
Enbart det förhållandet att äldre personer i större utsträckning än
yngre gör rutavdrag behöver inte leda till slutsatsen att rutavdraget
bör utvidgas. Det kan vara så att det enbart avspeglar att det finns en
större efterfrågan på ruttjänster hos äldre och att detta slår igenom
på användningen utan att det för den skull indikerar att det finns en
större efterfrågan på eller ett större behov av fler och andra ruttjänster bland äldre än vad som finns bland befolkningen i övrigt.
Ett huvudsyfte med rutavdraget är att öka marknadsproduktionen av arbeten som hushållen utför själva och därmed öka graden
av specialisering i ekonomin, dvs. att hushållen ska köpa flera hushållstjänster på marknaden och i utbyte öka sitt marknadsarbete.
Denna effekt uppnås inte i samma utsträckning när äldre personer
använder rutavdraget eftersom flertalet äldre antas ha slutat att
förvärvsarbeta. Det är alltså inte självklart hur och om detta övergripande motiv för rutavdraget kan appliceras på ett utvidgat rutavdrag för äldre.
I följande avsnitt redogör utredningen för sina principiella överväganden om en särskild utvidgning av rutavdraget för äldre personer.

9.2

Vilket behov kan ett särskilt rutavdrag för äldre
svara mot?

Utredningens bedömning: Vägledande för en särskild ordning
för rutavdrag för äldre personer bör vara den princip som gäller
för nuvarande rutavdrag och som innebär att rutavdraget kan
användas för en efterfrågan på tjänster som går utöver det behov
som framför allt den kommunala hemtjänsten enligt socialtjänstlagen ska tillgodose.
Enligt direktiven ska utredningen analysera om det bör finnas särskilda regler för rutavdrag för äldre med hänsyn till äldre personers
behov. Vad som i detta sammanhang menas med behov utvecklas
inte närmare. Som framgår av kapitel 8 är frågan om äldre personers
behov av tjänster i anslutning till hemmet en mångfacetterad fråga
och i många fall individberoende utan entydiga samband med en
specifik ålder.
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Det kan vara fråga om allt från en mer eller mindre oundgänglig
tjänst för livsföringen, t.ex. tillgång till lagad mat, till en tjänst som
enbart avspeglar en prioritering av ett intresse eller bekvämlighet. En
fisketur ställs kanske mot att beskära buskar och träd i trädgården.
Är det senare exemplet uttryck för ett behov av en trädgårdstjänst i
den bemärkelsen att det bör motivera ett särskilt rutavdrag för äldre?
Och om tjänsten ska tillgodose ett mer livsnödvändigt behov är
knappast rutavdraget lösningen.
För att kunna närma sig frågan om vilka principer som bör vara
vägledande för ett rutavdrag för äldre är det nödvändigt att reda ut
vad som menas med behov i detta sammanhang och hur ett utvidgat
rutavdrag kan vara ändamålsenligt för att möta detta behov.
Kommunernas ansvar enligt socialtjänstlagen (2001:453) vad
gäller äldre personers behov blir i det perspektivet av central betydelse och det ankommer också på utredningen att, vid såväl analys
som utformning av förslagen, beakta de möjligheter som redan står
till buds för äldre i form av offentligfinansierade insatser och tjänster
som kommunerna är ålagda eller har möjlighet att erbjuda.
Enligt socialtjänstlagen är kommunernas skyldighet primärt kopplad till den enskildes behov av bistånd för sin försörjning och livsföring i övrigt.1 Som framgår av kapitel 6 kan insatserna, som man
har behov av för att nå en skälig levnadsnivå, bestå av olika hemtjänstinsatser, t.ex. städning och tvätt, hjälp med inköp, ärenden på
post och bank, tillredning av måltider och distribution av färdiglagad
mat. Det är således kommunerna som ska tillgodose att den enskilde
tillförsäkras en skälig levnadsnivå genom insatserna.
Gränserna för kommunernas skyldigheter är dock inte helt tydliga. Bedömningen av den enskildes behov har sedan socialtjänstlagens tillkomst byggt på en individuell bedömning. På senare tid har
det emellertid införts möjligheter för kommunerna att erbjuda hemtjänst utan behovsprövning, förutsatt att personen i fråga uppnått en
viss ålder.2 Det ger kommunerna en möjlighet att erbjuda hemtjänst
utöver vad som anses vara en skälig levnadsnivå, även om detta inte
är avsikten med bestämmelsen. Med dessa möjligheter för kommunerna kvarstår frågan vilka behov ett särskilt rutavdrag för äldre
ska svara upp mot.
1

När det gäller det ekonomiska behovet upp till en skälig levnadsnivå tillgodoses det för
personer som är 65 år och äldre genom äldreförsörjningsstödet. Det är Pensionsmyndigheten
som ansvarar för äldreförsörjningsstödet.
2
4 kap. 2 a § socialtjänstlagen.
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Nuvarande regelverk innebär att det finns en överlappning mellan
kommunernas ansvar för äldre personer och rätten till rutavdrag på
så sätt att samma slag av tjänst kan köpas med rutavdrag eller erhållas
av kommunen inom ramen för hemtjänstverksamheten. Överlappningen gäller flera tjänster i rutavdraget men framför allt städning
och omsorg. Detta har delvis också varit avsikten. Inte för att rutavdraget är inriktat på äldre personer utan som en konsekvens av att
rutavdraget är tillgängligt för i princip alla.
I samband med införandet av rutavdraget uttalades i denna fråga
att kommunernas lagreglerade skyldigheter inte ska påverkas av möjligheten att få skattereduktion genom rutavdrag.3 Städ- och hemtjänster eller andra tjänster som erbjuds till subventionerade priser
genom kommunernas försorg eller motsvarande skulle inte heller
omfattas av rutavdraget, eftersom den typen av verksamhet är
”finansierad genom skattemedel och därigenom många gånger starkt
subventionerad av staten eller kommunerna”. Möjligheten att erhålla
skattereduktion genom rutavdrag skulle vidare inte kunna åberopas
av en kommun som ursäkt för att inte tillhandahålla en tjänst eller
för att dra ner på omfattningen av tjänsterna. Regeringen menade att
förslaget om en skattereduktion innebar bättre möjligheter för
personer med beviljad hemtjänst att komplettera med ytterligare
hushållstjänster som de önskar få men som kommunen inte kan
bevilja enligt socialtjänstlagen.
Den principiella inriktningen på rutavdraget i förhållande till
kommunala hemtjänstinsatser är således att kommunerna ska tillgodose behovet hos den enskilde så att denne tillförsäkras en skälig
levnadsnivå medan rutavdraget kan användas för att täcka ett ”behov”
därutöver.
Utredningen har inte funnit några skäl att föreslå någon annan
utgångspunkt i fråga om ett särskilt rutavdrag för äldre. Det har inte
heller under utredningsarbetets gång framförts några önskemål om
att ett särskilt rutavdrag för äldre ska ha någon annan utgångspunkt.
Detta, anser utredningen, leder till slutsatsen att ett särskilt rutavdrag för äldre bör inriktas på efterfrågade tjänster som kommunerna normalt inte tillhandhåller äldre inom sin hemtjänstverksamhet och som inte heller omfattas av nuvarande rutavdrag4 eller på
3

Prop. 2006/07:94 s. 44, bet. 2006/07:SkU15 s. 13 f.
Här avses även de tjänster som regeringen föreslår i lagrådsremissen Utvidgats rutavdrag och
höjt tak för rutavdraget, beslutad den 13 augusti 2020.
4
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tjänster där det ändå finns skäl för att ha en ruttjänst som alternativ
till den tjänst kommunen tillhandahåller. Den grupp av äldre där ett
rutavdrag med denna inriktning kan antas få störst betydelse är de
som befinner sig i den s.k. tredje åldern, dvs. den tid i livet då man
har möjlighet att vara pensionär men man ännu inte har behov av
hjälp för att klara sina grundläggande behov. Utredningen lämnar
förslag på särskilda ruttjänster för äldre i kapitel 10.
Det är emellertid inte alltid som kommunerna lyckas leverera
hemtjänst av den kvalitet och omfattning som förväntas. Även om
undersökningar bland äldre visar att de generellt sett är nöjda med
den kommunala hemtjänstverksamheten finns samtidigt utrymme
för förbättringar. Ett särskilt rutavdrag för äldre bör dock enligt
utredningens uppfattning varken syfta till eller utformas för att täcka
behov som kan uppstå till följd av eventuella tillkortakommanden i
den kommunala hemtjänstverksamheten. Hur kommunerna sköter
sin hemtjänstverksamhet är en fråga om styrning och uppföljning av
verksamheten och har inget med rutavdraget att göra.

9.3

Hur bör ett rutavdrag för äldre utformas?

Utredningens bedömning: En särskild ordning för rutavdrag för
äldre personer bör ansluta till rutavdragets huvudsyfte att påverka
efterfrågan på vissa tjänster och ge de äldre eller deras anhöriga
incitament att köpa vissa hushållsarbeten i stället för att utföra
arbetena själva.
Det är inte lämpligt att införa en mekanism inom ramen för
rutavdraget, t.ex. en kreditering på skattekontot, som syftar till
att utjämna äldre personers olika ekonomiska förutsättningar att
kunna köpa ruttjänster. En ordning av det slaget bedöms vara mer
långtgående och omfattande än vad utredningen har möjlighet att
föreslå inom ramen för uppdraget.
Hur kan ett rutavdrag som är begränsat till äldre personer sorteras
in under de övergripande ekonomiska syftena med rutavdraget?
Teoretisk kan man tänka sig att ett rutavdrag för äldre, liksom det
allmänna rutavdraget, leder till en ökad grad av specialisering i samhället. Rutavdraget kan, vilket påpekas i förarbetena till dagens rut-
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avdrag, frigöra tid för anhöriga som kan användas till ökat marknadsarbete. Om man ser till den äldre personen mer specifikt indikerar
undersökningar, som presenteras i kapitel 8, att äldre personer
sannolikt upplever minskad förmåga att utföra vissa hushållstjänster
då bl.a. rörlighet, syn och hörsel försämras med åren. Därmed förväntas många äldre köpa tjänsten av någon som kan utföra den med
högre produktivitet, vilket frigör tid för den äldre. Den frigjorda
tiden kan för äldre som förvärvsarbetar potentiellt leda till ökat
marknadsarbete. Det stora flertalet äldre personer antas dock ha
slutat att förvärvsarbeta, varför någon egentlig ökning av marknadsarbete inte kan förväntas.
Det finns dock andra tänkbara specialiseringsvinster. Frigjord tid
för en äldre person skulle exempelvis kunna innebära att mer tid kan
ägnas åt föreningsliv, där den äldre personen kan bidra med värdefulla livserfarenheter, eller åt eventuella barnbarn. Att ta hand om
barnbarn eller att på andra sätt hjälpa sina barn med livspusslet skulle
i sin tur öka möjligheterna för barnen att ägna mer tid åt marknadsarbete. Vidare kan mindre hemarbete med t.ex. städning, olika
arbeten i trädgården och dylikt även minska risken för fall och andra
olyckor.
Ovanstående är också exempel på vinster för samhället även om
de inte kommer av ökat marknadsarbete bland äldre köpare. Därmed
anser utredningen att en högre grad av specialisering i samhället kan
vara en utgångspunkt även för ett rutavdrag för äldre personer och
bör tjäna som riktlinje för valet och utformningen av tjänster som
bör ingå i ett särskilt rutavdrag för äldre.
Meningarna går ofta isär om överlappningen mellan rutavdraget
och kommunal hemtjänstverksamhet är något positivt eller negativt.
Vissa anser att det är positivt att enskilda genom rutavdraget ges
ökad valfrihet att köpa tjänster som de efterfrågar och om äldre
köper t.ex. städtjänster privat i stället för att belasta den kommunala
hemtjänsten, så ger det kommunen utrymme att satsa mer på de som
inte anser sig ha ekonomisk möjlighet att köpa tjänsten. Rutavdraget
innebär, enligt förespråkare för denna linje, en viss avlastning för
kommunerna och valfrihet för enskilda.
Andra anser att rutavdraget, och då framför allt en särskild ordning för rutavdrag för äldre, undergräver den gemensamma och
jämlika välfärden genom att enskilda med ekonomiska resurser kan
välja andra alternativ (rutavdrag). Om de resursstarka inte ställer
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krav på de offentliga tjänsterna riskerar dessa att bli nedprioriterade
och utförda med sämre kvalitét och omfattning.
Utredningen avser inte att ta ställning till de olika uppfattningarna om rutavdragssystemet utan kan bara konstatera att bägge
uppfattningarna är relevanta och har fog för sig. Rutavdrag för
tjänster ger valfrihet men utnyttjandegraden är beroende av den
enskildes ekonomiska utrymme.
Tjänstebeskattningsutredningen tog avstamp i denna motsättning i betänkandet Skatter, tjänster och sysselsättning5 och redovisade
en principskiss till ett särskilt servicestöd för pensionärer. En
utgångspunkt för skissen var att pensionärer behöver frihet att välja
ett utbud av tjänster som bäst passar dem. Det kan vara de som t.ex.
vill ha mat lagad, olika typer av städhjälp och hjälp med att sköta om
huset. Valfriheten och de äldres skiftande behov talade enligt Tjänstebeskattningsutredningen mot att enbart välja kommunal produktion.
Principskissen innebar dessutom att pensionärer skulle få möjlighet
till ett särskilt stöd för att köpa hemtjänster med ett visst belopp
(12 600 kronor per år) och att arbetsgivaravgifterna för tjänsterna
slopades.
Sedan Tjänstebeskattningsutredningen lade fram sin principskiss
har både rutavdrag och valfrihetssystem införts. De skäl som Tjänstebeskattningsutredningen ansåg motivera ett särskilt servicestöd för
äldre har därför inte samma tyngd i dag och sett från ett principiellt
perspektiv har delar av skissen genomförts.
Den del av skissen som handlade om ett visst stödbelopp som
skulle vara tillgängligt för pensionärer för köp av hemtjänster har
däremot inte genomförts. En sådan ordning skulle i någon mån
utjämna den ekonomiska möjligheten att köpa hushållstjänster.
Utredningen har övervägt om det skulle kunna finnas något sätt
att skapa större ekonomisk jämlikhet när det gäller möjligheten att
köpa ruttjänster inom ramen för en särskild ordning för äldre. Det
finns många äldre som inte har ekonomiskt utrymme att köpa
ruttjänster och därtill äldre personer som inte har skatt nog att göra
rutavdragets skattereduktion mot (se vidare kapitel 5 där äldres
inkomster och skatter beskrivs närmare).
En mekanism som skulle utjämna äldre personers ekonomiska
möjligheter att utnyttja rutavdraget skulle kunna vara att de äldre
tilldelas en kreditering på skattekontot, som sedan får användas för
5

SOU 1997:17.
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köp av ruttjänster. Då skulle även den som inte har skatt nog att
reducera eller som har begränsat ekonomiskt utrymme kunna köpa
ruttjänster. Det skulle således vara en ordning liknande den principskiss för servicestöd för pensionärer som Tjänstebeskattningsutredningen diskuterade.
En ordning av det slaget bedöms emellertid vara mer långtgående
och omfattande än vad utredningen har möjlighet att föreslå inom
ramen för uppdraget.

9.4

Kan rutavdrag underlätta för anhöriga till äldre?

Utredningens bedömning: Ett särskilt rutavdrag för äldre bör
anpassas till de anhöriga insatser. Det kan t.ex. vara att utvidga
rutavdraget med nya tjänster som anhöriga ofta utför och undersöka om anhörigkretsen för rutavdraget bör utvidgas.
Anhöriga till äldre, framför allt barn, har en betydande roll när det
gäller att hjälpa och bistå äldre i vardagen. Det är cirka 1,3 miljoner
personer som regelbundet vårdar, stödjer eller hjälper en närstående.
De anhörigas insatser har ökat under flera år (se vidare kapitel 7 där
anhörigas stöd och hjälp till närstående beskrivs). Med anhörig i
detta sammanhang avses den person som inom familjen, släkten eller
vänkretsen hjälper någon som på grund av sjukdom, ålder eller
funktionsnedsättning inte längre klarar av vardagen på egen hand.
Som anhörig kan man vara t.ex. partner, förälder, barn, syskon,
barnbarn, sammanboende, vän eller granne.
Studier visar att upp emot 140 000 personer har påverkats i sitt
val att arbeta – antingen genom pensionering, minskad arbetstid eller
mindre krävande arbete – på grund av den tid och kraft som går åt
för att bistå en anhörig (se kapitel 7). I Riksrevisionens granskningsrapport Stödet till anhöriga omsorgsgivare (RiR 2014:9) sägs att
många anhöriga ibland tvingas att ta ett större ansvar för en närståendes vård och omsorg än de orkar med. Samtidigt får de inte det
stöd från det offentliga som de behöver och regeringen bör därför,
enligt revisionen, göra mer för att förbättra förutsättningarna för
kommuner och regioner att ge ett gott stöd till de anhöriga. Riksrevisionen konstaterar vid sin uppföljning av rapporten i februari
2020 att de problem som uppmärksammades i granskningen kvarstår
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till stor del. Nationellt kompetenscentrum anhöriga har påpekat att
det fortfarande är ovanligt att anhöriga själva ansöker om bistånd,
att det fortfarande är brukaren som är i centrum för biståndshandläggarnas arbete och att anhörigas behov inte kartläggs.
Behovet av anhörigas hjälpinsatser framträder tydligast när den
äldre har svårigheter med att möta många olika personer i sitt hem,
vilket ofta är fallet inom den kommunala hemtjänsten, eller när äldre
behöver mer sällskap än handfast hjälp.
Redan i dag finns det möjlighet att göra rutavdrag för tjänster
som utförs i en förälders bostad. Det finns dock inte någon tillgänglig statistik över hur många som gör rutavdrag för tjänster som
utförts hos föräldrar. Utredningen har emellertid fått uppfattningen,
via kontakter med bl.a. Anhörigas Riksförbund, att möjligheten inte
är allmänt känd och inte heller används i någon större omfattning.
Om det beror på att föräldern själv köper ruttjänster eller bristande
kännedom är oklart.
Utredningen anser att det finns anledning att ha som principiell
utgångspunkt för ett rutavdrag för äldre att det anpassas till de
anhörigas behov och insatser. Det kan handla om t.ex. att inkludera
nya tjänster som anhöriga ofta utför i det särskilda rutavdraget för
äldre och undersöka om anhörigkretsen för rutavdraget bör utvidgas.

9.5

Kan rutavdraget bidra till att man arbetar längre
upp i åldrarna?

Utredningens bedömning: Vid utformningen av ett rutavdrag
för äldre bör hänsyn tas till att ett utvidgat rutavdrag i viss mån
kan bidra till att skjuta upp pensioneringsbeslutet.
I och med att den fysiska förmågan minskar med åldern är det sannolikt att ju äldre man blir desto mindre blir utbytbarheten mellan
hemmaproducerade och marknadsproducerade hushållstjänster.
Uppgifter om köpta ruttjänster indikerar att så är fallet då äldre
personer köper ruttjänster i större utsträckning än yngre vid nästan
samtliga inkomstnivåer samt att andelen som använder rutavdraget
ökar tydligt med åldern. Att avdragsbeloppen är mindre skulle kunna
bero på att de har lägre inkomster, men även på att en del av behovet
är tillgodosett med hemtjänst.
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Det är möjligt att många äldre själva skulle kunna utföra de
tjänster de köper med rutavdraget, men att de vill ägna tiden åt något
annat. Det kan också handla om att de har svårt med vissa moment
av t.ex. städning och därför köper vissa tjänster genom rutavdraget.
Man kan fråga sig var gränsen går för vilka tjänster en person själv
kan utföra och för vilka tjänster en person behöver hjälp med att
utföra. Enligt den ekonomiska teorin är det oklart om ett ökat behov
eller minskad utbytbarhet i sig är ett argument för en generös skattelättnad. Snarare är det ett argument för en mindre generös subvention då en timmes rutarbete är värt mer i termer av frigjord tid, dvs.
betalningsviljan för en ytterligare timmes rutarbete torde vara högre
eftersom det frigör mer tid till annat. I det fall tjänsterna skulle ha
köpts även utan rutavdraget ger subventionen upphov till dödviktskostnader.
Det är inte klart varför andelen personer som gör rutavdrag ökar
med åldern. Redan från 55 år är andelen rutköpare större än för
gruppen under 55 år och den ökar därefter med åldern. Har den med
åldern ökade användningen av rutavdrag något samband med eller
påverkan på den enskildes beslut att förvärvsarbeta längre upp i
åldern? Om så skulle vara fallet är det inte otänkbart att ett utvidgat
rutavdrag från en tidpunkt då pensioneringsbeslutet närmar sig skulle
kunna bidra till en senareläggning av pensioneringen. Det skulle i så
fall förmodligen vara positivt för både den enskilde och samhällsekonomin.
Det finns emellertid, såvitt utredningen känner till, inte några
studier eller andra uppgifter som ger stöd för en sådan slutsats. Det
som talar emot är bl.a. att rutavdraget redan i dag kan användas för
de mest betungande hushållsarbetena, såsom städning, och att skälet
till att kvarstå i förvärvslivet, i de allra flesta fall, troligen beror på
andra och i sammanhanget betydligt viktigare omständigheter än
möjligheten till att kunna köpa hushållsnära tjänster med rutavdrag.
Vid utformningen av ett särskilt rutavdrag för äldre kan det dock
finnas anledning att ta hänsyn till att ett utvidgat rutavdrag för äldre
i någon mån kan bidra till att skjuta upp pensioneringsbeslutet.
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Mot vilka ska ett utvidgat rutavdrag rikta sig?

Utredningens bedömning: En särskild ordning för rutavdrag för
äldre bör inte vara beroende av den enskildes behov. I stället bör
möjligheten att använda det utvidgade rutavdraget kopplas till att
den enskilde uppnått en viss ålder.
Utredningens uppdrag är att utreda och lämna lagförslag om en
särskild ordning för rutavdrag för äldre personer. Vad som avses med
äldre är inte närmare preciserat i direktiven, utan som bakgrund
nämns endast att taket för rutavdraget varit sänkt för personer som
inte fyllt 65 år vid årets ingång. Utvidgningen av rutavdraget ska
dessutom enligt direktiven ta hänsyn till äldres behov.
Med dessa riktlinjer finns två vägval. Antingen kopplas en utvidgning av rutavdraget till en prövning av den enskildes behov eller
också får en formell ålder kopplas till möjligheten att använda det
utvidgade rutavdraget för äldre.
Som förebild för en individuell behovsprövning skulle Tjänstebeskattningsutredningens principskiss till särskilt servicestöd för
pensionärer kunna tjäna.6 Skissen byggde på att Försäkringskassan
efter ansökan skulle pröva behovet och med ledning av kassans
beslut tillhandhålla stödet. Översatt till nuvarande ordning för rutavdraget skulle t.ex. kommunernas socialtjänst kunna besluta om att
den enskilde har ett sådant behov att denne ska ha möjlighet att köpa
tjänster som omfattas av det utvidgade rutavdraget. Kommunernas
beslut i behovsfrågan skulle sedan underrättas Skatteverket och
kvalificera den enskilde till möjligheten att köpa tjänsterna i det
utvidgade avdraget.
En sådan ordning framstår dock som onödigt krånglig och skulle
gå emot idéen om rutavdraget som en generell skattelättnad för vissa
tjänster och vara svår att förena med de principiella överväganden
som utredningen i övrigt gjort beträffande ett särskilt rutavdrag för
äldre. Det skulle också gå emot utvecklingen inom den kommunala
hemtjänstverksamheten där man försöker frångå den individuella
bedömningen och i stället ha åldersgränser i syfte att bevilja äldre
personer insatser inom äldreomsorg på ett enklare sätt (se vidare
avsnitt 6.4.2 om hemtjänst utan föregående biståndsprövning).
6

Principskissen som redovisades i betänkande Skatter, tjänster och sysselsättning, SOU 1997:17.
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Med den utgångspunkten anser utredningen att utvidgningen av
rutavdraget för äldre personer bör kopplas till en formell ålder och
inte till någon behovsprövning. Utredningen behandlar sina överväganden och förslag när det gäller från vilken ålder som utvidgningen bör gälla i kapitel 12.
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10.1

Inledning

I utredningsdirektiven anges att en särskild utvidgning av rutavdraget för äldre personer i första hand bör handla om att låta fler
tjänster ge rätt till rutavdrag, t.ex. genom att fler tjänster som utförs
inom bostaden kan omfattas av rutavdrag för personer över en viss
ålder. Frågan är vilka andra tjänster än de som redan i dag omfattas
av rutavdrag och de som regeringen föreslår i lagrådsremissen Utvidgat rutavdrag och höjt tak för rutavdraget som äldre personer kan
tänkas efterfråga och som är lämpliga att utvidga rutavdraget med.1
I detta kapitel beskriver utredningen vilka arbeten som i dag ger
rätt till rutavdrag och som regeringen i lagrådsremissen föreslår ska
omfattas av rutavdrag. Detta följs av en redogörelse för de grundläggande utgångspunkterna för rutavdraget samt en sammanfattning
av de faktorer och skäl, som såväl kan motivera som avgränsa valet
och utformningen av ruttjänster för äldre personer och som utredningen tagit fasta på i bakgrundskapitlen samt i kapitlet där utredningens principiella överväganden behandlas. Därefter presenteras
resultatet från en undersökning som SPF Seniorerna och Almega har
gjort bland pensionärer som handlar om behov och användning av
ruttjänster bland äldre personer samt om intresse för ett utökat
rutavdrag för äldre.
Avslutningsvis diskuterar och föreslår utredningen de tjänster som
anses lämpliga att införa i ett särskilt rutavdrag för äldre personer.

1

Förslagen i lagrådsremissen bygger på utredningens förslag i delbetänkandet Fler ruttjänster
och höjt tak för rutavdraget (SOU 2020:5).
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Enligt 67 kap. 13 § inkomstskattelagen (1999:1229) lämnas rutavdrag för följande arbeten.
1. Enklare städarbete eller annat rengöringsarbete samt flyttstädning som utförs i bostaden.
2. Vård av kläder och hemtextilier när vården utförs i bostaden.
3. Snöskottning som utförs i nära anslutning till bostaden.
4. Häck- och gräsklippning, krattning och ogräsrensning samt beskärning och borttagande av träd och buskar som utförs på tomt
eller i trädgård i nära anslutning till bostaden.
5. Barnpassning som inte mer än i ringa omfattning innefattar hjälp
med läxor och annat skolarbete och som utförs i eller i nära anslutning till bostaden samt lämning och hämtning till och från
förskola, skola, fritidsaktiviteter eller liknande.
6. Annan omsorg och tillsyn än barnpassning som en fysisk person
behöver och som utförs i eller i nära anslutning till bostaden eller
i samband med promenader, bankbesök, besök vid vårdcentral
eller andra liknande enklare ärenden.
7. Flytt av bohag och annat lösöre mellan bostäder samt till och från
magasinering i samband med flytt mellan bostäder.
8. Arbete som avser installation, reparation och underhåll av dataoch informationsteknisk utrustning, dataprogram och dataförbindelser samt handledning och rådgivning i samband med sådant
arbete, när arbetet, handledningen och rådgivningen utförs i eller
i nära anslutning till bostaden.
9. Reparation och underhåll av vitvaror som utförs i bostaden.

10.3

Föreslagna ruttjänster

Utredningen har i delbetänkandet Fler ruttjänster och höjt tak för rutavdraget (SOU 2020:5) föreslagit hur rutavdraget kan utvidgas med
fler tjänster. Regeringen har gått vidare med utredningens förslag
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genom lagrådsremissen Utvidgat rutavdrag och höjt tak för rutavdraget.2
Enligt förslaget ska följande arbeten föras in i 67 kap 13 § inkomstskattelagen och således omfattas av rutavdrag.
– Möblering och förflyttning av bohag och annat lösöre som hör
till hushållet samt montering och demontering av sådana föremål,
när arbetet utförs i eller i nära anslutning till bostaden.
– Enklare tillsyn av bostaden när tillsynen utförs i eller i nära anslutning till bostaden.
– Vattentvätt och vård av kläder och hemtextilier i samband med
sådan tvätt vid en tvättinrättning samt hämtning och lämning av
sådant tvättgods till och från tvättinrättningen, om det ingår i
tjänsten.
– Transport av bohag och annat lösöre från bostaden till en försäljningsverksamhet som bedrivs i syfte att främja återanvändning.

10.4

Utgångspunkter vid val av nya ruttjänster
för äldre

Vid val av nya ruttjänster för äldre personer bör de grundläggande
utgångspunkterna för rutavdraget, så som långt möjligt, upprätthållas.
En central utgångpunkt är därmed att det ska vara fråga om arbete som
huvudsakligen utförs i eller i nära anslutning till bostaden.3 Enligt
direktiven ska vidare förslagen så långt som möjligt utformas för att
bidra till ökad efterfrågan på tjänster och därmed ökad sysselsättning
hos personer med svagare anknytning på arbetsmarknaden, dvs. det
ska vara fråga om arbete som inte kräver någon särskild utbildning
eller avancerad utrustning. En utvidgning av rutavdraget bör också
undvika subvention av tjänster som skulle utförts även utan subvention samt undanträngning av befintliga tjänster.4

2
3
4

Beslutad den 13 augusti 2020.
Se bl.a. prop. 2006/07:94 s. 40, prop. 2015/16:99 s. 33 och 38 samt prop. 2016/17:1 s. 202.
Se kommittédirektivet Utvidgningar av rutavdraget (dir. 2019:26) s. 4.
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Vilka slag av tjänster kan ingå i ett särskilt rutavdrag
för äldre?

Utredningen har i bakgrundskapitlen och i kapitlet där utredningens
principiella överväganden behandlas, lyft fram faktorer och skäl som,
utöver de grundläggande utgångspunkterna för rutavdraget, såväl
kan motivera som avgränsa valet och utformningen av ruttjänster för
äldre personer.
En grundläggande förutsättning för att en tjänst i rutavdraget ska
vara meningsfull är att den efterfrågas eller kan antas bli efterfrågad
och att det således finns ett upplevt behov av tjänsten. Som framgår
av kapitel 9 menar utredningen att ett särskilt rutavdrag för äldre
personer bör rikta in sig på ett behov av tjänster som går utöver vad
kommunerna har att ansvara för enligt socialtjänstlagen (2001:453)
eller annan lagstiftning. Det är då naturligt att vid utformningen av
ett rutavdrag för äldre identifiera vilka tjänster som äldre kan anses
ha behov av eller önskemål om utöver de insatser som kommunerna
normalt sett beviljar och tillhandahåller.
I avsnitt 8.3 lyfter utredningen fram faktorer som kan bidra till
att äldre personer får ett gott och självständigt liv. Det handlar framför allt om god och näringsrik mat, fysisk aktivitet, sociala kontakter
och förebyggande av fallskador. Ruttjänster bör rimligen väljas och
utformas så att de ger incitament att köpa tjänster som förstärker
dessa faktorer. Hänsyn bör även tas till att äldre personer, till följd
av sämre upplevd hälsa eller nedsatt funktionsförmåga, inte har samma möjligheter eller vilja att utföra samma typ av arbete som yngre
generellt sett kan.
Vidare bör vid val och utformning av tjänster för äldre hänsyn tas
till att det finns ett stort antal anhöriga som tar hand om äldre närstående. Som beskrivs i avsnitt 7.2 vittnar många anhöriga till äldre
om att de tar stort ansvar och lägger ned mycket tid på att hålla den
äldre sällskap och att vårda den äldres hem samt att det kan vara svårt
för den anhörige att få livspusslet med arbete, familj, fritid och
omsorgsansvar att gå ihop. Många anhöriga har till följd av omsorgsansvaret minskat sin arbetstid, sagt upp sig eller gått i pension
tidigare än planerat.5 Således finns det vid val och utformning av ruttjänster för äldre anledning att ta hänsyn till vilka tjänster som
5

Szebehely, M., Ulmanen, P., Sand A-B. Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och
försörjning? Arbetsrapport. Stockholm. Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet;
2014:1.
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anhöriga ofta utför och som inte omfattas av nuvarande rutavdrag
samt vilken hjälp som efterfrågas av anhöriga.
Ett ytterligare motiv som utredningen anser att man kan luta sig
mot när det gäller att välja och utforma ruttjänster för äldre är att
tjänsten kan bidra till ett längre deltagande i arbetslivet. Som nämns
i avsnitt 9.5 är det inte otänkbart att ett utvidgat rutavdrag från en
tidpunkt då pensioneringsbeslutet närmare sig skulle kunna bidra till
en senareläggning av pensioneringen och att detta i så fall antagligen
skulle vara positivt för både den enskilde och samhällsekonomin.
Även om det grundläggande syftet med rutavdraget – att frigöra tid
för köparen som denne kan använda till ökat marknadsarbete – inte
uppnås i samma utsträckning i fråga om äldre personer, eftersom
flertalet antas ha slutat att förvärvsarbeta, bör de allmänna strävandena i samhället om ett längre arbetsliv vara en utgångspunkt vid
valet och utformningen av ruttjänster för äldre.
Enligt direktiven ska utredningen vidare vid utformningen av
tjänster för äldre personer beakta de möjligheter som redan i dag står
till buds för äldre i form av offentligfinansierade insatser och tjänster
som kommuner är ålagda, eller ges möjlighet till, att erbjuda med stöd
av lag, exempelvis hemtjänstens serviceinsatser som ges med stöd av
socialtjänstlagen eller sådana tjänster som ges med stöd av lagen
(2009:47) om vissa kommunala befogenheter, den s.k. befogenhetslagen.
Som redogörs för i kapitel 6 och som utredningen framhåller i
avsnitt 9.2 är det i första hand kommunen som ska tillhandahålla
insatser och stöd till äldre personer som har ett hjälpbehov. Tanken
med att utvidga rutavdraget med fler tjänster för äldre är inte att
ersätta kommunens ansvar för stöd och insatser utan i stället ge äldre
personer möjlighet att komplettera med ytterligare tjänster utöver
det grundläggande behovet. Det kan handla om tjänster som kommunen anser att den äldre personen inte har behov av för att uppnå
skälig levnadsnivå eller tjänster som normalt sett inte omfattas av
hemtjänstbegreppet, t.ex. trädgårdsskötsel och passning av sällskapsdjur. Se närmare avsnitt 6.4 om vilka insatser som omfattas av
hemtjänstbegreppet.
Det kan emellertid visa sig att ruttjänster som är lämpliga i ett
äldre- och anhörigperspektiv motsvarar insatser som kommunen
tillhandahåller med stöd av socialtjänstlagen och att rutavdraget för
äldre personer därför kommer att överlappa kommunens ansvar till
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viss del. Detta bör dock inte hindra att samma tjänst omfattas av
rutavdraget. Så är ju fallet redan i dag. Däremot bör, som sagt, val
och utformning av ruttjänster för äldre personer inriktas på tjänster
som normalt sett inte omfattas av kommunernas hemtjänstverksamhet.
10.4.2

Tjänster som efterfrågas av äldre

Det finns redan i dag möjlighet att få rutavdrag för mycket av det
arbete som utförs i ett hushåll. Av statistiken framgår att det är
vanligare bland äldre personer än bland yngre att köpa ruttjänster (se
avsnitt 4.2.1). Det tyder på att äldre prioriterar köp av sådana
tjänster högre än yngre personer. Här kan även konstateras att
många av de arbeten som anhöriga hjälper sina närstående med är
sådana som redan omfattas av rutavdrag, t.ex. städning, tvättning
och snöskottning (se vidare avsnitt 7.2 om vad anhöriga hjälper sina
närstående med).
Frågan är om det finns ytterligare hushållstjänster som i dag inte
omfattas av rutavdrag som äldre personer skulle kunna vara intresserade av att köpa om dessa skulle ge rätt till rutavdrag. Vad utredningen erfar finns endast mycket knapp information om detta. En
sådan fråga ställdes emellertid i en undersökning som SPF Seniorerna
och Almega nyligen har gjort tillsammans och som handlar om
behov och användning av ruttjänster samt intresse för ett utökat
rutavdrag för äldre. Undersökningen kallas i det följande Seniorpanelen 2019.6 En mer detaljerad beskrivning av undersökningen
finns i avsnitt 4.3. I tabell 10.1 nedan sammanfattas hur intresserade
svarandena skulle vara av att köpa vissa tjänster om dessa skulle
omfattas av rutavdrag.
Det bör noteras att urvalet består av SPF Seniorernas medlemmar, vilket gör att de svarande sannolikt inte kan sägas representera
hela gruppen äldre. Vidare var svarsfrekvensen 30 procent, vilket gör
att det inte heller är säkert att svaren speglar användandet och åsikterna bland organisationens medlemmar. Det är t.ex. möjligt att de
som är mer intresserade av rutavdraget är de som svarat. Av de som
6

Undersökningen genomfördes av Gullers grupp via en webenkät som pågick 21–28 oktober
2019. Webenkäten skickades till ett slumpmässigt urval ur SPF seniorernas medlemsregister.
Totalt mottog 9 019 personer enkäten och 2 713 personer besvarade den, vilket motsvarar en
svarsfrekvens om 30 procent. Se även avsnitt 4.3.
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svarat uppger 34 procent att de använder rutavdraget åtminstone en
eller ett par gånger om året, varav 6 procent uppger att de använt
rutavdraget upp till taket. Dessa andelar är mycket högre än för
befolkningen i stort och även för personer 65 år och äldre. Det förefaller därmed som att de som har svarat på enkäten är personer som
använder rutavdraget mer än genomsnittet. I någon mån skulle resultaten kunna sägas ge en indikation på vilka tjänster de äldre personer
som köper ruttjänster i dag efterfrågar.
Tabell 10.1

Fråga: I dag omfattas följande tjänster INTE av rutavdrag. Om de
hade gjort det, hade du i dag varit intresserad av att köpa någon
av dem?
Ange på en skala 1–5, där 1=inte alls intresserad och 5=mycket
intresserad

Tjänst

Medelvärde

Reparation av hushållsmaskiner som kaffebryggare, brödrostar, vattenkokare och liknande samt av trädgårdsmaskiner såsom gräsklippare
Utökade trädgårdstjänster i form av plantering av blommor, träd, buskar
och gräsmatta, plockning av frukt samt bortforsling av trädgårdsavfall
Bortforsling och återvinning av miljöfarligt avfall samt återvinning av
annat avfall än hushållsavfall
Städning av dödsbo

2,80

Installation av säkerhetsutrustning (hemlarm, brandskydd)

2,57

Flytthjälp med båt samt tunga möbler inom bostad och tomt

2,32

Hemleverans av mat och matlagning i hemmet

2,17

Lagning eller omklädning av möbler

2,15

Personliga tjänster såsom hårklippning och personlig träning i hemmet

2,06

Fysisk tillsyn av husdjur och hushåll samt rastning av husdjur

1,54

2,78
2,67
2,65

Källa: Utökat rutavdrag för äldre – Seniorpanelen oktober 2019. En undersökning av SPF seniorerna och
Almega.

I övrigt har utredningen i olika sammanhang fått förslag på nya
tjänster från berörda aktörer. Dessa till utredningen framförda idéer
om nya tjänster och resultatet i Seniorpanelen 2019 ligger till grund
för utredningens diskussion i följande avsnitt om vilka tjänster som
skulle kunna inkluderas i ett rutavdrag för äldre. Utredningen har
inte haft möjlighet att göra en egen enkät om vilka tjänster som äldre
kan tänkas efterfråga.
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Redan här kan utredningen konstatera att vissa tjänster som synes
vara efterfrågade bland äldre personer inte lämpar sig att föra in i
rutavdragssystemet eftersom de inte kan anses svara upp mot de
grundläggande utgångspunkterna för rutavdraget och utredningsuppdraget. De tjänster som avses är städning av dödsbo, varu-, livsmedels- och persontransporter, hemleverans av mat, installation av
säkerhetsutrustning som hemlarm och brandskydd, reparation av
trädgårdsmaskiner samt andra hushållsmaskiner än vitvaror, förflyttning av båt och annat liknande yttre lösöre, lagning och omklädning av möbler, hårklippning, massage, fotvård och liknande samt
fysisk träning med personlig tränare.
Dessa förslag avser tjänster som antingen inte utförs i eller i
anslutning till bostaden eller för vilka ett inkluderande i rutavdraget
skulle vara förenat med betydande dödviktskostnader. När det gäller
tjänster som avser transporter av olika slag, inklusive bortforsling av
avfall, har såväl utredningen i sitt delbetänkande7 som regeringen i lagrådsremissen Utvidgat rutavdrag och höjt tak för rutavdraget8 redovisat
varför dessa tjänster inte lämpar sig för rutavdrag. Samma bedömning gör utredningen beträffande dessa tjänster i fråga om rutavdrag
för äldre. De tjänster som nämns ovan kommer därför inte vidare att
behandlas i betänkandet.
I det följande lämnar utredningen förslag på tjänster som, utifrån
de principiella riktlinjer för rutavdrag för äldre som utredningen
dragit upp och redovisat ovan och i kapitel 9, kan vara lämpliga att
införa i en särskild ordning för rutavdrag för äldre personer.

7
8

Se SOU 2020:5 s. 165–171.
Beslutad den 13 augusti 2020.
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Utredningens överväganden och förslag

10.5.1

Sällskap

Ruttjänster för äldre personer

Utredningens förslag: Sällskap i bostaden eller i samband med
rekreation, nöjesarrangemang eller liknande aktiviteter utanför
bostaden ska omfattas av det särskilda rutavdraget för äldre.
Arbetet ska ge rätt till rutavdrag även om det inte har samband
med annat hjälparbete av personlig art.
Skälen för utredningens förslag
Bakgrund
Otvivelaktigt utgör ensamhet en stor ohälsofaktor för gruppen äldre
personer. Statistiska centralbyråns undersökningar av svenska levnadsförhållanden visar att särskilt äldre personer i åldern 85 år och
äldre saknar kontakt med anhöriga och vänner. Var tionde person i
åldern 65–74 år och var sjätte i åldern 75–84 år, uppger att de känt
sig ensamma de senaste två veckorna (se avsnitt 8.3.5). För de som
är 85 år och äldre handlar det om nästan var tredje person. Många
äldre har inte en anhörig som kan följa med på aktiviteter, vilket gör
att den äldre kanske inte kan gå på t.ex. museer eller olika föreställningar, trots att deras hälsa tillåter det, om de haft ett visst stöd.
Sällskap inne och ute
Rutavdraget omfattar enligt nuvarande bestämmelser omsorg och
tillsyn som utförs i samband med dagliga promenader, bankbesök,
besök vid vårdcentral eller andra liknande enklare ärenden.9 Däremot
omfattas inte, enligt Skatteverket, ledsagning i samband med museibesök, kyrkobesök, konsertbesök, biobesök eller liknande eftersom
ledsagning i dessa fall inte har något samband med den personliga
omsorgen och tillsynen.10 Utredningen anser emellertid att det särskilda rutavdraget för äldre bör innefatta en tjänst som avser ledsagning till aktiviteter av det senare slaget, även om ledsagningen inte
har något samband med sådant hjälparbete av personlig art som avses
9

67 kap. 13 § 6 inkomstskattelagen.
Skatteverket, Rättslig vägledning 2020, Vad räknas som rutarbete?

10
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i omsorgs- och tillsynstjänsten. När det gäller begreppsanvändningen
i detta sammanhang föredrar emellertid utredningen att tala om sällskap i stället för ledsagning, som är ett begrepp som används inom
socialrätten och en insats som kommunen kan bevilja äldre personer.
För att möta en önskan om att minska ensamhet är det enligt
utredningens mening lämpligt att också sällskap i bostaden kan ge
rätt till rutavdrag. Det bör handla om sällskap i vid bemärkelse utan
krav på någon specifik aktivitet, i den mån arbetet inte redan omfattas av rutavdrag. Av Skatteverkets Rättslig vägledning 2020 framgår att högläsning och hjälp med att betala räkningar redan i dag omfattas av rutavdrag inom ramen för omsorgstjänsten.
En sällskapstjänst av diskuterat slag går enligt utredningens mening
bra att kombinera med framför allt ruttjänsten som avser personlig
omsorg och tillsyn, men också med t.ex. tjänsterna matlagning och
bakning samt enklare tillsyn av bostaden som behandlas i avsnitt 10.5.2
och 10.5.3. Genom att gränserna mellan ruttjänsterna suddas ut
underlättas tillämpningen av rutavdraget.
Det råder dock delade meningar om en tjänst av beskrivet slag
bör omfattas av rutavdrag. För vissa är det en obekväm tanke att
äldre personer ska behöva betala privat för att få sällskap. Alla har
inte heller möjlighet att kunna köpa en sådan tjänst på grund av för
låg inkomst. Den ofrivilliga ensamheten ökar emellertid och många
kommuner ger bl.a. därför stöd till civilsamhällets olika former av
verksamheter, som exempelvis väntjänst där volontärer besöker
äldre personer eller där kommunen erbjuder sig att betala kostnaden
för en medföljande vän till träning, fotbollsmatcher, bio eller liknande.
Det finns även organisationer – pensionärsorganisationer, trossamfund, Röda Korset m.fl. – som på eget initiativ bedriver väntjänst
riktad till medlemmar i den egna organisationen (se avsnitt 7.3).
Andra ser en sällskapstjänst som något positivt eftersom det finns
en efterfrågan bland äldre att på ett enkelt sätt få sällskap till t.ex.
kulturella aktiviteter eller andra arrangemang. Redan i dag betalar
många för att slippa vara ensamma, t.ex. genom medlemskap i föreningar eller köp av anordnade evenemang. Det kan också finnas
äldre personer som inte önskar umgås med personer i grupp eller har
möjlighet att långt i förväg boka en aktivitet. Rutavdrag för sällskap
i bostaden eller i samband med rekreation, olika nöjesarrangemang
eller liknande skulle, enligt förespråkare för denna linje, erbjuda
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äldre personer större frihet och möjligheter att aktivera sig och ta del
av samhällets utbud av aktiviteter och evenemang.
I sammanhanget måste dock beaktas att ledsagare är en insats
som kommuner får bevilja med stöd av socialtjänstlagen (2001:453)
och lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, för att enskilda bl.a. ska kunna göra sina vardagsärenden, besöka läkare och delta i samhällslivet. Det kan handla om
att gå på en utställning, göra en utflykt eller bara ta en promenad.
Oftast handlar ledsagning om att bryta en social isolering och kan
vara betydande för en äldre människas hälsa och självkänsla.
För att beviljas ledsagning enligt LSS krävs att man tillhör någon
av lagens personkretsar (se avsnitt 6.6). När det gäller ledsagning
enligt socialtjänstlagen kräver sådan insats i regel behovsprövning.11
Omkring 1,4 procent av personer 65 år och äldre fick ledsagning enligt
socialtjänstlagen 2019 (se avsnitt 6.8). Således är det en mycket liten
del av gruppen äldre personer som av kommunerna anses vara i
behov av ledsagarservice. Eftersom det är så få som har insatsen ledsagning finns det en stor grupp äldre personer för vilka en sällskapstjänst i rutavdraget kan vara både efterfrågad och angelägen.
Utredningen vill understryka att rutavdrag för en sällskapstjänst
av diskuterat slag inte ska påverka kommuners skyldigheter gentemot äldre personer enligt socialtjänstlagen, LSS eller annan lag.
Äldre personer som har behov av ledsagning för att uppnå skälig
levnadsnivå har rätt till det genom kommunens försorg. För äldre
personer som socialnämnden bedömer inte har behov av ledsagning
utgör sällskapstjänsten en möjlighet att ändå kunna få sällskap under
förutsättningar som den äldre själv bestämmer. Särskilt viktig kan,
som nämnts tidigare, en sådan tjänst vara för äldre personer som inte
har någon anhörig.
En sällskapstjänst kan också ha betydelse för anhöriga till äldre.
Med en sällskapstjänst kan pressen på den anhörige att hjälpa sin
närstående minska samtidigt som den äldre personens självständighet ökar. Delaktighet och inflytande över sitt eget liv är lika viktigt
för äldre personer som för yngre.

11

Kommuner har även möjlighet att bevilja ledsagning som hemtjänstinsats utan föregående
behovsbedömning enligt 4 kap. 2 a § socialtjänstlagen. Det finns dock ingen statistik avseende
detta.
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Arbete med nattvak hos en äldre person är dock ett arbete som
inte bör ingå i sällskapstjänsten. En äldre person som behöver nattvak lider ofta av ett dåligt hälsotillstånd som kräver hälso- och sjukvård. Sådana arbetsuppgifter utförs i stor utsträckning inom äldreomsorgen och omfattas av kommunernas och regionernas ansvar
enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Det handlar då om arbete
som kräver vård- och omsorgsutbildning och som inte lämpar sig
som rutarbete.
I och med att syftet med tjänsten är att den äldre ska få sällskap
omfattas inte heller arbeten när utföraren hämtar eller lämnar saker
på olika ställen, t.ex. posten eller järnhandeln, för den äldres räkning
av sällskapstjänsten.
En särskild fråga är om det i det särskilda rutavdraget för äldre
bör finnas en möjlighet anlita någon för fysisk träning i t.ex. bostaden. Seniorpanelen 2019 indikerar att det kan finnas ett visst intresse
bland äldre personer att köpa sådana tjänster (se avsnitt 10.4.2).
Vidare har rutföretag som utredningen fört dialog med pekat på att
många äldre personer har behov av fysisk träning.
Fysisk aktivitet har goda effekter på äldre personer, vilket närmare beskrivs i avsnitt 8.3.4, och antas bl.a. motverka muskelsvaghet
och fysisk funktionsnedsättning samt främja hjärt- och kärlhälsa.
Utredningen anser emellertid att det inte är lämpligt att ge rätt till
rutavdrag för t.ex. träning med personlig tränare, även om träningen
utförs i bostaden, eftersom det arbete som tränaren utför inte kan
anses svara upp mot de grundläggande utgångspunkterna för rutavdraget och utredningsuppdraget. Exempelvis krävs särskild kompetens för att kunna arbeta som personlig tränare och det kan uppkomma svåra gränsdragningsproblem i förhållande till stöd och
insatser som kommunerna och regionerna ansvarar för gentemot
äldre personer. Utredningen vill därför inte föreslå att ett arbete som
avser fysisk träning ska omfattas av rutavdraget för äldre personer.
Detta hindrar emellertid inte att det i sällskapstjänsten kan ingå att
motivera och ge stöd vid fysisk aktivitet som normalt både kan och
bör utföras på egen hand.
Utredningen anser sammanfattningsvis att en sällskapstjänst ska
ingå i det särskilda rutavdraget för äldre. En sådan tjänst bedöms vara
efterfrågad av såväl äldre som anhöriga till äldre. Även om kommunerna erbjuder insatser med ledsagning och gemensamma aktiviteter för att minska negativa effekter av ensamhet finns det, enligt
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utredningens bedömning, goda skäl som motiverar att en sällskapstjänst av diskuterat slag ska ge rätt till rutavdrag för äldre.
10.5.2

Matlagning och bakning

Utredningens förslag: En tjänst som avser matlagning ska omfattas av det särskilda rutavdraget för äldre. Matlagningen ska
avse tillredning av dagliga måltider till de som ingår i hushållet.
Även bakning för hushållets behov ska ingå i tjänsten.
Skälen för utredningens förslag
Bakgrund
I skrivelsen Framtidens äldreomsorg – en nationell Kvalitetsplan
beskriver regeringen att mat, dryck och måltiden i helhet har stor
betydelse för hälsa och välbefinnande.12 Det är en del av vardagens
huvudaktiviteter och det är också ofta vid måltiden som sociala
relationer skapas och upprätthålls. Mat är också en del av en kulturell
identitet och ofta viktig vid högtider och olika skeenden i livet.
Maten är även en faktor i det förebyggande arbetet att motverka
sjukdom och främja hälsa. Livsmedelsverket har t.ex. pekat ut
matens betydelse i det fallpreventiva arbetet (se avsnitt 8.3.3).
När rutavdragssystemet infördes 2007 omfattades matlagning
som utfördes i eller i nära anslutning till bostaden av skattereduktionen. Detta inbegrep matlagning som utfördes utomhus, exempelvis genom grillning i trädgården.13 Matlagning som skedde på annan
plats än i eller i nära anslutning till bostaden, t.ex. i ett restaurangkök, omfattades inte. Inte heller omfattades hemleverans av mat eller
s.k. matkassar. Kringtjänster vid matlagning som t.ex. dukning,
servering, diskning och undanplockning omfattades inte. Om det
handlade om sådan tjänst som mervärdesskatterättsligt utgjorde
cateringtjänst gav den inte samtidigt rätt till rutavdrag.
Matlagningstjänsten var inte begränsad till enklare matlagning i
vardagen. Den omfattade även avancerad matlagning utförd av

12
13

Regeringens skrivelse 2017/18:280.
Prop. 2006/07:94 s. 41.
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professionella kockar, som inte utgjorde ett substitut för de skattskyldigas eget arbete, och kom i rättstillämpningen även att inkludera anlitande av bartenders. Regeringen ansåg därför att matlagning
inte skulle omfattas av rutavdrag, vilket ledde till att bestämmelsen
slopades den 1 januari 2016.14 Detta omöjliggjorde dock inte att t.ex.
en barnvakt lagar mat till barnen inom ramen för rutavdraget för
barnpassning.15
Vissa remissinstanser invände mot regeringens förslag att slopa
bestämmelsen om rutavdrag för matlagning och förordade i stället
att bestämmelsen borde begränsas till att omfatta enklare slag av
matlagning. En sådan ordning kunde vid en första anblick förefalla
ändamålsenlig men skulle, enligt regeringen, ge upphov till en mängd
svåra gränsdragningsfrågor kring vad som omfattas när det gäller
ingredienser, tekniker, redskap, användningstillfällen, etc. och leda
till betydande osäkerhet bland såväl köpare som utförare. Regeringen ansåg därför att en sådan ordning inte var lämplig.16
I propositionen som låg till grund för slopandet av matlagningstjänsten nämns inte något om rutavdrag för matlagning inom ramen
för omsorgs- och tillsynstjänsten. I rättstillämpningen har emellertid enklare matlagning kommit att inkluderas i den tjänsten.17 Frågan
är om en renodlad matlagningstjänst bör ingå i det särskilda rutavdraget för äldre.
Matlagning ska omfattas av rutavdrag för äldre personer
Bra mat är viktigt för hälsan och det allmänna välmående (se avsnitt 8.3.3). God kosthållning bidrar till att behålla styrka och
funktion längre och har en positiv effekt på t.ex. minne, humör, ork
och immunförsvar. Hälsosamma matvanor kan även förebygga fallolyckor samt minska risken för undernäring. Förändrade levnadsförhållanden gör dock att många äldre blir ensamma, kostvanor
ensidiga och att många måltider intas i ensamhet.

14

Prop. 2015/16:1 s. 187 f.
Prop. 2015/16:1 s. 188.
16
Prop. 2015/16:1 s. 188.
17
Skatteverket, Rättslig vägledning 2020, Vad räknas som rutarbete?
15
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I en rapport av Socialstyrelsen beskrivs vad äldre personer anser
är god måltidskvalitet. Enligt beskrivningen handlar god måltidskvalitet om bl.a. matens smak, doft av lagad mat och om att få ta del
av hur maten tillagas.18 Att laga mat tillsammans med någon hemma
i det egna köket skulle således kunna medföra positiva effekter vad
gäller både matlust och välbefinnande.
Att ge äldre personer rätt till rutavdrag för matlagning utan att
också behöva köpa omsorgs- och tillsynstjänsten skulle öka möjligheterna för äldre personer att få äta den mat de känner lust för och
dessutom få den lagad i hemmet. Att matlagningen sker i hemmet
gör att den äldre också kan vara delaktig i tillagningen. Det finns
således goda argument som talar för att en renodlad matlagningstjänst bör omfattas av det särskilda rutavdraget för äldre personer.
Det finns emellertid invändningar som kan anföras mot en tjänst
av diskuterat slag, t.ex. att det skulle kunna leda till ökad ojämlik
hälsa bland äldre samt till risker för äldres hälsa.
I och med att näring är avgörande för hälsotillståndet bör, enligt
förespråkare för denna linje, alla tjänster som rör mat – t.ex. tillagning och hjälp att inta måltid – och äldre med omsorgsbehov utföras
av yrkesutbildad personal. Näringsbrist bland äldre orsakar mycket
lidande och stora samhällskostnader i dag. Vanliga följder av undernäring bland äldre är minskad muskelstyrka fördröjd sårläkning,
ökad sårbarhet mot infektion, nedsatt funktion av hjärta och lungor,
förvirringstillstånd, förändrade kognitiva funktioner och nedstämdhet.19 Eftersom det inte krävs någon särskild yrkeskompetens för att
utföra ruttjänster skulle en matlagningstjänst inom rutavdraget för
äldre, enligt detta resonemang, kunna leda till att maten inte innehåller samtliga de näringsämnen som den äldre personen behöver
eller till att föreskrifter avseende livsmedel och smittskydd inte
efterföljs.
Utredningens tanke med en matlagningstjänst är emellertid att
rikta sig till framför allt äldre personer som inte behöver särskild
kost på grund av sjukdom. Kostbehandling samt riskbedömning för
undernäring och behandling av undernäring tillhör Socialstyrelsens
ansvar, som också har utfärdat riktlinjer och råd på området. Tillredning av måltider och distribution av färdiglagad mat till personer
18

Socialstyrelsen (2014) Måltidsmiljö inom särskilda boenden och dagverksamheter. Förslag till
indikatorer.
19
Socialstyrelsen, Att förebygga och behandla undernäring, Kunskapsstöd i hälso- och sjukvård
och socialtjänst, s. 8.
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som har sådana besvär faller inom kommunernas ansvar som tillhandahåller sådan service genom hemtjänsten (se avsnitt 6.4) och
äldreomsorgen i stort.
En ruttjänst som avser matlagning kommer att tangera kommunernas ansvar enligt socialtjänstlagen. En bakomliggande tanke
för ett särskilt rutavdrag för äldre är dock, som utredningen redogör
för i kapitel 9, att det bör svara upp mot ett eget upplevt behov som
går utöver en skälig levnadsnivå enligt socialtjänstlagen. Enligt statistiken har ungefär 2,3 procent av personer 65 år och äldre socialtjänstinsatsen matdistribution (se avsnitt 6.8). Således är det många
äldre personer som själva eller med hjälp av någon anhörig står för
sin mathållning. Undersökningar indikerar dessutom att matlagning
är en av de vardagliga hushållsgöromål som anhöriga hjälper äldre
personer med (se avsnitt 7.2.6), varför en matlagningstjänst också
kan förväntas underlätta för anhöriga i vardagslivet. Enligt utredningens mening skulle en sådan tjänst också ge äldre personer en
större valfrihet i fråga om mat och möjlighet till självbestämmande
än vad som är fallet i dag.
Sammantaget anser utredningen att en matlagningstjänst, som
avser vanligt förekommande matlagning, dvs. tillredning av måltider
för hushållet, ska ingå i ett särskilt rutavdrag för äldre. I tjänsten bör
också bakning ingå. Det finns enligt utredningens bedömning en
efterfrågan på en matlagningstjänst bland såväl äldre personer som
anhöriga till äldre. Även om tillhandhållande av mat till äldre ingår i
kommunernas hemtjänstverksamhet och inom äldreomsorgen i
stort finns det en stor majoritet äldre som står utanför dessa insatser
och som kan antas efterfråga hjälp med matlagningen, om arbetet ger
rätt till rutavdrag.
Matlagningen och bakningen ska utföras i eller i nära anslutning
till bostaden. För att undvika att tjänsten används för arbete som
inte utgör ett substitut för de skattskyldigas eget arbete, vilket
anfördes som skäl för att slopa matlagningstjänsten i rutavdraget,
ska krävas att matlagningen avser tillredning av måltider för huvudsakligen de personer som ingår i hushållet. Matlagning till middagsbjudningar, fester och liknande arrangemang med flera gäster ska
inte omfattas av rutavdrag. Av de skäl som regeringen angav vid
slopandet av matlagningstjänsten bör dock uttrycket enklare matlagning inte användas för att avgränsa tjänsten. Bakning ska för att

162

SOU 2020:52

Ruttjänster för äldre personer

ge rätt till rutavdrag inte vara mer omfattande än att det svarar mot
hushållets behov.
Matlagning och bakning som sker på en annan plats än i bostaden,
t.ex. i ett restaurangkök eller bageri, faller utanför tjänsten. Inte
heller hemleverans av mat eller av s.k. matkassar omfattas.20 Detsamma gäller matlagning som äger rum i gemensamma kök i seniorboenden. För att rutavdrag ska medges krävs att matlagningen och
bakningen sker i det egna hushållet och betalas separat, dvs. mat som
inkluderas i hyra eller avgift ger inte rätt till rutavdrag. Det skulle bli
alltför komplicerat att hantera för Skatteverket.
10.5.3

Enklare tillsyn av bostaden vid hemmavaro

Utredningens förslag: En tjänst som avser enklare tillsyn av
bostaden, som motsvarar den som regeringen föreslår i lagrådsremissen Utvidgat rutavdrag och höjt tak för rutavdraget, ska omfattas av det särskilda rutavdraget för äldre, med den skillnaden
att rutavdrag ska medges även om arbetet utförs när den äldre
personen är hemma.

Skälen för utredningens förslag
Bakgrund
Regeringen föreslår i lagrådsremissen Utvidgat rutavdrag och höjt tak
för rutavdraget att en tjänst som avser enklare tillsyn av bostaden ska
omfattas av rutavdraget. En tjänst i form av tillsyn av bostad bör
enligt regeringen ta sikte på sådant arbete som i dag utförs av hushållen själva eller av grannar, släktingar och vänner.
För att tillsynstjänsten ska uppfylla syftet med rutavdraget ska
den, enligt regeringen, inte omfatta den typen av bevakningstjänster
som är tillståndspliktig och kräver särskild utbildning enligt lagen
(1974:191) om bevakningsföretag, bevakningslagen. Det gäller både
verksamhet som bevakningsföretag utför men även de trygghetstjänster som ligger inom kommuners ansvar. I och med ett krav på
att tillsynen ska vara enklare faller vakt- eller bevakningstjänster
20

Prop. 2015/16:1 s. 188.
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enligt bevakningslagen utanför de tjänster som i lagrådsremissen
föreslås ska omfattas av rutavdraget. Det innebär vidare att också
tillsyn som görs inom ramen för ett abonnemang av hemlarm faller
utanför. Även utryckningar och övervakningar som har sin grund i
installerade larm kopplade till larmcentraler och som ingår i abonnemang ska då, oavsett om kostnaden för uttryckningen eller övervakningen ingår i abonnemangskostnaden eller debiteras särskilt, inte ge
rätt till rutavdrag. Detta även om det kan finnas inslag av enklare
tillsyn i det arbetet. Slutligen anger regeringen att inte heller att
arbete som utförs på distans, t.ex. kameraövervakning i och utanför
bostaden, ska omfattas av rutavdrag.
Med utgångspunkt i att tillsynen ska vara av enklare slag anser
regeringen att arbetsmoment som att ta hand om post till hushållet,
vattna blommor, vädra, spola kranar och toaletter och liknande uppgifter för att se till att allt i bostaden fungerar bör omfattas av
tjänsten. Det kan också handla om att tända och kontrollera lampor
i och utanför bostaden. I tjänsten bör även ingå att ta hand om vissa
typer av skador eller annat som inträffat i bostaden, t.ex. vid eller
efter strömavbrott. Även arbeten som kan behöva vidtas för att
öppna upp eller stänga ner en bostad bör ingå.
Tillsyntjänsten ska enligt förslaget även omfatta enklare tillsyn av
bostaden utvändigt. När det är fråga om t.ex. ett småhus, kan det bli
aktuellt att kontrollera om det uppstått skador på utsidan av huset.
Regeringen anser vidare att det i tjänsten även bör ingå att möta
upp hantverkare på uppdrag av köparen om hantverksarbete eller
liknande behöver utföras i bostaden under en bortavaro, t.ex. om
något gått sönder. Ett närliggande arbete, som kan underlätta vardagen och dessutom minska gränsdragningsproblemen vid tillämpningen av tjänsten, är att ta emot bud eller transporter till bostaden,
när köparen av olika anledningar inte har möjlighet att göra det själv.
Enligt regeringens uppfattning bör utgångspunkten vara att den
föreslagna tillsynstjänsten ska utföras under den enskildes (eller
dennes föräldrar) frånvaro. Det innebär däremot inte att det bör
uppställas ett krav på den enskildes frånvaro för att få köpa tjänsten.
Det behövs därför, enligt regeringen, heller inte uppställas ett sådant
krav i lagtexten.
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En tjänst som avser enklare tillsyn av bostad vid den äldre personens
hemmavaro ska omfattas av det särskilda rutavdraget för äldre
Äldre personer kan enligt utredningens uppfattning i större utsträckning än yngre behöva hjälp med sådana arbetsmoment som
regeringen föreslår ska omfattas av tillsynstjänsten i rutavdraget i
och med att fysiska funktioner som rörelseförmåga och syn- och
hörselförmåga avtar med åldern.
Den i lagrådsremissen föreslagna tillsynstjänsten ska emellertid
som utgångspunkt utföras under den enskildes frånvaro från bostaden för att ge rätt till rutavdrag även om detta inte är en förutsättning
för att få rutavdrag för tjänsten. Rutavdrag kan också medges för
tillsynstjänsten om den enskilde (eller dennes föräldrar) är hemma i
bostaden.21
En tillsynstjänst av beskrivet slag skulle kunna underlätta för
äldre personer även när den äldre är hemma och således utföras när
den äldre själv önskar. Såvitt utredningen erfar kan det ofta vara så
att den äldre vill vara hemma för att diskutera de arbeten som ska
göras med utföraren.
Att inkludera en tillsynstjänst i ett särskilt rutavdrag för äldre kan
också underlätta och frigöra tid för anhöriga som i dag har svårigheter med att få livspusslet att gå ihop när en närstående äldre
behöver hjälp med praktiska göromål i hemmet. Arbetsmomenten
är sådana praktiska arbeten som anhöriga ofta hjälper äldre med (se
avsnitt 7.2). Det har vidare framförts till utredningen att anhöriga
till äldre personer inte sällan känner behov av att någon ska se till
den äldres bostad mer än vad hemtjänsten gör. En tillsynstjänst kan
således också komplettera insatser som kommunen ansvarar för.
Vid dessa förhållanden anser utredningen att det finns skäl att
säkerställa att tillsynstjänsten kan utföras i samtliga fall när den äldre
personen är hemma. En tillsyntjänst av det slaget ska därför införas
i det särskilda rutavdraget för äldre.
Den tjänst som utredningen nu har i åtanke befinner sig i gränslandet till den befintliga städtjänsten. Att införa rutavdrag för en
tillsynstjänst när den äldre personen är hemma kan således gynna
tillämpningen eftersom man med en sådan tjänst kan få en sömlös
gränsdragning mellan de två tjänsterna när det gäller olika praktiska
moment såväl inomhus som utomhus.
21

Lagrådsremissen s. 73.
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Arbetsmomenten som ska ingå i tillsynstjänsten för äldre personer
ska vara av det slag som regeringen beskriver i lagrådsremissen och
som återges ovan (se vidare författningskommentaren i kapitel 14).22
Sammanfattningsvis anser utredningen att en tjänst som avser
enklare tillsyn av bostaden, som motsvarar den som regeringen föreslår i lagrådsremissen, ska ingå i det särskilda rutavdraget för äldre
personer, med den skillnaden att tillsynstjänsten ska kunna utföras
även när den äldre personen är hemma.
Detta slag av tjänst bedöms vara efterfrågad av såväl äldre som
anhöriga till äldre. Dessutom är arbetena som faller inom ramen för
tillsynstjänsten inte mer än undantagsvis sådana som tillhandahålls
genom den kommunala hemtjänsten.
10.5.4

Trädgårdsskötsel

Utredningens förslag: En tjänst som avser olika trädgårdsarbeten
ska omfattas av det särskilda rutavdraget för äldre. Tjänsten ska
omfatta ett flertal arbeten som inte omfattas av det vanliga rutavdraget och ska avse bl.a. plantering av blommor, träd och buskar.
I tjänsten ska också ingå plockning av bär och frukt.
Arbetet ska utföras på tomt eller i trädgård i nära anslutning
till bostaden.
Skälen för utredningens förslag: Rutavdraget omfattar i dag en
trädgårdstjänst som avser häck- och gräsklippning samt krattning
och ogräsrensning som utförs på tomt eller i trädgård i nära anslutning till bostaden (se avsnitt 10.2). Det har till utredningen framförts att äldre personer har ett visst intresse av att köpa ytterligare
trädgårdsarbeten såsom plantering av blommor, träd, buskar och
gräsmatta samt plockning av frukt, om dessa arbeten skulle omfattas
av rutavdrag. Detta kan också utläsas av Seniorpanelen 2019 (se
avsnitt 10.4.2).
När det gäller äldre personer kan den omständigheten att rörelseförmågan och styrkan i kroppen avtar med åldern innebära att de i
större utsträckning än yngre behöver hjälp med ytterligare träd-

22

Lagrådsremissen s. 35 och 73 f.
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gårdsarbeten. Statistiken indikerar att så kan vara fallet då trädgårdsarbeten är den överlägset största ruttjänsten bland äldre personer
efter städning (se tabell 4.4).
Utredningen drar mot denna bakgrund slutsatsen att det kan vara
motiverat att låta fler trädgårdsarbeten än i dag ge rätt till rutavdrag
för äldre personer. Det är också arbeten som anhöriga till äldre ofta
hjälper till med.
Det skulle då handla om trädgårdsarbeten som inte omfattas av
nuvarande rutavdrag, såsom enklare plantering av blommor och
andra växter i rabatt, krukor eller blomlådor samt plantering av träd
och buskar. Även enklare odling av grönsaker och potatis m.m. bör
kunna omfattas av rutavdrag för äldre. Arbete med bevattning av de
olika planteringarna och skötsel av växterna bör också kunna inkluderas i rutavdraget, i den mån det arbetet inte redan omfattas av
rutavdrag.
En särskild trädgårdstjänst för äldre bör också innefatta plockning av bär och grönsaker samt frukt från såväl träd som mark. Detta
med anledning av att äldre personer inte längre har samma rörlighet
som yngre samt för att minska risken för olyckor och fallskador.
Sådant arbete lämpar sig därför, enligt utredningens mening, särskilt
väl att ingå i ett särskilt rutavdrag för äldre personer.
Att föra in de aktuella trädgårdsarbetena i det särskilda rutavdraget för äldre skulle även kunna komma att underlätta livspusslet för anhöriga. Anhöriga utför många gånger praktiska arbeten
åt äldre personer, bland vilka trädgårdsarbete ingår (se avsnitt 7.2).
Arbetet ska, i likhet med vad som gäller för rutavdrag för trädgårdsarbete i övrigt, utföras på tomt eller i trädgård i nära anslutning
till den enskildes bostad. Frågan om skötsel och plantering av växter
inne i bostaden behandlas i samband med den särskilda tillsynstjänsten av bostad i författningskommentaren.
Anläggningsarbete, rådgivningstjänster som bl.a. växtförslag,
trädstatusbedömning och trädgårdsdesign är tjänster av avancerad
karaktär som inte ingår i det vanliga rutavdraget och som inte heller
bör ingå i rutavdrag för äldre personer.23 Inte heller bör utgifter för
installation av eller driftskostnader för robotgräsklippare omfattas
av rutavdrag för äldre.

23

Prop. 2015/16 :99 s. 34.
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Vidare är bortforsling av trädgårdsavfall en tjänst som många
anser bör omfattas av rutavdrag. Som regeringen konstaterar i lagrådsremissen Utvidgat rutavdrag och höjt tak för rutavdraget är det
dock inte möjligt att föreslå något rutavdrag för transporter av hushållsavfall eftersom det ansvaret helt åligger kommunerna.24 Denna
slutsats drog även utredningen i delbetänkandet.25 Det innebär t.ex.
att även om rutavdraget i dag omfattar trädgårdstjänster så är det inte
möjligt att utvidga detta till bortforsling av trädgårdsavfallet eftersom det är ett kommunalt ansvar.
Trädgårdsarbeten är arbeten som inte mer än undantagsvis ges
genom den kommunala hemtjänsten. Sådana arbeten omfattas inte
av hemtjänstbegreppet (se avsnitt 6.4) som detta beskrivs i förarbetena. En mindre andel av kommunerna erbjuder emellertid
arbete utomhus inom ramen för ”fixartjänster”,26 såsom gräsklippning och annat trädgårdsarbete. Äldre personer som vill ha hjälp med
trädgårdsskötsel är således redan i dag oftast hänvisade till att köpa
tjänsten på den privata marknaden eller till anhöriga. Rutavdrag för
trädgårdsskötsel kommer således inte att överlappa kommunens
ansvar i någon nämnvärd omfattning.
Att ge äldre personer möjlighet att köpa fler trädgårdsarbeten
med rutavdrag skulle också, förutom att underlätta för äldre personer och anhöriga, kunna vara till fördel ur ett tillämpningsperspektiv.
Utförare som erbjuder olika tjänster kommer i färre fall behöva dela
upp sina arbeten i sådana som omfattas av rutavdrag och sådana som
inte gör det.
Sammanfattningsvis anser utredningen att det är motiverat att låta
fler trädgårdsarbeten än i dag ge rätt till rutavdrag för äldre personer.
Dessa arbeten bedöms vara efterfrågade av äldre och anhöriga till
äldre. Dessutom beviljas i regel inte sådana arbeten inom ramen för
kommunernas hemtjänstverksamhet enligt socialtjänstlagen.

24

Se s. 28 f.
Se vidare SOU 2020:5 s. 168–170.
26
I Vinnova (2013), Fixartjänster i Sveriges kommuner – kartläggning och samhällsekonomisk
analys, VI 2013:09, s. 11 definieras fixartjänst enligt följande. Ej behovsbedömda insatser
riktade till äldre, samt eventuellt andra specificerade målgrupper, som utgörs av lättare insatser
i eget boende med huvudsakligt syfte att förebygga fallolyckor i hemmet.
25
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Rastning och passning av sällskapsdjur

Utredningens förslag: Rastning, passning och därmed förenad
enklare skötsel av hund, katt och andra sällskapsdjur ska omfattas
av det särskilda rutavdraget för äldre.
Tjänsten ska utföras i eller i nära anslutning till bostaden. En
rastning av sällskapsdjuret ska påbörjas och avslutas vid bostaden.
Skälen för utredningens förslag: Hundar, katter och andra sällskapsdjur kan utgöra ett sällskap i tillvaron och vara en källa till
glädje för äldre personer. Det finns många undersökningar som visar
att människor – inte bara äldre – mår bättre och känner mindre
ensamhet när de har sällskapsdjur omkring sig. Sällskapsdjur kan
bl.a. positivt påverka äldres hälsa och livskvalitet, egenvård och
oberoende.27
Med stigande ålder och de problem som medföljer i termer av mer
begränsad rörelseförmåga samt syn- och hörselnedsättning kan det
dock bli svårare för den äldre att möta sällskapsdjurets behov av
skötsel och rastning och därmed vara svårare för den äldre att behålla
sitt sällskapsdjur eller att skaffa ett.
För att öka äldres möjligheter till sällskap i hemmet har utredningen diskuterat om rutavdraget för äldre personer bör innehålla en
tjänst som avser rastning, passning och därmed förenad skötsel av
sällskapsdjur. Detta är en tjänst som inte mer än undantagsvis ges
genom den kommunala hemtjänsten. Det är också en tjänst som i
viss mån efterfrågas hos såväl äldre som anhöriga till äldre.
Med sällskapsdjur avses sådana djur som lever tillsammans med
den äldre personen inne i bostaden, exempelvis hund, katt och fiskar.
De arbetsuppgifter som enligt utredningens mening bör ingå i
den nya tjänsten är av sådant slag som inte kräver någon särskild
utbildning eller särskilda språkkunskaper och som kan utföras efter
en kortare instruktionstid. En viss kännedom om djur kan emellertid
förväntas av en utförare som påtar sig att utföra en tjänst som den
diskuterade.
Till utredningen har vidare framförts önskemål om att man bör
få rutavdrag för att ha t.ex. sin hund på ”dagis” eller pensionat. Detta
handlar dock inte om någon hushållsnära tjänst som utförs i eller i
27

Dagens samhälle, artikeln Låt fler katter flytta in på äldreboendet, publicerad den 16 september
2019.
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nära anslutning till bostaden. Dessutom kan det ifrågasättas vilket
behov äldre personer har av en sådan tjänst eftersom många äldre har
slutat att förvärvsarbeta och i stället är hemma.
Sammanfattningsvis anser utredningen att det i ett särskilt rutavdrag för äldre personer ska ingå en tjänst som avser rastning, passning och däremed förenad enklare skötsel av sällskapsdjur i eller i
nära anslutning till bostaden. En rastning ska dock påbörjas och
avslutas vid bostaden.
10.5.6

Lagförslag och förslagets konsekvenser

Lagförslaget behandlas i kapitel 14 och konsekvenserna av det i
kapitel 16.
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Subventionsgrad och tak
för rutavdraget

11.1

Inledning

Enligt direktivet ska utredningen utreda och föreslå ett utökat rutavdrag för äldre personer. Det kan t.ex. handla om att låta äldre ha
en högre subventionsgrad eller ett högre tak för maximal skattereduktion. I detta kapitel behandlar utredningen metoder för att
utöka rutavdraget på annat sätt än genom fler tjänster.
I kapitel 10 har utredningen lämnat förslag på tjänster som är
lämpliga att införa i en särskild ordning för rutavdrag för äldre
personer.

11.2

Gällande rätt avseende underlaget,
subventionsgraden och taket för rutavdraget

Enligt nu gällande regler medges skattereduktion med 50 procent av
arbetskostnaden (inklusive mervärdesskatt) för rutarbete och, i de
fall som hushållstjänsten ges som löneförmån, det skattepliktiga
värdet av förmånen.1 I underlaget för rutavdraget får inte utgifter för
material, utrustning och resor räknas in.2 När en köpare anlitar en
fysisk person som inte har godkännande för F-skatt och som inte
bedriver näringsverksamhet motsvarar rutavdraget de arbetsgivaravgifter som redovisas för privatpersonen i en förenklad arbetsgivardeklaration.
Skattereduktionen får medges med högst 50 000 kronor per
person och beskattningsår. Vare sig subventionsgraden eller att det
1

De materiella bestämmelserna om rut- och rotavdragen, dvs. skattereduktion för hushållsarbete finns i 67 kap. 11–19 §§ inkomstskattelagen (1999:1229). Bestämmelserna beskrivs
närmare i SOU 2020:5 s. 45–55.
2
67 kap. 18 § andra stycket inkomstskattelagen.
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endast är arbetskostnader som berättigar till skattereduktion har
ändrats sedan rutavdraget infördes den 1 juli 2007. Inte heller storleken på rutavdraget vid anlitande av en person som inte har godkännande för F-skatt har ändrats sedan införandet av den möjligheten
juli 2009.
När det gäller den sammanlagda skattereduktionen (taket) för
rut- och rotavdragen fick det ursprungligen uppgå till sammanlagt
50 000 kronor per person och år. Den 1 januari 2016 infördes ett tak
på 25 000 kronor för rutavdraget för personer som inte hade fyllt
65 år vid beskattningsårets ingång. Taket innebar att av maximala
50 000 kronor för rut- och rotavdrag fick högst 25 000 kronor avse
sådant arbete som inrymdes i rutavdraget. Något motsvarande tak
för personer som fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång infördes
inte. Att taket för äldre personer fortsatt skulle vara 50 000 kronor
motiverades med att äldre kan ha ett förhöjt behov av hushållsarbete.3 För äldre personer har således taket för rut- och rotavdragen
hela tiden varit maximalt 50 000 kronor per person och beskattningsår.
Den 1 juli 2019 höjdes emellertid taket för personer som inte har
fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång från 25 000 kronor till
50 000 kronor per person och beskattningsår. Det höjda taket gäller
retroaktivt från den 1 januari 2019. Ändringen innebär att taket för
rutavdrag återigen är 50 000 kronor för samtliga skattskyldiga.4
I delbetänkandet Fler ruttjänster och höjt tak för rutavdraget (SOU
2020:5) föreslår utredningen att taket för rutavdraget ska höjas från
50 000 kronor till 75 000 kronor per person och beskattningsår. Detta
förslag har regeringen gått vidare med genom lagrådsremissen
Utvidgat rutavdrag och höjt tak för rutavdraget beslutad den 13 augusti
2020. Förslaget innebär att av det sammanlagda taket på 75 000 kronor
får rotavdraget uppgå till högst 50 000 kronor.
Under beredningen av utredningens förslag i Regeringskansliet
remissbehandlades delbetänkandet. Synpunkter från remissinstanser
avseende förslaget om höjt tak för rutavdraget redovisas i avsnitt 11.5.

3
4

Prop. 2015/16:1 s. 190.
Prop. 2018/19:89, bet. 2018/19:SkU20, rskr. 2018/19:247.
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Ändrat underlag för rutavdraget?

Utredningens bedömning: Någon ändring av nuvarande underlag för rutavdraget bör inte göras med anledning av en särskild
ordning för rutavdrag för äldre.
Skälen för utredningens bedömning: Som anges i föregående avsnitt
får enligt nu gällande regler endast utgifter för arbete (arbetskostnaden) respektive det skattepliktiga värdet av förmånen av hushållsarbete (arbetskostnaden) medräknas när underlaget för skattereduktion fastställs. I underlaget får inte utgifter för material, utrustning
och resor räknas in.5 Enligt utredningsdirektivet ska de förslag som
lämnas inte innebära någon ändring av rutavdragets inriktning mot
arbetskostnader.
Utredningen har undersökt om det finns skäl som talar för att
inkludera ytterligare moment i underlaget för äldre. Särskilt restiden
till och från platsen där tjänsten utförs framstår som ett moment
som är närliggande arbetstid och som därför skulle kunna betraktas
som arbetskostnad i detta sammanhang. Denna del utförs i praktiken
inte i den skattskyldiges hushåll, men skulle ändå kunna betraktas
som en del av den tjänst som utförs i hushållet. Vidare räknas restid
som uppstår under utförandet av t.ex. omsorgs- och tillsynstjänsten,
som arbetskostnad enligt befintliga regler.
Att inkludera restid till och från köparens bostad i underlaget för
rutavdraget skulle i praktiken leda till en högre subventionsgrad för
tjänsten i det fall utförare i dag särdebiterar restiden. Det skulle
också förenkla tillämpningen för både utförare och köpare genom
att de inte behöver hålla ordning på arbetstid respektive restid.
Ett skäl som kan anföras mot en sådan ordning är att den kan ge
utförare som i dag inte särdebiterar restid till och från köparens
bostad, incitament att börja debitera köparen för restiden. Detta
skulle kunna leda till en högre totalkostnad för tjänsten för köparen,
givet att inte också timpriset för själva ruttjänsten justeras med
hänsyn till att rutavdrag ges för restiden.
Ytterligare ett argument mot att räkna restid som arbetskostnad
är att det inte är självklart varför just äldre personer skulle ha större
nytta av att inkludera restid i fakturan. Om en sådan ordning införs
5

67 kap. 18 § andra stycket inkomstskattelagen.
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för äldre personer, men inte för yngre, skulle antagligen de administrativa kostnaderna för företagen öka då dessa skulle behöva
beräkna kostnaderna och fakturera på skilda sätt beroende på hur
gammal köparen är. Ordningen skulle även leda till ytterligare
undantag i rutavdragssystemet och göra systemet svårare att förstå,
vilket går emot de skattepolitiska riktlinjerna. Restiden bör därför
inte inkluderas i underlaget för rutavdraget.
Inte heller bör någon annan ändring av underlaget göras inom
ramen för en särskild ordning för rutavdrag för äldre.

11.4

En högre subventionsgrad?

Utredningens bedömning: Någon ändring av subventionsgraden, dvs. 50 procent av arbetskostnaden, bör inte göras med
anledning av en särskild ordning för rutavdrag för äldre. Ingen
ändring bör heller göras i det fall någon som inte har godkännande för F-skatt anlitas för arbetet.
Skälen för utredningens bedömning: När det gäller en höjning av
subventionsgraden ska utredaren enligt direktivet särskilt beakta
risken för att avdraget vid en viss subventionsgrad blir till en nettoutbetalning för staten, dvs. att skattereduktionen överstiger de
skatteintäkter i form av mervärdesskatt, arbetsgivar- eller egenavgift,
och inkomstskatt som tjänsten genererar.
Av förarbetena framgår att den nuvarande subventionsgraden om
50 procent av arbetskostnaden är vald dels utifrån att den beräknades
medföra att köparen av tjänsten skulle möta ett pris relativt nära det
svarta priset på samma tjänst, dels utifrån att även personer med lägre
inkomster ska kunna köpa hushållsarbete.6 Personer med lägre inkomster köper dock dessa tjänster i mindre utsträckning än personer
med högre inkomster (se avsnitt 4.2.3).
Många tjänster inom ramen för rutavdraget är sådana som
köparen till stor del kan utföra själv. För personer med låga timlöner
är skillnaden mellan timlönen och utförarens timpris relativt liten,
vilket gör att det kan löna sig för dessa personer att utföra arbetet

6

Se prop. 2006/07:94 s. 39.
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själva. Hushållets totala inkomst spelar emellertid också in då hushållet har behov av att köpa fler varor och tjänster. För hushåll med
låga inkomster kommer ruttjänster antagligen lite längre ned på
prioriteringslistan då t.ex. matvaror och kläder är något som är
svårare för hushållet att producera än hushållstjänster.
Av avsnitt 5.3 framgår att äldre personer generellt sett har lägre
inkomster än yngre personer. Jämfört med yngre personer köper
dock äldre ruttjänster i större utsträckning (se kapitel 4), vilket indikerar att äldre kan uppleva ett större behov av dessa tjänster än yngre
och därför prioriterar annorlunda. Allt annat lika förväntas en högre
subventionsgrad leda till att fler personer väljer att köpa ett ökat
antal ruttimmar samt till att fler med lägre inkomster kan köpa ruttjänster i större utsträckning.
Utredningen finner dock att det finns en betydande risk att
skattereduktionen vid högre subventionsgrader leder till nettoutbetalningar för staten för stora grupper på arbetsmarknaden.
Redan vid dagens subventionsgrad om 50 procent kan skattereduktionen för tjänster utförda av vissa utförare vara i princip i
samma storleksordning som de intäkter från mervärdesskatt, socialavgifter och inkomstskatt som tjänsten genererar. Detta kan illustreras med två typfall där två olika utförare utför en timmes extra arbete
inom ramen för rutavdraget.7
I det första fallet antas utföraren vara 40 år med en arbetsinkomst
om 34 000 kronor i månaden. I det andra typfallet antas utföraren
vara 67 år och arbeta extra med ruttjänster för att dryga ut pensionsinkomsten, vilken antas uppgå till 15 000 kronor i månaden. Det som
skiljer de två typfallen åt är dels socialavgifterna, som är lägre för äldre
personer (se avsnitt 5.4.6), dels marginalskatten på inkomsten, som är
lägre för den äldre personen då denne har en lägre årsinkomst (se
avsnitt 5.4 om skatter).
Vidare antas att timlönen för tjänsten är 250 kronor i båda fallen
och att timpriset är lika med arbetskostnaden för tjänsten, dvs.
timlönen plus de socialavgifter och den mervärdesskatt som utgår på
en timmes arbete. Nettointäkten för den offentliga sektorn utgörs

7

Notera att utredningen tolkar direktiven som att de endast avser de direkta skatteintäkterna
av en tjänst, dvs. inga antaganden görs exempelvis om ökat arbetsutbud hos köparen till följd
av köpet av tjänsten, vilket skulle öka inkomstskatteintäkterna.
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av summan av de socialavgifter och den mervärdes- och inkomstskatt som utgår på tjänsten minus skattereduktionen.
I det första typfallet uppgår timpriset till 411 kronor.8 Skattereduktionen vid en subventionsgrad om 50 procent är då drygt
205 kronor och den offentliga sektorns intäkter från skatter och
socialavgifter uppgår till drygt 241 kronor.9 Nettointäkten för den
offentliga sektorn uppgår således till cirka 36 kronor för den arbetade
timmen. Skulle subventionsgraden i stället vara 60 procent skulle
skattereduktionen uppgå till drygt 246 kronor, vilket skulle innebära
en nettoutbetalning för den offentliga sektorn om 5 kronor.
I det andra typfallet uppgår timpriset för tjänsten till drygt
344 kronor.10 Vid en subventionsgrad på 50 procent uppgår skattereduktionen till cirka 172 kronor och den offentliga sektorns intäkter från skatter och socialavgifter till cirka 167 kronor.11 I detta fall
innebär skattereduktionen på den utförda tjänsten en nettoutbetalning för den offentliga sektorn om 5 kronor redan vid 50 procents
subventionsgrad. Vid 60 procents subventionsgrad skulle nettoutbetalningen i stället uppgå till drygt 39 kronor för den utförda
timmen.
Dessa typfall är en förenkling av verkligheten, men illustrerar att
en höjning av subventionsgraden till mer än 50 procent riskerar att
leda till nettoutbetalningar för den offentliga sektorn för många av
de tjänster som utförs.
Om skattereduktionen för tjänsten blir större än skatteintäkterna
för densamma är det möjligt att det skulle uppmuntra till fusk
genom att personer i princip byter tjänster med varandra. Dessutom
är en höjning av subventionsgraden förenad med stora dödviktskostnader då subventionsgraden sänks för nästan samtliga köp av tjänster
som redan görs i dag, vilket skulle minska förslagets kostnadseffektivitet och samhällsnytta.

8

Socialavgifter: 0,3142 x 250 =78,55 kronor. Mervärdesskatt: (1+0,3142) x 250 x 0,25 =
82,14 kronor. Pris = 250 + 78,55 + 82,14 = 410,69 kronor.
9
Marginalskatten på 408 000 kronor uppgår till ca 32,3 procent, givet en genomsnittlig kommunalskattesats. På en timlön om 250 kronor blir det 80,75 kronor i inkomstskatt.
80,75 + 250 x 0,3142 + (1+0,3142) x 250 x 0,25 = 241,44.
10
Socialavgifter: 250 x 0,1021 = 25,53. Mervärdesskatt: (1+0,1021) x 250 x 0,25 = 68,88. Pris:
250 + 25,53 + 68,88 = 344,41.
11
Marginalskatten på en pensionsinkomst om 180 000 kronor för personer som är äldre än 65
år beräknas uppgå till 0,291 vid en genomsnittlig kommunalskattesats. På en timlön om
250 kronor blir det 72,75 kronor i inkomstskatt för timmen. Intäkter: 72,75 + 250 x 0,1021
+ (1+0,1021) x 250 x 0,25 = 167,15.
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Mot denna bakgrund bedömer utredningen att den nuvarande
subventionsgraden fortfarande är väl avvägd. Utredningen är därför
inte beredd att föreslå en ökad subventionsgrad för äldre personer.
För att behålla neutralitet mellan den som har utgifter för rutarbete
och den som får förmån av rutarbete föreslås heller ingen ändring i
subventionsgraden när en anställd får hushållsarbete som förmån.
Utredningen ser vidare ingen anledning att göra förändringar i
skattelättnaden då någon som inte har godkännande för F-skatt
anlitas för arbetet. Detta eftersom ingen ändring av subventionsgraden föreslås och att det inte har framkommit skäl som talar för
att just äldre personer skulle vara i behov av en sådan ordning.

11.5

Ett höjt tak för rutavdrag för äldre personer?

Utredningens bedömning: Taket för maximal skattereduktion
för rutavdraget för äldre personer bör inte höjas utöver den höjning som regeringen har föreslagit i lagrådsremissen Utvidgat rutavdrag och höjt tak för rutavdraget, dvs. taket för rutavdraget för
äldre personer bör vara detsamma som gäller för rutavdraget i
övrigt.
Skälen för utredningens bedömning
Bakgrund
Taket för rutavdraget har, som tidigare nämnts, under en tid varit
sänkt för personer som inte fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång.
För äldre personer har det högre taket behållits oförändrat med
motiveringen att dessa personer kan ha ett förhöjt behov av hushållsarbete.12 Regeringen har i lagrådsremissen Utvidgat rutavdrag och
höjt tak för rutavdraget föreslagit att taket för rutavdraget ska höjas
från 50 000 kronor till 75 000 kronor.
Det nuvarande taket på 50 000 kronor per beskattningsår innebär att
den skattskyldige, vid en subvention på 50 procent, får en skattelättnad
för arbetskostnader inklusive mervärdesskatt upp till 100 000 kronor
under ett år. Exempelvis kan den enskilde för 100 000 kronor vid en
12

Prop. 2015/16:1 s. 190.
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timkostnad på 450 kronor köpa cirka 220 timmar rutarbete per år eller
knappt 19 timmar i månaden per person, givet att inget rotarbete köps.
En höjning av taket för rutavdraget med 25 000 kronor per
beskattningsår innebär att den skattskyldige, vid en subvention på
50 procent, får en ytterligare skattelättnad för arbetskostnader
inklusive mervärdesskatt för rutarbeten upp till 50 000 kronor under
ett år. Exempelvis kan den enskilde för 50 000 kronor vid en timkostnad på 450 kronor köpa ytterligare cirka 110 timmar per år eller
drygt 9 timmar i månaden per person.
Utifrån givna förutsättningar innebär alltså en höjning av taket
för rutavdraget till 75 000 kronor, att en skattskyldig kan köpa
28 timmar rutarbete i månaden, motsvarande cirka 7 timmar per
vecka, givet att inget rotarbete köps. Frågan är nu om det finns skäl
att ytterligare höja taket inom ramen för en särskild ordning för
rutavdrag för äldre personer.
Synpunkter från remissinstanserna
Majoriteten av de remissinstanser som har yttrat sig över utredningens förslag i delbetänkandet att höja taket för rutavdraget till
75 000 kronor, tillstyrker eller har inga invändningar mot att taket
för rutavdraget höjs.
Almega anser att ett höjt tak är positivt för tillväxten och skapar fler
arbetstillfällen, särskilt för de som står en bit från arbetsmarknaden.
Almega understryker särskilt fördelarna med att 25 000 kronor öronmärks för rutavdraget och inte kan användas till rotavdrag. SPF
Seniorerna anser att ett höjt tak för rutavdraget är en anpassning till
dagens kostnadsläge samt möjliggör utökning av tjänster inom rutavdraget samtidigt som konflikt mellan rot- och rutavdraget undanröjs. Vidare är bl.a. Ekobrottsmyndigheten, Företagarna och Svenska
taxiförbundet positiva till eller tillstyrker förslaget.
Ekonomistyrningsverket (ESV) tar inte ställning till vad som är en
lämplig storlek på taket för rutavdraget men ställer sig frågande till
behovet av att taket höjs. Konjunkturinstitutet bedömer att en höjning av rutavdraget endast har små effekter på registrerad sysselsättning och offentliga finanser och framför att det främst är höginkomsttagare som kan väntas konsumera så mycket ruttjänster att
de kan bli föremål för ett fullt avdrag. Småföretagarnas riksförbund
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anser att förslaget inte verkar vara så förankrat i verkligheten, eftersom endast 1,3 procent av de som använt rutavdraget har slagit i
taket.
Pensionärernas Riksorganisation (PRO) avstyrker förslaget och
för fram att en höjning av taket har negativa fördelningseffekter och
att en höjning av taket enbart gynnar personer som har en så hög
inkomst att deras skatt kan reduceras med 75 000 kronor. Även
Landsorganisationen i Sverige (LO) avstyrker förslaget.
TCO avstyrker förslaget och framför att en höjning av taket inte
kan motiveras och att en takhöjning i stället riskerar legitimiteten
för hela systemet.
Taket för rutavdraget för äldre personer bör vara detsamma som gäller
för rutavdraget i övrigt
Ett flertal remissinstanser är, som ovan framgår, positiva till eller har
inga invändningar mot förslaget om att höja taket för rutavdraget
från 50 000 kronor till 75 000 kronor medan andra remissinstanser
avstyrker förslaget. Ingen remissinstans har fört fram att taket borde
höjas utöver 75 000 kronor.
Enligt tillgänglig statistik har en betydande andel av köparna som
är äldre än 65 år, kostnader som ligger avsevärt under dagens maximala
underlag för rut- och rotavdragen. Enligt uppgifter i avsnitt 4.2.4
gjorde endast 1,1 procent av rutköparna i denna åldersgrupp rutavdrag
för 25 000 kronor eller mer 2018 och 0,2 procent av samma grupp
gjorde rutavdrag för 40 000 kronor eller mer samma år.
Mot denna bakgrund och med hänsyn till att det inte har kommit
fram något skäl som särskilt motiverar att äldre personer har behov
av ett tak för rutavdraget som överstiger 75 000 kronor, anser utredningen att det inte finns anledning att höja taket för maximal skattereduktion för äldre personer utöver det tak som regeringen föreslår
i lagrådsremissen, dvs. ett sammanlagt tak för rut- och rotavdragen
på 75 000 kronor.
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Vem ska omfattas av
ett rutavdrag för äldre?

12.1

Inledning

Utredningens uppdrag är att utreda och föreslå en särskild ordning
för rutavdrag för äldre personer. En grundläggande fråga vid utformningen av en sådan ordning är givetvis vilka som ska innefattas i
begreppet äldre. Äldre är ett relativt begrepp som används i många
skiftande sammanhang och människor åldras i olika takt. Som utredningen anger i avsnitt 9.6 bör möjligheten att använda det utvidgade
rutavdraget kopplas till att den enskilde uppnått en viss ålder.
I fysiologisk mening börjar åldrandet vid födseln och många
toppidrottsmän förlorar sin maximala förmåga redan i 25-årsåldern.
Även i arbetslivet kan man betraktas som ”äldre” vid relativt unga år.
Svårigheterna att få nytt arbete eller komma tillbaka till arbetslivet
efter t.ex. långvarig sjukdom kan i vissa yrken bli märkbara redan i
40-årsåldern. Särskilda åtgärder i arbetslivet riktade till äldre har ofta
55 år som åldersgräns.
I formella sammanhang är man vanligen hänvisad till att använda
en kronologisk gränsdragning. En sådan, ofta använd, gräns utgör
inträdet i det allmänna pensionssystemet som under lång tid varit vid
65 år. Vid den tidpunkten, dvs. vid inträdet i det allmänna pensionssystemet, slutar de flesta, som inte redan gjort det, att aktivt delta i
förvärvslivet. Men inte många personer i 65-årsåldern behöver hjälp
i hemmet eller tillgång till särskilt boende. Här kan i stället 80-årsåldern vara en mer relevant gränsdragning. Vad man menar med
”äldre” beror alltså uppenbart av sammanhanget.
I detta kapitel behandlar utredningen frågan om vilken åldersgräns som bör gälla för en särskild ordning för rutavdrag för äldre
personer. Åldersgränsen diskuteras utifrån tre utgångspunkter –
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skattesystemet, ett längre arbetskraftsdeltagande och en större efterfrågan på tjänsterna.

12.2

Utredningens överväganden och förslag

12.2.1

Åldersgränser i skattesystemet

De flesta regler för äldre i skattesystemet utgår från att den skattskyldiga ska ha fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång. Även den
tidigare gränsen för taket i rutavdragssystemet utgick från denna
åldersgräns (se avsnitt 11.2). Det förefaller därför lämpligt att i
första hand överväga denna åldersgräns även för en särskild ordning
för rutavdrag för äldre personer, dvs. att ha samma åldersgräns för
ett särskilt rutavdrag för äldre personer som vanligen används inom
beskattningen, och som för närvarande är 65 år.1 Framför allt med
tanke på att skattesystemet ska vara enkelt och lätt att förstå.
Enligt de riktlinjer och vägledande principer som riksdagen antagit
för skattepolitikens utformning ska skatteregler vara generella och
tydliga, utan komplicerade gränsdragningar.2 För att stärka legitimiteten ska regelverket vara möjligt att förstå och inte leda till onödigt
stora administrativa kostnader för dem som tillämpar reglerna. Detta
ska enligt riksdagens riktlinjer och principer särskilt beaktas vid utformningen av nya skatteregler.
Det kan emellertid finnas skäl att överväga en annan åldersgräns
för en särskild ordning för rutavdrag för äldre personer. I det fall ett
mer generöst rutavdrag bedöms kunna öka den äldre köparens
arbetsutbud genom ett längre arbetskraftsdeltagande eller ökat antal
arbetade timmar skulle en lägre åldersgräns än 65 år vid beskattningsårets ingång kunna vara motiverad. Ett annat skäl som skulle
kunna motivera att en åldersgräns på 65 år för rutavdrag för äldre
personer frångås är att efterfrågan av hjälp och stöd i vardagen ökar
med åldern. Det är således möjligt att ett utökat rutavdrag för äldre
bör riktas mot högre åldrar.

1

Som framgår av avsnitt 8.5.2. pågår inom Finansdepartementet ett arbete med att analysera
om även åldersgränserna i skattesystemet bör ändras för att anpassas till åldersgränserna i
pensions- och trygghetssystemen.
2
Prop. 2014/15:100, avsnitt 5.5, bet. 2014/15:FiU20, rskr. 2014/15:254.
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Ett längre arbetskraftsdeltagande för den äldre köparen

Som beskrivs i avsnitt 8.2 lever vi allt längre och det är främst antalet
personer i högre åldrar som förväntas öka under kommande år. Att
allt fler lever längre än tidigare är positivt men det innebär även utmaningar för välfärdssystemet. Det kommer exempelvis att behövas
fler anställda inom vård och omsorg av äldre och dessa behov kommer att behöva finansieras. Ett förlängt arbetsliv är därför av stor
betydelse inte bara för att motverka sjunkande pensionsnivåer utan
också för att uppnå en rimlig försörjningskvot och därmed ett uthålligt välfärdssystem.3 Dessutom kan några fler år på arbetsmarknaden leda till betydande förbättringar av den enskildes ekonomi under
tiden som pensionär.4
Den ökande livslängden är också grunden för åldershöjningarna i
pensionssystemet och kringliggande trygghetssystem som det
redogörs för i avsnitt 8.5.2. Vad gäller skattesystemet motiverades
införandet av jobbskatteavdraget för äldre den 1 januari 2007 och
slopandet av den särskilda löneskatten för äldre vid samma tidpunkt
av att äldre skulle arbeta längre.5 Förslagen bedömdes tillsammans
öka utbudet av samt efterfrågan på äldre arbetskraft.
Frågan är om rutavdraget bidrar positivt till arbetskraftsdeltagandet och antalet arbetade timmar bland äldre personer. Detta skulle i så
fall, mot bakgrund av att många tar ut pension redan innan 65-årsåldern (se avsnitt 8.5), kunna tala för en lägre åldersgräns än 65 år.
För många äldre är valet mellan att delta i arbetskraften eller inte
ett val mellan arbete eller pension. Resultatet av undersökningar
bakom pensionsbeslutet indikerar att de främsta anledningarna till
att gå i pension är relaterade till hälsa eller funktionsnedsättning,
åldersgränser i pensionssystemet, mer tid till fritidsintressen eller
familjen samt att en partner gått i pension (se avsnitt 8.5.3). En del
fortsätter dock att arbeta även efter pensioneringen.
Vad gäller hälsan framgår av avsnitt 8.3.1 att hälsan bland äldre
personer generellt sett förbättrats över åren. Allt fler äldre personer
kan och vill fortsätta att arbeta längre, men det finns också stora
grupper personer som lämnar arbetslivet tidigt. Ett av de vanligaste
skälen för att ta ut pension vid den åldern är ersättningar på grund
3

Prop. 2018/19:133 s. 14.
Informationen hämtad på webbsidan www.pensionsmyndigheten.se/forsta-din-pension/safungerar-pensionen/vanliga-missuppfattningar-om-pensionen den 14 augusti 2020.
5
Prop. 2006/07:01 s.142 f.
4
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av arbetsoförmåga. I de fall där ohälsan främst har med förvärvsarbetet i sig att göra är det svårt att se att rutavdraget skulle kunna
påverka arbetskraftsdeltagandet i någon större utsträckning. Samtidigt är det rimligt att rutavdraget kan underlätta vardagen och
minska stressen att sköta både marknadsarbete och hemarbete även
för personer som närmar sig pensioneringen.
Vad gäller äldres arbetsutbud generellt finner Riksrevisionen i sin
granskning av rutavdraget inte något stöd för att köp av ruttjänster har
haft någon effekt på arbetsinkomsten för personer i åldrarna 57–65.6
Detta tyder i sin tur på att äldre personer inte ökat sitt arbetsutbud
till följd av att de köpt ruttjänster. Riksrevisionen betonar dock att
resultaten bör tolkas med försiktighet då det t.ex. kan finnas skillnader mellan rutköparna och jämförelsegruppen som inte fångas i deras
data.7
Sammantaget gör utredningen bedömningen att rutavdraget
sannolikt inte har stor betydelse för äldres arbetskraftsdeltagande.
Det finns i nuläget inte heller någon statistik eller någon undersökning som tyder på att rutavdraget har haft mätbar effekt på
antalet arbetade timmar bland äldre personer.
Ruttjänster såsom städning och trädgårdsskötsel frigör dock tid,
särskilt för äldre personer när exempelvis rörelseförmågan och därmed produktiviteten i hemarbetet försämrats med stigande ålder.
I sådant fall kan rutavdraget underlätta för de äldre som vill arbeta
längre att vara kvar på arbetsmarknaden. Det är således troligt att rutavdraget kan ha en viss effekt, om än marginell, på äldre köpares
arbetsutbud. Den bedöms dock inte vara tillräcklig för att avvika från
den åldersgräns för äldre som i övrigt gäller i inkomstskattelagen
(1999:1229) och socialavgiftslagen (2000:980), särskilt som de tyngsta
och mest frekventa hemarbetena, såsom städning och trädgårdsskötsel, redan omfattas av rutavdrag.
Mot bakgrund av diskussionen ovan anser utredningen att det
inte finns skäl starka nog för att frångå en åldersgräns på 65 år för en
lägre åldersgräns när det gäller de tjänster som utredningen föreslår
ska ingå i det särskilda rutavdraget för äldre personer.

6
7

Rutavdraget – konsekvenser av reformen, RIR 2020:2, s. 31.
Se mer generell diskussion kring resultaten för köparnas arbetsinkomst RIR 2020:2, s. 30 f.
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Större efterfrågan på tjänsterna

Med stigande ålder ökar behoven av hjälp och därmed efterfrågan på
hushållstjänster. Detta går att utläsa av statistiken som utredningen
redogör för avseende användandet av rutavdraget i olika åldersgrupper (se avsnitt 4.2.1) och gruppen äldre personer för vilka
socialtjänstinsatser är vanligast (se tabell 6.1) samt uppgifter om
självuppskattad hälsa, som presenteras i avsnitt 8.3.1. Enligt regeringens skrivelse Framtidens äldreomsorg – en nationell kvalitetsplan
är personer 80 år och äldre de stora vård- och omsorgskonsumenterna.8 År 2019 fick 45 procent av samtliga äldre personer från 80 år
och uppåt vård inom den kommunala hälso- och sjukvården (se
avsnitt 6.7).
Dessutom ökar anhörigas insatser ju äldre en närstående blir.
Majoriteten av anhöriga som gav omsorg 2012, 71 procent, gav
omsorg till någon som var 65 år eller äldre. Nästan hälften av alla
anhöriga som gav omsorg, 48 procent, gav omsorg till en person som
var 80 år eller äldre (se avsnitt 7.2.5).
Statistiken över socialtjänstinsatser indikerar att kommunernas
stöd till anhöriga, genom exempelvis avlösning, korttidsplats och
dagverksamhet, är vanligare bland äldre i åldersgrupperna 85–94 år.
Många anhöriga har dessutom, som beskrivs i avsnitt 7.2, gått ned i
arbetstid för att ta hand om en äldre närstående och enligt undersökningen om pensionsbeslutet som redogörs för i avsnitt 8.5.3 har
3 procent av de svarande gått i pension för att ta hand om en anhörig.
Ett mer generöst rutavdrag för personer i 75–80-årsåldern skulle
således kunna vara till hjälp för den äldre i sin vardag samt även
frigöra tid för en anhörig som hjälper sin närstående; tid som skulle
kunna användas till exempelvis samvaro med familjen, fritidsaktiviteter och ökat arbetsutbud.
Utredningen anser dock att ett rutavdrag för äldre personer inte
bör begränsas till de högre åldrarna. Detta eftersom rutavdraget i
sådant fall i betydligt större utsträckning skulle rikta sig till personer
med sämre hälsa som samtidigt kommer ha ett ökat behov av hälsooch sjukvård och omsorg, för vilka kommunerna och regionerna
ansvarar för att tillgodose.
Vidare gör utredningen bedömningen att även personer som är
yngre än exempelvis 80 år (och deras anhöriga) har nytta av de tjänster
8

Skr. 2017/18:280 s. 5.
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som föreslås och att en högre åldersgräns därmed skulle bli för snäv.
Dessutom har personer vid en högre ålder i stor utsträckning slutat
förvärvsarbeta vilket gör att eventuella positiva effekter på köpares
arbetsutbud inte heller uppnås. Fler åldersgränser i skattesystemet
bidrar även till att göra skattesystemet mer komplicerat.
Att begränsa rutavdrag för äldre personer till personer som är
exempelvis 80 år och äldre är av dessa skäl inte lämpligt och inte i
linje med den principiella inriktning som det särskilda rutavdraget
för äldre bör ha enligt de överväganden som utredningen gör i
kapitel 9.
En annan ålder som kan övervägas som åldersgräns är 68 år. Den
skulle i så fall följa den s.k. las-åldern, dvs. den ålder när rätten till
anställning upphör, och den åldersgräns som gäller för servicetjänster som kommuner får ge till äldre personer med stöd av lagen
(2009:47) om vissa kommunala befogenheter, den s.k. befogenhetslagen. Åldersgränsen i befogenhetslagen har motiverats med att
personer upp till 68 års ålder i allmänhet inte har svårt att själva
utföra de sysslor som omfattas av begreppet servicetjänster (se
vidare avsnitt 6.5 om vad som avses med servicetjänster). Att i likhet
med befogenhetslagen bestämma en åldersgräns på 68 år skulle dock
medföra att eventuella positiva effekter på äldre köpares arbetsutbud
inte uppnås i samma utsträckning. Därtill kommer den negativa
aspekten av ett mer komplicerat skattesystem som följer av att ha
fler åldersgränser att ta hänsyn till.
Utredningen har inte funnit något bärande skäl för att välja 68 år
som åldersgräns och därmed frångå den ålder på 65 år som än så länge
är tydlig i inkomstskattelagen och socialavgiftslagen för äldre personer.
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Utredningens val av ålder

Utredningens förslag: Personer som har fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång ska omfattas av det särskilda rutavdraget för
äldre.

Skälen för utredningens förslag
Utredningens utgångspunkt är att allt fler personer, mot bakgrund
av höjda åldrar i pensionssystemet och kringliggande trygghetssystem, efter hand önskar och behöver arbeta vid allt högre ålder och
skjuta upp uttaget av ålderspension. Även om rutavdraget sannolikt
inte påverkar de äldres arbetsutbud i stor utsträckning frigör köp av
ruttjänster tid och kan såldes underlätta för den äldre att stanna kvar
i arbetslivet och samtidigt orka och ha tid över till annat. Den effekten bedöms dock inte vara så betydande att den motiverar en lägre
åldersgräns än den på 65 år vid beskattningsårets ingång, som gäller
i andra sammanhang i skattesystemet.
Utredningen anser att det inte heller vore lämpligt att bestämma
åldersgränsen för den särskilda ordningen för rutavdrag för äldre
personer till exempelvis 80 år. Visserligen kan personer vid den
åldern ha ett större behov av hjälp och därmed efterfråga tjänsterna
i det särskilda rutavdraget i större utsträckning än yngre, men detta
behov är i mångt och mycket kommunernas och regionernas ansvar
att tillgodose. Därtill skulle de eventuella positiva effekterna på
köparens arbetsutbud inte uppnås och kretsen av personer som
skulle ha användning av tjänsterna bli för snäv. Det är därmed svårt
att motivera varför en särskild ordning för äldre skulle begränsas till
endast de äldsta.
Enligt utredningens mening ska åldersgränsen för rutavdrag för
äldre personer bestämmas till den ålder som gäller för andra skattelättnader i inkomstskattelagen och i socialavgiftslagen.
Sammanfattningsvis anser utredningen att personer som har fyllt
65 år vid beskattningsårets ingång ska omfattas av en särskild ordning för rutavdrag för äldre personer.
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Lagförslag och förslagets konsekvenser
Lagförslaget behandlas i kapitel 14 och konsekvenserna av det i
kapitel 16.
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13

Rutavdrag för anhöriga till äldre

13.1

Inledning

Anhöriga fyller en viktig roll för många äldre som till följd av ålder,
sjukdom eller funktionsnedsättning behöver olika former av stöd
och omsorg. Av avsnitt 7.2 framgår att 2012 gav cirka 1,3 miljoner
personer äldre än 18 år regelbundet omsorg till en närstående. Ungefär 30 procent av de anhöriga som regelbundet gav omsorg till en
närstående gjorde det varje dag, 46 procent gav omsorg minst en
gång i veckan och 23 procent gjorde det minst en gång i månaden.
Enligt dagens regelverk för rutavdrag kan en enskild köpa ruttjänster till sina föräldrar.1 I detta kapitel behandlar utredningen hur
och om en vidare krets anhöriga kan ges möjlighet att köpa de ruttjänster till äldre närstående som omfattas av det särskilda rutavdraget för äldre personer.
Utredningens överväganden och förslag utgår från två centrala
begrepp: anhörig och närstående.
Med anhörig avses den person som ger hjälp och stöd till en
annan, äldre person inom familje- eller släktkretsen. En anhörig kan
t.ex. vara den äldres barn, barnbarn eller syskon.
Med närstående avses den äldre person inom familje- eller släktkretsen som tar emot hjälpen och stödet, t.ex. förälder, far- eller morförälder eller syskon. För att markera att det är den äldre personen som
är den närstående används ibland uttrycket äldre närstående.

1

67 kap. 15 § inkomstskattelagen (1999:1229).
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En utvidgad anhörigkrets
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Utredningens förslag: En vidare krets av anhöriga ska ges rätt
till rutavdrag för hushållsarbete som är hänförligt till äldre
personers hushåll vid köp av de särskilda ruttjänsterna för äldre.
Anhörigkretsen ska följa den krets av närstående som definieras
i 2 kap. 22 § inkomstskattelagen och omfattar bl.a. barnbarn och
syskon.
Skälen för utredningens förslag
En vidare krets anhöriga ska kunna köpa ruttjänster till äldre
närstående
Anhöriga står för en stor och viktig del av omsorgen om äldre
personer. Deras insatser har stor betydelse för livskvaliteten hos
personerna som de tar hand om och är många gånger avgörande för
att den äldre ska kunna bo kvar hemma.
En studie som genomfördes 2013 av anhöriga som omsorgsgivare
45–66 år visar att 13 procent av kvinnorna och 8 procent av männen
som hjälpte en närstående minst en gång i månaden hade minskat sin
arbetstid, sagt upp sig eller gått i pension tidigare än planerat som en
konsekvens av omsorgsansvaret.2 Enligt undersökningar om pensionsbeslutet som redogörs för i avsnitt 8.5.3 har 3–6 procent av de
svarande gått i pension för att ta hand om en anhörig.
Efter utredningens kontakter med anhörigorganisationer och
annan informationsinhämtning är det vidare klarlagt att det inte är
endast barn som hjälper äldre personer utan det gör även andra
släktingar, grannar och vänner. Utredningen har beaktat detta vid val
och utformning av de särskilda ruttjänsterna för äldre som behandlas
i kap. 10 och därvid föreslagit ett antal tjänster för äldre personer
som anhöriga ofta hjälper sin äldre närstående med.
Den i dag gällande bestämmelsen om rutavdrag för omsorgs- och
tillsynstjänster infördes mot bakgrund av att den s.k. anhörigvården
under åren före 2007 hade ökat kraftigt, framför allt bland personer
2

Szebehely, M., Ulmanen, P., Sand A-B. Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och
försörjning? Arbetsrapport. Stockholm. Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet;
2014:1.
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med lägre inkomster. Arbetet utfördes främst av kvinnor. Om
sådana tjänster i stället kunde köpas av hushållen skulle det, enligt
förarbetena, underlätta vardagen för många, särskilt dubbelarbetande kvinnor. Regeringen ansåg därför att en person inte bara skulle
kunna få skattereduktion för städning eller annat arbete som utförs
i den egna bostaden utan även för tjänster som utförts hos den
enskildes föräldrar.3
Under arbetet med en särskild ordning för rutavdrag för äldre
personer har det blivit tydligt att det är en betydligt större krets av
anhöriga än äldres barn som hjälper äldre närstående personer med
olika sysslor. Mot den bakgrunden och för att ta vara på de förväntade positiva effekterna av de tjänster som utredningen föreslår,
anser utredningen att möjligheten att köpa rutarbete som är hänförligt till den äldre personens hushåll bör utsträckas till fler
anhöriga än barn till den äldre.
Invändningar kan givetvis anföras mot en sådan ordning, t.ex. att
anhöriga som vill bekosta hushållstjänster åt andra närstående än
sina föräldrar har möjlighet att göra detta genom att skattefritt ge de
närstående ett belopp i gåva, exempelvis motsvarande kostnaden
efter rutavdrag för den aktuella tjänsten. Här bör dock beaktas att det
finns äldre personer som inte kan använda möjligheten till rutavdrag
eftersom de inte har någon skatt att reducera, även om denna grupp
personer inte är särskilt stor. Drygt 20 000 hushåll som består av
personer som är 65 år eller äldre har ingen skatt att reducera för köp av
ruttjänster. Drygt 40 000 hushåll har mindre än 10 000 kronor i skatt
att reducera för köp av ruttjänster (se avsnitt 5.4.7).
Ett argument för att utvidga tillämpningsområdet för rutavdrag
för äldre är således att det skulle medföra att äldre personer med låga
inkomster och som har låg eller ingen skatt att reducera, ges möjlighet att komma i åtnjutande av de särskilda ruttjänsterna för äldre.
Det har också framförts till utredningen att det inte är ovanligt att
det är den anhöriga som anlitar och sköter kontakten med utföraren
av tjänsten. Detta då utföraren i dessa fall gör det arbete som den
anhöriga annars kanske ansett sig behöva göra. Då kan det vara
naturligt att den anhöriga också betalar utföraren och medges rutavdrag för tjänsten.
Utredningen bedömer att en utvidgning av det diskuterade slaget
kan leda till ett minskat tryck på anhöriga, vilket har störst betydelse
3

Prop. 2006/07:94 s. 43–44.
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för kvinnor eftersom de oftare än män påverkas negativt av att hjälpa
äldre närstående. Att möjliggöra köp av ruttjänster för även andra
anhöriga än barn skulle kunna underlätta och frigöra tid för de som
i dag kanske har det svårt att få livspusslet att gå ihop med arbete,
familj, fritid och ansvaret för att hjälpa en äldre närstående med olika
hushållssysslor och ärenden.
Sammanfattningsvis anser utredningen att den rätt som en enskild har till rutavdrag för arbete som är hänförligt till förälders
hushåll ska utvidgas till en vidare krets av anhöriga när det gäller
rutavdraget för äldre personer
Begreppet närstående definieras i 2 kap. 22 § inkomstskattelagen
Begreppen anhörig och närstående är i detta sammanhang centrala
begrepp. Utredningen har därför övervägt om begreppen bör definieras för det särskilda rutavdraget för äldre personer.
I avsnitt 7.2.1 förklaras hur begreppen ska förstås enligt socialtjänstlagen (2001:453). Med anhörig avses den person som inom
familje- eller släktkretsen hjälper en annan person inom familje- eller
släktkretsen. Det kan vara den enskildes maka, make, partner eller
sambo som personen levt tillsammans med i kortare eller längre tid.
En anhörig kan också vara den enskildes förälder, syskon, barn eller
särbo. Ibland förekommer det också att grannar och vänner träder
in i anhörigas ställe och antar ”funktionen” som anhörig.
Med närstående avses den äldre person som tar emot hjälpen och
stödet. Det kan alltså även här röra sig om en förälder, far- och morförälder, barn, annan släkting, maka och make, sambo, särbo, granne
och vän.
Begreppet närstående definieras vidare i inkomstskattelagen
(1999:1229). Enligt 2 kap. 22 § avses med närstående: make, förälder,
mor- och farförälder, avkomling och avkomlings make, syskon,
syskons make och avkomling, och dödsbo som den skattskyldige eller
någon av de tidigare nämnda personerna är delägare i. Även styvbarn
och fosterbarn räknas som avkomlingar. I inkomstskattelagens definition av närstående innefattas däremot inte grannar och vänner.
Av den statistik som utredningen har tagit del av framgår att det
huvudsakligen är familjemedlemmar och andra släktingar som hjälper
anhöriga. Det finns därför inte anledning att ge begreppet närstående
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en vidare innebörd än den som följer av 2 kap. 22 § inkomstskattelagen
när det gäller det särskilda rutavdraget för äldre personer.
Utredningen anser således att definitionen av närstående i 2 kap.
22 § inkomstskattelagen ska gälla även för det särskilda rutavdraget
för äldre personer. Begreppet anhörig behöver inte definieras särskilt
eftersom anhörig ingår i samma familje- eller släktkrets som den
närstående.
Det bör noteras att i likhet med vad som gäller för rutavdraget
enligt nuvarande regler4 ska ruttjänster för äldre inte få utföras av en
närstående eller av ett företag i vilket sökanden eller närstående till
denne, direkt eller indirekt, genom en ägarandel eller på annat sätt
har ett väsentligt inflytande (se vidare prop. 2006/07:94 s. 48).
Lagförslag och förslagets konsekvenser
Lagförslaget behandlas i kapitel 14 och konsekvenserna av det i
kapitel 16.
13.2.2

Uppgifter som ska lämnas vid begäran om utbetalning
från Skatteverket

Utredningens förslag: När anhörig köper rutarbete till förälder
eller annan äldre närstående ska utförarens begäran om utbetalning innehålla uppgifter om närståendes namn och personnummer, adress till närståendes bostad där arbetet utförts samt
släktskap mellan anhörig och närstående.

Skälen för utredningens förslag
För att en begäran om ersättning för utfört hushållsarbete ska kunna
läggas till grund för ett beslut om rutavdrag ska den lämnas elektroniskt och vara undertecknad av utföraren eller dennes ombud
eller annan behörig företrädare för utföraren. Den som vill ha utbetalning ska lämna uppgifter om

4

67 kap. 15 § inkomstskattelagen (1999:1229).
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• namn, adress och, om sådant nummer finns, organisationsnummer, personnummer, samordningsnummer eller motsvarande
registreringsnummer för utföraren
• personnummer eller samordningsnummer i de fall sådant nummer finns för köparen
• debiterad ersättning för rot- och rutarbete, debiterad ersättning
för material och debiterad ersättning för annat än rot- och rutarbete och material, betalt belopp för rot- och rutarbete och den
dag som betalningen för rot- och rutarbetet kommit utföraren
tillhanda
• vad rot- och rutarbetet avsett och antalet arbetade timmar det
belopp som utföraren begär som utbetalning från Skatteverket.5
För att motverka missbruk av den utvidgade möjligheten för andra
anhöriga än barn att kunna köpa tjänster till äldre med rutavdrag och
för att ge Skatteverket ett kontrollunderlag anser utredningen att en
begäran om ersättning för de särskilda ruttjänsterna för äldre även
ska innehålla uppgifter om:
• vem som har tagit emot tjänsten, dvs. namn och personnummer
på den äldre närstående personen,
• var tjänsten utförts, dvs. adressen till den närståendes bostad där
tjänsten utförts, samt
• vilken relation den anhörige har till den äldre närstående personen.
Det sistnämnda skulle exempelvis kunna göras genom kryssrutor: barn, barnbarn, syskon etc.
Det finns enligt nuvarande bestämmelser inte något krav på att
utförare ska ange några särskilda uppgifter i det fall där barn köpt
rutarbete som utförts i förälders hushåll.
Enligt utredningens mening bör de föreslagna kraven gälla generellt och inte endast vid begäran om ersättning för utförda rutarbeten som ingår i det särskilda rutavdraget för äldre. Det innebär
att utföraren, när arbetet utförts hos någon annan än den som har
rätt till rutavdraget, i samtliga fall ska ange vem som tagit emot utfört rutarbete, var arbetet utförts och vilken relation den anhörige
5

9 § lagen (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete.
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har till den äldre personen. Det ger en generell möjlighet att föra
statistik och utvärdera anhörigas köp av ruttjänster till närstående
som i dag saknas.
Lagförslag och förslagets konsekvenser
Lagförslaget behandlas i kapitel 14 och konsekvenserna av det i
kapitel 16.
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Lagtekniska frågor
och ikraftträdande

14.1

Inledning

Utredningen ska enligt direktivet ta fram ett lagförslag om en särskild ordning för rutavdrag för äldre personer. I kapitel 10 föreslår
utredningen fem tjänster som anses lämpliga att föra in i en särskild
ordning för rutavdrag för äldre personer. I kapitel 11 föreslår utredningen att personer som har fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång
ska omfattas av den särskilda ordningen. I kapitel 13 föreslår utredningen att en utvidgad krets av anhöriga till äldre personer ska ges
möjlighet att köpa tjänster som ingår i den särskilda ordningen till
äldre personer.
I detta kapitel lämnar utredningen förslag om hur den särskilda
ordning för rutavdrag för äldre personer lagtekniskt ska utformas
och förslag om ikraftträdande och övergångsbestämmelser.
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Hur ska det särskilda rutavdraget för äldre
personer lagtekniskt utformas?

Utredningens förslag: Bestämmelserna om rutavdrag för äldre
personer ska inordnas tillsammans med andra bestämmelser om
skattereduktion för hushållsarbete i 67 kap. inkomstskattelagen.
Följdändringar som utredningens förslag innebär ska placeras
i lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete och
skatteförfarandelagen.

Skälen för utredningens förslag
En särskild lag eller infogas i rutavdragssystemet?
När bestämmelserna om skattereduktion för hushållsarbete infördes
2007 samlades de i en särskild lag. År 2009 fördes bestämmelserna
om skattereduktion för hushållsarbete in i ett nytt kapitel, 67 kap., i
inkomstskattelagen (1999:1229).
Bestämmelser om förfarandet kring skattereduktion för hushållsarbete samlades däremot i en särskild lag, lagen (2009:194) om
förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete, eftersom sådana
förfarandebestämmelser var främmande för inkomstskattelagen och
andra då gällande lagar som reglerade förfarandet på beskattningens
område.
Enligt utredningsdirektivet ska utredningen föreslå en särskild
ordning för rutavdrag för äldre personer. Enligt utredningen ska
denna ordning bestå av ett antal ytterligare ruttjänster för de som är
65 år vid beskattningsårets ingång. Denna utvidgning av rutavdraget
för äldre placeras enligt utredningens mening lämpligast tillsammans
med andra bestämmelser om skattereduktion för hushållsarbete i en
separat paragraf i 67 kap. inkomstskattelagen och inte i en särskild
lag. Det gäller också förslaget om en vidgad anhörigkrets för rutavdraget för äldre.
Vidare anser utredningen att de följdändringar som utredningens
förslag innebär placeras i lagar där förfarandet för rutavdraget redan
regleras, dvs. i lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete och skatteförfarandelagen.
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Utformningen av förslagen på ruttjänster för äldre
En uppenbar svårighet med den typ av lagstiftning som utredningens
arbete innebär är att klart och tydligt avgränsa tillämpningsområdet.
I samband med införandet av rutavdragssystemet 2007 erinrade Lagrådet om att tillämpande myndighet i enlighet med legalitetsprincipen har att utgå från lagens ordalydelse. Endast om denna ger
anledning till tvekan kan enligt Lagrådet ledning sökas i förarbetena.
Lagstiftning genom motiv ska således undvikas. De tjänster som ska
omfattas av lagen måstes framgå av lagtexten. På samma sätt måste,
om man önskar utesluta vissa arbeten som omfattas av de i lagen
använda begreppen, undantagen framgå av lagtexten. Det räcker
således inte med att det i motiven uttalas en uppfattning om vilka
arbeten som ska respektive inte ska omfattas, om detta inte har
uttryckligt stöd i lagtexten.
Det är emellertid ganska problematiskt att i detalj försöka ange
vilka arbeten som ska omfattas av ruttjänsterna för äldre personer.
Utredningen har därför övervägt att utforma utvidgningen av rutavdraget för äldre i mer generella termer utan att beskriva några
specifika tjänster och, vad gäller begränsningen, ytterst förlita sig på
det maximum av rutavdraget på 50 000 kronor per år som i dag gäller
eller, 75 000 kronor, enligt det förslag som regeringen remitterat till
Lagrådet den 13 augusti 2020.
En sådan ordning skulle dock kräva att tjänster som inte omfattas
av rutavdrag specificeras i lagtexten i stället för tjänster som omfattas
och är mindre lämplig. Utredningen föreslår således att bestämmelserna om rutavdrag för äldre personer ska placeras tillsammans
med gällande bestämmelser om rutavdrag i 67 kap. inkomstskattelagen och att utformningen av förslagen ska ligga i linje med gällande
lagtext om rutavdrag, dvs. det ska gå att utläsa av lagtexten vilka
tjänster som omfattas av rutavdrag för äldre personer.
Den lagtekniska lösningen
De materiella reglerna för rut- och rotavdragen finns i 67 kap. 11–19 §§ IL.
Den särskilda ordningen för rutavdrag för äldre ska enligt utredningens förslag omfatta fem tjänster. Lagtekniskt bör dessa tjänster
infogas i en numrerad lista i en ny paragraf i 67 kap. inkomstskattelagen. För att omfattas av den särskilda ordningen ska den enskilde
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ha fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång. Åldersgränsen ska framgå
av lagtexten.
Personkretsen som kan köpa tjänster till äldre inom ramen för den
nya ordningen ska enligt utredningens förslag utökas, dvs. även andra
anhöriga än barn ska ges rätt att köpa ruttjänster till äldre närstående.
Lagtekniskt bör föreslaget genomföras genom en ändring i paragrafen
67 kap. 15 § inkomstskattelagen. Med närstående i detta sammanhang avses detsamma som i 2 kap. 22 § inkomstskattelagen. Det innebär att den bestämmelsen utan några ändringar kommer att gälla också
ifråga om det särskilda rutavdraget för äldre personer.
I och med att personkretsen för att köpa ruttjänster till äldre personer utökas anser utredningen att det i 9 § lagen (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete ska föras in krav på
att utföraren ska ange uppgifter om den äldre personen, dvs. namn
och personnummer för mottagaren av tjänsten, adress till bostaden
där arbetet utförts samt släktskap mellan anhörig och den äldre närstående.
Lagförslag
Förslaget föranleder ändrade beteckningar på 67 kap. 13 a, 13 b och
13 c §§ och en ändring i 15 § inkomstskattelagen (1999:1229).
Förslaget föranleder vidare ändringar i 7, 9 och 19 §§ lagen
(2009:194) om förfarande vid skattereduktion för hushållsarbete
samt 11 kap. 14 § skatteförfarandelagen (2011:1244). Ändringarna i
dessa författningar utgår från den lydelse som föreslås i regeringens
lagrådsremiss Utvidgat rutavdrag och höjt tak för rutavdrag beslutad
den 13 augusti 2020.
Förslaget föranleder också en ny paragraf i 67 kap. inkomstskattelagen, 13 a §.
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Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Utredningens förslag: Ändringarna ska träda i kraft den 1 januari
2022 och tillämpas på hushållsarbete som har utförts och betalats
efter den 31 december 2021. Motsvarande ska gälla för förmån av
hushållsarbete och sådant arbete som har redovisats i en förenklad arbetsgivardeklaration.
Den nya bestämmelsen i 9 § lagen (2009:194) om förfarandet
vid skattereduktion för hushållsarbete om vilka uppgifter som ska
lämnas i en begäran om utbetalning tillämpas första gången på
begäran om utbetalning som avser arbete som har betalats av
köparen efter den 31 december 2021.
Skälen för utredningens förslag: Utredningen anser att ändringarna
i inkomstskattelagen (1999:1229) ska träda i kraft den 1 januari 2022.
Hänsyn har då tagits till den tid som kan beräknas gå åt för remissförfarande och beredningsarbete inom Regeringskansliet samt för
riksdagsbehandling. Det föreslagna ikraftträdandet bör också ge
Skatteverket den tid myndigheten behöver för att anpassa system
och rutiner till de nya bestämmelserna samt för att ta fram information till köpare och utförare om förändringarna av rutavdraget.
Den valda tidpunkten bör också vara lämplig för utförare och ge dem
den tid de kan behöva för att göra anpassningar.
Med ett ikraftträdande den 1 januari 2022 kommer de nya
bestämmelserna tillämpas på arbete som har utförts och betalats
efter den 31 december 2021, förmån av arbete som har tillhandahållits efter den 31 december 2021 samt arbete som har utförts efter
den 31 december 2021 och för vilket ersättning har betalats ut och
redovisats i en förenklad arbetsgivardeklaration efter detta datum.
Ändringarna i 7, 17 och 19 §§ lagen (2009:194) om förfarandet
vid skattereduktion för hushållsarbete om utbetalningens storlek,
den preliminära skattereduktionens storlek och meddelanden som
lämnas till köparen ska tillämpas första gången för beskattningsår
som börjar efter den 31 december 2021. Ändringen av vilka uppgifter som enligt 9 § ska lämnas i en begäran om utbetalning ska
tillämpas första gången på begäran om utbetalning som avser arbete
som har betalats av köparen efter den 31 december 2021.
För de skattskyldiga som har fått hushållsarbete i form av skattepliktig förmån ska ändringen i 11 kap. 14 § skatteförfarandelagen
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(2011:1244) tillämpas på förmån som kommit den skattskyldige till
del efter den 31 december 2021.
Utredningen anser att det inte finns behov av ytterligare övergångsbestämmelser.
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Behovet och lämpligheten av
ett särskilt rutavdrag för äldre

15.1

Inledning

Utredningen har enligt direktivet i uppdrag att analysera behovet
och lämpligheten av en särskild utvidgning av rutavdraget för äldre
personer. Oavsett vad utredningen kommer fram till vad gäller
behovet och lämpligheten av en sådan ordning, ska ett lagförslag om
en särskild ordning för rutavdrag för äldre lämnas.
I enlighet med direktivet har utredningen tagit fram ett förslag
om ett utvidgat rutavdrag för äldre. Förslaget innebär att det ska
införas fem ytterligare tjänster för personer som vid beskattningsårets ingång har fyllt 65 år. Därtill föreslår utredningen att hushållsarbete som ger rätt till rutavdrag kan vara hänförligt till även
andra närstående personers hushåll än föräldrars, såvitt avser de
föreslagna tjänsterna för äldre
I detta avsnitt analyserar utredningen om det finns behov av den
föreslagna ordningen och om det skulle vara lämpligt att införa den.
Det ska inledningsvis konstateras att den föreslagna utvidgningen
är den som utredningen bedömer bäst svarar upp mot äldre personers efterfrågan på ytterligare ruttjänster och som är lämpligast att
införa utifrån utredningens principiella överväganden.
En annan sak som inledningsvis bör tas upp är att synen på rutavdragssystemet, och särskilt ett rutavdrag för äldre, påverkas starkt
av politiska värderingar. Utredningen försöker undvika att ta ställning till mer värderingsmässiga frågor men ofrånkomligen finns det
vissa frågor som tangerar politiska värderingar, som t.ex. frågan om
ökad valfrihet.
Den föreslagna ordningen har såväl fördelar som nackdelar utifrån olika aspekter. Den bedömning av behov och lämplighet som
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utredningen gör i detta avsnitt blir en sammanvägning av dessa konsekvenser.

15.2

Utredningens bedömning av behov
och lämplighet

Utredningens bedömning: Den analys som utredningen har
gjort visar att det inte finns något uttalat behov av en särskild
ordning för rutavdrag för äldre personer.
Det finns vidare brister i samordning mellan en sådan ordning
och kommunernas ansvar för äldre. De sakliga skälen för att
skattemässigt göra åtskillnad mellan äldre och yngre personer i
fråga om de föreslagna tjänsterna är dessutom svaga, vilket gör
att den föreslagna utvidgningen av rutavdraget kan ifrågasättas
från likabehandlingssynpunkt. Sammantaget anser utredningen
att det inte vore lämpligt att införa ett särskilt rutavdrag för äldre
personer.
Det finns en viss efterfrågan på tjänsterna som utredningen
föreslår att rutavdraget ska utvidgas med. Det kan därför finnas
anledning att i ett eventuellt lagstiftningsärende överväga om inte
utvidgningen borde införas för samtliga enskilda som uppfyller
villkoren för rutavdrag enligt gällande bestämmelser.

Skälen för utredningens bedömning
Finns det en efterfrågan på ett särskilt rutavdrag för äldre?
Efter att ha inhämtat synpunkter från berörda myndigheter, pensionärs- och anhörigorganisationer och andra intresseorganisationer
står det för utredningen klart att det inte finns ett uttalat önskemål
om att införa en särskild ordning för rutavdrag för äldre. De
önskemål om förändringar som framkommit handlar snarare om
justeringar av nuvarande ruttjänster och om nya ruttjänster än om
ett rutavdrag specifikt för äldre personer.
Samtidigt kan äldre personer förväntas efterfråga hushållsnära
tjänster i större utsträckning än yngre då funktionsförmågan försämras med stigande ålder. Av statistiken framgår också att det är
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vanligare bland äldre personer än bland yngre att göra rutavdrag.
Eftersom vissa äldre kan ha svårt att genomföra vissa sysslor i
hemmet på egen hand skulle det kunna vara motiverat att inkludera
fler tjänster anpassade för äldre personer i rutavdraget.
De tjänster som utredningen föreslår ska ingå i en särskild ordning för rutavdrag för äldre personer har tagits fram utifrån detta
perspektiv och tjänsterna förväntas även efterfrågas av äldre, men
inte i någon större omfattning om man jämför med de tjänster som
i dag ger rätt till rutavdrag. Den enkla förklaringen är att det inte
finns så många ytterligare arbeten som utförs i hemmet och som är
lämpliga att föra in i rutavdragssystemet utöver de som redan ingår
och de som regeringen föreslår i lagrådsremissen Utvidgat rutavdrag
och höjt tak för rutavdraget.
Ambitionen med att välja ut tjänster just för äldre personer kan
vidare ställas mot vissa negativa konsekvenser av att peka ut en grupp
personer i ett system som rutavdragssystemet, som i övrigt bygger
på att enskilda gör sina egna bedömningar av varför det finns anledning att köpa en viss tjänst i hemmet. Det kan nämligen uppfattas
som att personer vid en viss ålder särbehandlas och exkluderas i förhållande till övriga i samhället i stället för att behandlas som jämlikar
och inkluderas.
Om äldre personers behov
Nuvarande rutavdrag omfattar flera, för att inte säga majoriteten, av
de arbetsuppgifter som utförs i ett hushåll och som kan anses vara
lämpliga att inkludera i rutavdraget. Utredningen har undersökt om
det finns ytterligare hushållstjänster som efterfrågas av äldre personer men som inte omfattas av nuvarande rutavdrag. Vilka urvalskriterier som utredningen använts sig av vid valet av tjänster redovisas framför allt i kapitel 9 och 10.
De av utredningen föreslagna tjänsterna bedöms vara efterfrågade
och kan därför i någon mån anses svara mot ett behov hos äldre
personer, i den meningen att det med stor sannolikt finns enskilda
som är beredda att med rutavdrag betala för att få tjänsten utförd.
Det handlar dock om ett behov på marginalen i relation till den sammanlagda omfattningen av tjänster som utförs antingen inom hemtjänstverksamheten eller med nuvarande rutavdrag.
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Anhöriga
Många initiativ har tagits för att uppmärksamma och bistå anhöriga
i deras insatser med att hjälpa en äldre närstående person. Många
anhöriga till äldre vittnar trots det om att de tar stort ansvar och
lägger ned mycket tid på att vårda äldres hem och hålla dem sällskap.
Ofta är den anhöriga en kvinna, som kan behöva gå ner i arbetstid
för att hinna och ha ork att hjälpa den äldre.
Utredningens förslag riktar sig till anhöriga till äldre på två sätt.
Dels genom att i rutavdraget inkludera tjänster som anhöriga ofta
utför, dels genom att vidga den krets av anhöriga som kan få rutavdrag när arbetet är hänförligt till en äldre närståendes hushåll.
Genom förslagen ges anhöriga möjlighet att köpa ruttjänster till
närstående, vilket kan ge dem avlastning i vardagen.
Enligt information som framförts till utredningen förefaller den
allmänna kännedomen vara låg bland anhöriga om att man redan i
dag kan få rutavdrag för tjänster som utförs i en förälders hushåll.
Effekterna av förslagen kan sammanfattningsvis antas blir begränsade men ändå svagt positiva för anhöriga.
Ekonomiska aspekter
Förslagen innebär en relativt liten utvidgning av nuvarande rutavdrag och tjänsterna kan endast köpas av personer som är 65 år eller
äldre vid årets ingång eller av deras anhöriga.
Vad gäller effekter på sysselsättningen förväntas förslagen medföra begränsade sysselsättningseffekter i de berörda branscherna.
Eftersom viss ökning av sysselsättningen förväntas bland personer
med relativt svag anknytning till arbetsmarknaden, bedöms den
sammantagna effekten av förslagen på sysselsättningen i ekonomin i
sin helhet på lång sikt vara positiv, om än mycket liten.
Förslagen bedöms även frigöra tid för anhöriga till äldre samt
bidra till att de anhöriga avlastas i vardagen, vilket i sin tur förväntas
leda till positiva effekter på anhörigas arbetsutbud. Främst med
anledning av förslagens ringa omfattning förväntas även dessa effekter vara små. Det kan heller inte uteslutas att ett utvidgat rutavdrag
för dem som är 65 år eller äldre vid årets ingång kan bidra till att
personer som annars skulle sluta arbeta stannar kvar något längre på
arbetsmarknaden. Det finns dock inget underlag för att beräkna en
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sådan positiv effekt och om den finns är den sannolikt mycket
begränsad.
Vidare bedöms utvidgningen av rutavdraget för äldre personer
kunna öka deras välmående och minska risken för fall, vilket är
positivt både ur individens och samhällets perspektiv.
I och med att förslagen förändrar relativpriset mellan varor och
tjänster samt till viss del subventionerar tjänster som redan köps på
en privat marknad leder förslagen till ökad snedvridning och till dödviktskostnader. Dödviktskostnaderna bedöms dock vara små i förhållande till den ökade efterfrågan som förslagen förväntas medföra.
Sammanfattningsvis kan förslagen ge svaga positiva effekter men
sannolikt kommer effekterna på tillväxt eller sysselsättning i ekonomin i sin helhet inte att vara mätbara.
Förhållandet till kommunala tjänster
I dag ges rutavdrag för samma slag av tjänster som kommunerna är
skyldiga att enligt socialtjänstlagen (2001:453) tillhandahålla äldre
genom insatser, stöd eller hjälp. Dessutom tillhandahåller vissa kommuner servicetjänster åt äldre enligt lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter, befogenhetslagen, som kan likna sådant arbete
som kan köpas som rutarbete. Kommunernas insatser, liksom
servicetjänsterna, är i huvudsak skattefinansierade.
Dessa system är i dag inte samordnade på annat sätt än att rutavdragssystemet inte omfattar arbeten för vilka ekonomiskt stöd
lämnats från staten, en kommun eller en region, dvs. arbeten som
helt eller delvis finansieras med offentliga medel. Utredningen har
under arbetets gång fått intrycket av att rutavdraget och aktörer som
utför rutarbeten snarare uppfattas som konkurrerande till den kommunala hemtjänstverksamheten i stället för kompletterande. Under
arbetet har det också framkommit att det finns stora skillnader
mellan hur kommunerna valt att organisera och utföra hemtjänstverksamheten liksom servicetjänsterna enligt befogenhetslagen.
Blandningen av olika aktörer, tjänster som de tillhandahåller och villkoren för dessa ger, enligt utredningens uppfattning, en otydlighet
vad gäller roller och ansvar för äldre personers situation. Från ett
lagstiftningsperspektiv är det klart att möjligheten att kunna köpa
tjänster som ger rätt till rutavdrag inte ska påverka kommunernas
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skyldigheter att tillgodose äldre personers behov, men i praktiken
uppfattas det som otydligt var gränserna för den enskilde respektive
kommunens ansvar går. Frågan om en tjänst bör köpas med rutavdrag eller om den ska tillhandahållas av kommunen blir för den
enskilde inte enkel att besvara.
Hur omfattande en insats mer exakt ska vara enligt socialtjänstlagen går dessutom nästan alltid att diskutera eller ifrågasätta.
Detsamma gäller om kommunens bedömning av omfattningen har
påverkats av att ytterligare tjänster av samma slag kan köpas med
rutavdrag eller inte. Omvänt kan äldre personer välja ruttjänster
i stället för den kommunala hemtjänsten även i situationer där den
äldre skulle kunna ha rätt till hjälp från kommunen.
Ett rutavdrag för äldre innebär att samma slag av tjänster blir subventionerade av det allmänna på olika sätt men med samma syfte; att
tillgodose äldre personers efterfrågan på hjälp med hushållsarbete.
Ett särskilt rutavdrag för äldre skapar därmed en förväntan och en
bild av en statlig satsning på äldre personer, som står i kontrast till
den kommunala verksamheten, där redan budskapet om ett särskilt
rutavdrag för äldre spär på nuvarande oklarheter kring ansvar och
roller. Denna effekt bedöms uppstå även om det i lagstiftningsärendet uttalas att den särskilda ordningen för rutavdrag för äldre
inte ska påverka kommunernas skyldigheter enligt bl.a. socialtjänstlagen och att de tjänster som utredningen föreslår i betänkandet
endast till viss del överlappar hjälp och insatser som kommunerna
ansvarar för. Denna bedömning grundar sig bl.a. på att kännedomen
bland allmänheten om vilka tjänster som ingår i rutavdraget är låg
och att det kan antas att den så kommer att förbli.
Sammanfattningsvis skulle, enligt utredningens bedömning, ett rutavdrag som är särskilt riktat till äldre personer kunna göra det ännu
otydligare var gränserna för den enskildes respektive kommunens
ansvar går. En konsekvens som i slutändan riskerar att drabba de äldre.
Förhållandet till skattesystemet
Åldersgränser är i sig relativt enkla för företag, enskilda och myndigheter att tillämpa och utredningens förslag ansluter till en åldersgräns som används i skattesystemet i andra sammanhang.
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Den särbehandling av skattskyldiga, som förslaget om en åldersgräns för rutavdrag för vissa tjänster innebär, grundar sig bl.a. på
tanken att personer från 65 års ålder har en annan efterfrågan av
tjänsterna än yngre. Det finns emellertid inte något empiriskt stöd
eller annat underlag som visar att det förhåller sig på det sättet. De
motiv som enligt utredningen bör vara vägledande för ett utvidgat
rutavdrag för äldre kan naturligtvis åberopas för särbehandlingen av
personer över 65 år men är även giltiga i fråga om personer i andra
åldrar. Argumenten för att ha en särskild ordning för rutavdraget för
personer 65 år och äldre är således svaga. Det kan därmed ifrågasättas
om det finns sakliga skäl för en särbehandling av personer som fyllt
65 år vid årets ingång. Den föreslagna ordningen för ett särskilt
rutavdrag för äldre kan därför anses vara olämplig utifrån principer
om likabehandling och de skattepolitiska riktlinjerna.
Utredningen har tidigare noterat att den allmänna kännedomen
förefaller vara låg om vilka tjänster som man kan få rutavdrag för
i dag. De tjänster som utredningen föreslår ska ingå i ett särskilt rutavdrag för äldre kan därför antas vara svåra att effektivt informera
om. Vidare kan antas att det bland användarna kommer att vara problematiskt att hålla isär ruttjänster för äldre från de ruttjänster som
alla kan köpa. Därmed kan man förutse praktiska tillämpningsproblem både när det gäller vem som har rätt till rutavdrag och när
det gäller gränsdragningen mot tjänster som inte ger rutavdrag.
Det är inte heller enkelt att förklara – och därmed legitimera –
varför det utvidgade rutavdraget för äldre inte ska gälla för andra. En
särskild ordning för rutavdrag för äldre riskerar därmed att leda till
krav på att tjänsterna blir tillgängliga för samtliga och inte bara för
äldre.
Det ligger i sakens natur att riktade skattelättnader för vissa slag
av tjänster medför gränsdragningsproblem. Det gäller också rutavdraget. Det finns långa listor på Skatteverkets hemsida över vilka
arbeten som omfattas av rutavdraget och vilka som inte gör det. De
tjänster som utredningen föreslår ska ingå i ett särskilt rutavdrag för
äldre utgör därvidlag inget undantag. Utredningen bedömer dock att
de gränsdragningsproblem som hänger samman med i betänkandet
föreslagna tjänster inte nämnvärt avviker från övriga tjänster i rutavdraget.
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Sammanfattande bedömning
Det finns en viss efterfrågan på de tjänster som utredningen föreslår
ska ingå i ett särskilt rutavdrag för äldre. De ekonomiska effekterna
av utredningens förslag bedöms vara begränsade men är antagligen
svagt positiva.
Det finns dock inga tydliga indikationer på att de tjänster som
utredningen föreslår ska ingå i ett rutavdrag för äldre inte också
efterfrågas av de som inte är 65 år eller äldre vid årets ingång. Förslaget innebär att en grupp personer skattemässig särbehandlas i förhållande till övriga med svaga sakliga argument, vilket bedöms vara
olämpligt utifrån principer om likabehandling och de skattepolitiska
riktlinjerna.
Att ha ett särskilt rutavdrag för äldre samtidigt som kommunerna
har stort utrymme att bestämma hur hemtjänstverksamheten ska
organiseras och utföras, vilka insatser som tillhandahållas äldre och
under vilka villkor ger en ökad otydlighet om vem som har ansvar
för den äldres situation.
Sammanfattningsvis anser utredningen att det inte vore lämpligt
att införa en särskild ordning för rutavdrag för äldre. Det har inte
heller kommit fram att det finns något uttalat behov av en sådan
ordning.
Det finns dock en viss efterfrågan på den utvidgning av rutavdraget som föreslås och det kan därför finnas anledning att i ett
eventuellt lagstiftningsärende överväga om inte utvidgningen borde
införas för samtliga enskilda som uppfyller villkoren för rutavdrag
enligt gällande bestämmelser. Det har dock inte ingått i utredningens uppdrag att ta fram ett förlag på ett nytt rutavdrag för samtliga skattskyldiga. Därmed har inte någon analys av konsekvenserna
av ett sådant förslag gjorts.
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16.1

Inledning

Enligt 14–15 a §§ kommittéförordningen (1998:1474) ska konsekvenserna i olika avseenden av utredningsförslag beräknas och redovisas. I utredningens direktiv anges att utredaren särskilt ska belysa
förslagens potential att möjliggöra fler arbetstillfällen för personer
med svagare anknytning till arbetsmarknaden och därmed bidra till
ökad sysselsättning samt förslagens potential att öka köparnas arbetsutbud. Utredaren ska föreslå finansiering av förslagen enligt gällande
finansieringsprinciper. Av direktiven framgår även att de administrativa konsekvenserna av förslagen för Skatteverket, andra myndigheter,
kommuner, landsting (numera region) och företag ska belysas, liksom
eventuella kostnadsökningar och finansiering av dessa.
Gällande hänsyn till tidpunkt för ikraftträdande hänvisas till
kapitel 14. Utredningen föreslår att lagändringarna bör träda i kraft
den 1 januari 2022. Vissa informationsinsatser behövs, vilket redogörs för i avsnitt 16.12 nedan.
Förslagen omfattar personer som har fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång, dvs. det gäller från och med det år den äldre fyller
66 år. Den övervägande delen av den åldersindelade statistiken som
används för att beräkna effekter i detta kapitel utgår från personer
65 år och äldre. Denna avvikelse från förslaget bedöms dock få
endast marginell betydelse för resultaten.
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Syfte, alternativa lösningar och effekter
av utebliven ändring

Utredningens förslag om ett särskilt rutavdrag för äldre utgår från de
principiella överväganden som redogörs för i kapitel 9. I kapitel 10
föreslås att det särskilda rutavdraget för äldre ska utökas med fem
olika tjänster; sällskap, matlagning och bakning, enklare tillsyn av
bostaden vid hemmavaro, trädgårdsskötsel samt rastning och passning av sällskapsdjur. I kapitel 13 föreslår utredningen en utvidgning
av kretsen anhöriga som har rätt till rutavdrag när det gäller tjänsterna för äldre samt utökad uppgiftslämning vid begäran om ersättning för sådant arbete.
Utredningens förslag om utvidgningar av rutavdraget för äldre
personer syftar till att tillgodose en efterfrågan på ruttjänster bland
äldre personer som, med något undantag, inte förväntas finnas i
samma utsträckning bland yngre personer. Förslagen är vidare utformade så att de ska underlätta vardagen för äldre personer och
deras anhöriga samt ha en positiv effekt på deras arbetsutbud, i den
mån de fortfarande förvärvsarbetar. Andra aspekter som utredningen har beaktat i utformningen av förslagen för äldre personer är
att tjänsterna ska bidra till ökat välmående bland äldre, bl.a. genom
minskad ensamhet och minskad risk för fall och andra olyckor.
En viktig utgångspunkt i arbetet med att ta fram förslag på särskilda tjänster för äldre personer har varit att de inte ska kräva några
särskilda kvalifikationer, dvs. de ska kunna utföras av personer med
kort utbildning. På så sätt ska förslagen möjliggöra att fler arbetstillfällen tillkommer för personer med svag anknytning till arbetsmarknaden och därmed bidra till ökad sysselsättning.
En alternativ lösning skulle vara att genomföra förslaget utan
åldersgräns. Det har dock inte ingått i utredningens uppdrag att ta
fram ett förlag på ett nytt, utvidgat rutavdrag för samtliga skattskyldiga. Därmed har inte någon analys av konsekvenserna av ett
sådant förslag gjorts.
Ett ytterligare alternativ skulle vara att inte genomföra förslaget.
I kapitel 15 görs en sammanvägd bedömning av behov och lämplighet
av förslaget utifrån de konsekvenser som redovisas i detta avsnitt.
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Offentligfinansiella effekter

I detta avsnitt beräknas de offentligfinansiella effekterna av utredningens förslag. För förslag vars offentligfinansiella effekt bedöms
överstiga 5 miljoner kronor görs en beräkning av den offentligfinansiella effekten vid ett ikraftträdande den 1 januari 2022. I annat fall
antas att effekten är försumbar. Beräkningarna är statiska, vilket
betyder att inga förändringar i efterfrågan eller utbudet av tjänsten
till följd av förslagen beaktas i beräkningen. Det bör noteras att
bedömningarna och beräkningarna är behäftade med stor osäkerhet,
främst då det saknas underlag för att bedöma den nuvarande omfattningen av marknaden för de tjänster som föreslås ingå i ett rutavdrag
för äldre.
Utredningen presenterar även beräkningar av en mer långsiktig
offentligfinansiell kostnad, vilken är en bedömning av kostnaden när
marknaden har anpassats till det nya lägre priset. Även dessa beräkningar är behäftade med stor osäkerhet och den faktiska kostnaden
kan på lång sikt komma att avvika från beräkningarna i betydande
grad. För att illustrera detta presenteras även alternativa beräkningar
baserade på andra antaganden. Samtliga beräkningar bör ses som utredningens bästa bedömning, givet tillgänglig information och kunskap.
Beräkningar som beaktar offentligfinansiella effekter av eventuella ökningar av sysselsättningen och antalet arbetade timmar i
ekonomin i sin helhet presenteras inte. Detta mot bakgrund av den
mycket stora osäkerhet som råder kring denna typ av beräkningar.
Det kan emellertid noteras att i den mån sådana effekter förekommer blir den offentligfinansiella kostnaden på lång sikt lägre än de
beräkningar som presenteras här.
Utredningen beräknar att förslaget om ett särskilt rutavdrag för
äldre har en offentligfinansiell effekt om totalt 86 miljoner kronor
vid ett införande 1 januari 2022. På längre sikt, då efterfrågan och
utbud anpassats till det nya lägre priset på tjänsterna, bedöms kostnaden uppgå till 272 miljoner kronor.
Nedan redogör utredningen närmare för beräkningen och kostnaden för respektive förslag. Först presenteras de kortsiktiga offentligfinansiella effekterna och därefter de mer långsiktiga offentligfinansiella effekterna.
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Kortsiktig offentligfinansiell effekt

Sällskap
Utredningen föreslår att en sällskapstjänst ska ingå i den särskilda
ordningen för rutavdrag för äldre personer. Exempel på arbeten som
ska omfattas av rutavdrag är sällskap i bostaden i vid bemärkelse, eller
i samband med rekreation, nöjesarrangemang eller liknande aktiviteter
utanför bostaden.
Vad utredningen funnit finns det i dagsläget inte någon större
privat marknad för den typ av tjänst som föreslås. Sällskapstjänsten
kan i viss mån sägas vara i linje med den nuvarande omsorgstjänsten.
Den nuvarande omsorgstjänsten inom rutavdraget omfattar personlig omsorg som en fysisk person behöver och som utförs i eller i nära
anslutning till bostaden.1 Det kan röra sig om hjälp med den personliga hygienen, på- och avklädning och liknande omsorg. Även omsorg
vid utevistelse vid promenader och enklare ärenden som besök på
vårdcentral, bank eller butik ger rätt till rutavdrag. Omsorgstjänsten
utgör sammantaget en relativt liten del av rutavdraget. Enligt statistik
från Skatteverket omfattade samtliga ruttjänster för personer 65 år och
äldre knappt 6,86 miljoner timmar 2018. Omkring 1,1 procent av dem,
eller cirka 78 000 timmar, utgjordes av arbeten utförda inom kategorin
”annan omsorg” (se avsnitt 4.2.5). Detta indikerar att omfattningen på
denna typ av tjänster i dag generellt sett är liten.
I den mån de föreslagna tjänsterna förekommer i dag torde det
främst vara som insatser via hemtjänsten. Av samtliga personer 65 år
och äldre hade drygt 8 procent någon hemtjänstinsats 2019 och cirka
1,4 procent av samma åldersgrupp hade insatsen ledsagning (se
avsnitt 6.8.2. och figur 6.1). I den mån det finns en efterfrågan på
liknande tjänster bland äldre personer som inte har biståndsbedömda
insatser eller bland personer som har biståndsbedömda insatser, men
som skulle vilja ha mer sällskap, är det sannolikt till stor del anhöriga
som tillhandahåller tjänsten (se avsnitt 7.2.6). Även organisationer
inom civilsamhället bidrar med olika verksamheter som t.ex. väntjänst där volontärer besöker äldre personer eller där kommunen
erbjuder sig att betala kostnaden för en medföljande vän till exempelvis träning, fotbollsmatcher eller bio (se avsnitt 7.3.2).

1

Skatteverket, Rättslig vägledning 2020, Vad räknas som rutarbete?
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Som framkommit i kontakt med företag i rutbranschen är sällskap i hemmet, t.ex. för samtal eller fika, efterfrågat av äldre personer
och kan då förekomma i samband med andra tjänster, såsom städning. Vad utredningen erfar särdebiteras vanligtvis inte det sällskapet
utan ingår i den tid utföraren är i hemmet. En bestämmelse om att
sällskap i bostaden ger rutavdrag för äldre kommer i dessa fall att
klargöra vilket arbete som omfattas av rutavdraget, men kommer
sannolikt inte att betyda en ökning av den offentligfinansiella kostnaden.
Sammantaget gör utredningen bedömningen att den offentligfinansiella kostnaden för den föreslagna sällskapstjänsten kommer
att uppgå till mindre än 5 miljoner kronor vid ett införande 1 januari
2022.
Matlagning och bakning
Utredningen föreslår att matlagning och bakning som avser hushållets måltider och behov ska omfattas av det särskilda rutavdraget
för äldre.
Av Skatteverkets Rättslig vägledning för 2020 framgår att rutavdrag ges för matlagning inom ramen för omsorgstjänsten.2 Såvitt
utredningen känner till finns det också företag som är specialiserade
mot ruttjänster som erbjuder matlagning. Någon uppgift om hur
många som använder den tjänsten i dag eller hur många som köper
en liknande tjänst på den privata marknaden utan att göra rutavdrag
har emellertid inte utredningen, men bedömningen är att det i dagsläget rör sig om få äldre personer eller anhöriga.
Vidare uppgick antalet utförda ruttimmar inom omsorgstjänsten
2018 till 78 000 för personer 65 år och äldre jämfört med knappt
6,86 miljoner timmar för samtliga tjänster som personer inom samma
åldersgrupp köpt (se avsnitt 4.2.5). Detta indikerar att omfattningen
på denna typ av tjänster i dag generellt sett är liten.
Sammantaget gör utredningen bedömningen att den offentligfinansiella kostnaden för införandeåret uppgår till mindre än 5 miljoner
kronor.

2

Skatteverket, Rättslig vägledning 2020, Vad räknas som rutarbete?
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Enklare tillsyn av bostaden
Regeringen föreslår i lagrådsremissen Utvidgat rutavdrag och höjt tak
för rutavdraget att en tjänst som avser enklare tillsyn av bostaden ska
omfattas av rutavdraget. En tjänst i form av tillsyn av bostad bör
enligt regeringen ta sikte på sådant arbete som i dag utförs av hushållen själva eller av grannar, släktingar och vänner.
Utredningen föreslår att ett särskilt rutavdrag för äldre ska omfatta sådan tillsyn även om den utförs när den äldre är hemma. Det
kan t.ex. handla om att ta hand om post, sköta om blommor, vädra
eller kontrollera så att det inte uppstått skador i bostaden invändigt
eller utvändigt. Dessutom föreslår utredningen att plantering av
blommor m.m. inne i bostaden och på balkongen ska ge rätt till rutavdrag för äldre personer.
Det finns ingen statistik över i vilken utsträckning personer över
65 år eller anhöriga i dag köper en tjänst av liknande slag på den
privata marknaden. Utredningen bedömer att detta sker endast i
liten omfattning. Sannolikt är det i många fall de anhöriga eller den
kommunala hemtjänsten som utför denna typ av tillsyn i samband
med besök hos den äldre.
Utredningen bedömer att den offentligfinansiella kostnaden vid ett
införande den 1 januari 2022 kommer att vara mindre än 5 miljoner
kronor.
Trädgårdsskötsel
Utredningen föreslår att fler trädgårdsarbeten ska inkluderas i ett särskilt rutavdrag för äldre personer. Det kan t.ex. handla om plantering
av blommor, träd och buskar samt skötsel av växterna. I tjänsten ska
också ingå plockning av bär och frukt.
Det finns ingen statistik över i vilken omfattning personer över
65 år eller deras anhöriga köper just sådana arbeten på marknaden
i dag. Uppgifter om exempelvis nettoomsättning finns tillgängliga för
företag som klassificeras inom trädgårdstjänster (SNI-kod 81.300).
I denna näringsgren ingår dock många olika trädgårdstjänster, till både
offentliga och privata kunder. Den nettoomsättning som kan hänföras
till privata kunder och som består av tjänster såsom plantering och
plock av frukt från träd torde endast utgöra en mycket liten del av den
totala omsättningen under näringsgrenen.
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Bland de företag som erbjuder liknande tjänster som de som föreslås förekommer både rutnischade företag och företag som är
specialiserade mot trädgård och odling. I det följande gör utredningen antagandet att många av de personer som i dag köper trädgårdstjänster som inte omfattas av rutavdrag till stor del är de som
redan köper trädgårdsarbeten som enligt gällande rätt omfattas av
rutavdrag.
Ett av de större rutnischade företagen på marknaden uppskattar
att omkring 10 procent av de tjänster de utför inom trädgård inte är
rutavdragsberättigade. Det rör sig främst om sådana tjänster som
nyplantering av blommor och perenner samt att ordna med trädgården på vårkanten. Det är möjligt att dessa 10 procent även inkluderar arbeten som utredningen inte föreslår ska ingå i rutavdraget.
I det följande gör utredningen antagandet att de föreslagna tjänsterna
motsvarar 70 procent av de utförda tjänster som inte ingår i dag.
Enligt uppgift från Skatteverket uppgick det totala rutbeloppet
för trädgårdsarbete till drygt 686 miljoner kronor 2018.3 Vid ett
antagande om att samma andel icke-rutberättigade tjänster gäller för
hela marknaden samt att de tillkommande tjänsterna har samma
genomsnittliga pris som de som redan ingår i rutavdraget beräknas
ett inkluderande av dessa tjänster för både äldre och yngre personer
öka rutavdraget med drygt 53 miljoner kronor 2018.
Av den totala summan rutavdrag för trädgårdstjänster 2018 kan
cirka 52 procent hänföras till rutavdrag av personer 65 år och äldre.4
Att inkludera föreslagna tjänster i ett särskilt rutavdrag för personer
65 år och äldre bedöms därmed öka rutavdraget med 28 miljoner
kronor i 2018 års rutavdragsbelopp.
För att kostnaden ska motsvara 2022 års priser och lönenivå görs
en framräkning av den uppskattade kostnaden med KPI med fast
bostadsränta (KPIF), enligt statistik från SCB och prognos från
Konjunkturinstitutet i juni 2020. Prisutvecklingen för den aktuella
tjänsten bedöms därmed följa prisutvecklingen i stort.
Den offentligfinansiella kostnaden vid ett införande 1 januari
2022 uppskattas därmed till 29 miljoner kronor.

3

Uppgift från Skatteverket. Uttag från deras informationslager i mars 2020.
Uppgift från Skatteverket. Uttag från deras informationslager i mars 2020. Skatteverket
beräknar rutbeloppet för trädgårdstjänster för personer 65 år och äldre till drygt 356 miljoner
kronor 2018, eller knappt 52 procent av det totala beloppet.
4
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Rastning och passning av sällskapsdjur
Flera företag erbjuder tjänster som passning, rastning och skötsel av
sällskapsdjur. Det finns dock endast knapphändig information om i
vilken omfattning dessa tjänster köps på marknaden i dag.
Många hushåll har ett sällskapsdjur. I en undersökning från 2017
som utfördes av Novus på uppdrag av Svenska kennelklubben, Agria
djurförsäkring och djurmatsföretaget Royal Canin uppskattades att
34 procent av hushållen i Sverige har något slags sällskapsdjur.5 Enligt
Statistiska centralbyråns befolkningsstatistik fanns det 2019 knappt
4,718 miljoner hushåll i Sverige. Om andelen med sällskapsdjur är
bestående över år skulle det innebära att omkring 1,60 miljoner hushåll har något sällskapsdjur.
Animail, en djurbutik på nätet, har tidigare haft en återkommande
webbaserad undersökning, kallad Husdjurspanelen, vars syfte var att
studera svenskars kunskap, inställning och relationer till sina husdjur.
I den panel som genomfördes i augusti 2015 deltog 1 020 djurägare och
14 procent svarade jakande på frågan om de använde sig av hunddagis, dogwalking eller liknande tjänster.6 Det saknas uppgifter om
hur representativ denna panel är för hushåll som har sällskapsdjur i
allmänhet och för äldre personer i synnerhet. Utredningen gör
antagandet att resultatet ändå kan ge en indikation på hur vanligt
förekommande köp av sådana tjänster är.
Det finns vidare inga uppgifter om hur stor andel av dessa hushåll
som köpt tjänster som inte föreslås ingå i ett rutavdrag för äldre,
såsom hunddagis. I det följande antas att hälften, dvs. 7 procent har
köpt tjänster som föreslås ingå i rutavdraget.
Utredningens bedömning är att äldre personer sannolikt står för
en relativt liten del av den totala efterfrågan som finns på dessa
tjänster i dag. Detta då personer 65 år och äldre som har sällskapsdjur inte arbetar i samma utsträckning som yngre personer och därmed inte har samma behov av någon som passar, rastar eller sköter
om djuren. Det är även möjligt att äldre personer som inte fullt ut
orkar ta hand om ett djur, och som inte heller har möjlighet att få
5

Pressmeddelande från Agria den 29 november 2017. Information hämtad den 29 juli 2020 på
webbplatsen www.agria.se/pressrum/pressmeddelanden-2017/sallskapsdjur-i-mer-an-vart-tredjehushall/.
6
Pressmeddelande Animail, den 10 september 2015. Information hämtad den 29 juli 2020 på
webbplatsen www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/nya-husdjurspanelen-visar-hunddagisoch-hundpromenader-ny-tillvaextbransch-med-rut-avdrag-oever-en-miljon-svenskahusdjursaegare-skulle-anlita-1215435.
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hjälp med det, helt enkelt inte skaffar ett sällskapsdjur. Utredningen
gör antagandet att 5 procent av de hushåll som köper tjänsterna är
hushåll där åtminstone en person är äldre än 65 år. Med antagandena
ovan skulle antalet äldre hushåll som köper dessa tjänster uppgå till
omkring 5 615.
Sannolikt sker en del av köpen av denna typ av tjänster svart.7 I en
rapport från Skatteverket från 2020 uppskattas andelen av samtliga
hushåll mellan 18 och 89 år som köper passning eller vård av husdjur
svart till 1 procent 2019.8 Givet att andelen skulle vara densamma för
samtliga hushåll uppskattas antalet hushåll, både yngre och äldre,
som köpt dessa tjänster svart till knappt 47 200.
Det är oklart om de hushåll med sällskapsdjur som i Husdjurspanelen uppgett att de köpt en passningstjänst har köpt den svart
eller inte. I det följande görs antagandet att resultatet avser samtliga
köp av tjänster, både svarta och vita. På så sätt beräknas att omkring
21 procent av de hushåll som köpt tjänsterna har gjort det svart.9 Det
är dock möjligt att viss underrapportering sker, t.ex. då respondenterna inte vill uppge att de köpt tjänster svart. Kontakt med branschföreträdare indikerar också att svarta tjänster är mycket vanligt
förekommande i branschen. I det följande antas därför att andelen
hushåll som köper dessa tjänster svart uppgår till 30 procent. Denna
andel antas även gälla för äldre hushåll, vilket betyder att drygt 3 930
äldre hushåll beräknas ha köpt tjänsten vitt.
Det finns inte heller några uppgifter om antalet timmar djurpassning som hushåll köpt i genomsnitt. Vid köp av tjänsten samtliga dagar i veckan om i genomsnitt 30 minuter skulle antalet timmar
per vecka uppgå till 3,5. Vissa köper dock sannolikt endast tjänster
vid bortavaro från hemmet. I det följande antas att de äldre personer
som köper tjänsten gör det för 2 timmar i veckan i genomsnitt. Detta
ger ett totalt antal vita timmar om omkring 408 720.
Vad gäller priser verkar olika företag erbjuda olika paket för djurpassning med följaktligen varierande priser. Vad utredningen erfar
7

I en kartläggning 2005 uppskattar Skatteverket att hushållens svarta köp av djurpassning
uppgick till drygt 9 000 årsarbeten, vilket kan jämföras med andra uppskattningar från samma
kartläggning, som drygt 12 000 årsarbeten för arbeten relaterade till bostaden samt 2 000
årsarbeten för passning av barn. Se rapporten Svartköp och svartjobb i Sverige (SKV 2006:04).
8
Skatteverkets rapport, Hushållens medvetna köp av svarta tjänster 2005 och 2019, s. 13. Se mer
om undersökningen i avsnitt 4.5.
9
Beräkning: Andelen som köpt någon typ av passningstjänst uppskattas till 14 procent och
antalet hushåll som har husdjur till drygt 1,6 miljoner, dvs. antalet som har köpt en tjänst
beräknas till 224 600. 47 200 utgör omkring 21 procent av 224 600.
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ligger priset för 30 minuters rastning av hund vanligtvis mellan 120–
150 kronor, lite beroende på var i Sverige rastningen sker. Detta
indikerar ett timpris för rastning på mellan 240–300 kronor. Om det
genomsnittliga timpriset för tjänsterna antas uppgå till 270 kronor
innebär det med ovanstående antaganden att värdet på de tjänster som
köpts vitt av äldre hushåll 2020 uppskattas till drygt 110 miljoner
kronor.
Den offentligfinansiella kostnaden av att inkludera rastning och
passning av sällskapsdjur i ett rutavdrag för äldre beräknas således
uppgå till 55 miljoner kronor 2020.
För att den offentligfinansiella kostnaden ska motsvara 2022 års
priser och lönenivå görs en framräkning av den uppskattade kostnaden med KPI med fast bostadsränta (KPIF) med hjälp av prognos
från Konjunkturinstitutet i juni 2020. Prisutvecklingen för den
aktuella tjänsten bedöms därmed följa prisutvecklingen i stort.
Utredningen uppskattar den offentligfinansiella kostnaden för
införandeåret till 57 miljoner kronor för 2022.
Utvidgad anhörigkrets
Utredningen föreslår även att fler personer än barn till äldre ska
kunna köpa de tjänster som föreslås ingå i ett särskilt rutavdrag för
äldre personer.
Det är inte känt hur många som i dag köper ruttjänster till sina
föräldrar, men utredningen har i kontakter med företag samt med
Anhörigas riksförbund fått intrycket att den möjligheten inte är
allmänt känd. Ett större rutnischat företag uppger att barn till äldre
oftast tar initiativ till exempelvis städtjänster och sköter administrationen kring dem, men att det är föräldern själv som begär rutavdraget. Enligt företaget är det endast vid enstaka tillfällen som
barnen också köper tjänsten och då använder möjligheten till eget
rutavdrag.
Det finns inte heller några uppgifter över hur många som köper
privata tjänster till föräldrar eller andra närstående utan rutavdraget.
I och med att den privata marknaden bedöms vara ganska liten, särskilt om tjänsterna inte kan köpas inom ramen för rutavdraget, är
uppskattningen att det sker marginellt i dag.
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Dessutom bedöms de tjänster som föreslås ingå i ett särskilt
rutavdrag för äldre vara relativt små. Utredningen gör därför bedömningen att den kortsiktiga offentligfinansiella kostnaden blir mindre
än 5 miljoner kronor.
16.3.2

Offentligfinansiell effekt när marknaden har anpassat
sig till det nya priset

Sällskap
Den privata marknaden för föreslagna tjänster bedöms vara mycket
liten i dag (se avsnitt 16.3.1). I kontakt med företag har det framkommit att visst sällskap i bostaden i någon mening redan kan förekomma inom ramen för dagens rutavdrag, t.ex. en kopp kaffe i
samband med städning. Bedömningen är att det finns en latent
efterfrågan på föreslagna tjänster och att efterfrågan därmed kan
komma att öka med ett rutavdrag. Framför allt bland personer som
av någon anledning kan ha svårt att ta sig ut på aktiviteter på egen
hand samt bland de som bor själva och önskar lite mer sällskap i
vardagen.
Det finns ingen bas att utgå från i beräkningen av den långsiktiga
offentligfinansiella effekten. Statistiken i avsnitt 8.3 indikerar att det
är från 75 år och framför allt från 85-års åldern som personer börjar
känna sig mer ensamma, upplever minskad hälsa samt ökade rörelsehinder. Sällskapstjänsten antas därför främst komma att köpas av
personer från omkring 80 år. Antalet personer 80 år och äldre uppgick till 536 306 år 2019.10
Det finns inte heller någon uppgift som indikerar hur stor andel
av dessa personer som skulle vara intresserade av att köpa tjänsterna.
I det följande antas att samma andel av personer 80 år och äldre som
i dag köper ruttjänster i något större utsträckning kommer att
efterfråga tjänsterna. Av samtliga personer 80 år och äldre gjorde
ungefär 7 procent rutavdrag för mer än 5 000 kronor 2018.11 Således
beräknas antalet personer som på sikt kommer att köpa tjänsterna
med ett rutavdrag till omkring 37 541.
10

Folkmängd 2019 hämtad från Statistiska centralbyråns statistikdatabas, senast uppdaterad
2020-02-20.
11
Andelen har beräknats utifrån uppgifter om antalet personer som gjort rutavdrag för olika
belopp från Statistiska centralbyrån. Jämför med informationen i tabell 4.3.
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Vad gäller tidsåtgång vill vissa personer kanske få sällskap till
någon aktivitet utanför bostaden per år medan andra skulle vilja ha
mer frekvent sällskap i vardagen. Som redan nämnts är det möjligt
att en del av det efterfrågade sällskapet i vardagen tillgodoses i samband med t.ex. städning. Vid antagandet att de som köper tjänsterna
i genomsnitt köper 1 timmes sällskap 4 gånger per år skulle det totala
antalet köpta timmar uppgå till omkring 150 164.
Utredningen gör bedömningen att den föreslagna tjänsten kan
komma att utföras av företag som även utför andra ruttjänster, framför allt städ- och omsorgstjänster. Ett genomsnittligt timpris för
tjänsten beräknas därför med bas i Skatteverkets statistik över det
totala rutbeloppet för städning och omsorg samt antalet timmar för
samma tjänster 2018.12 Enligt denna beräkning uppgår det genomsnittliga timpriset till 390 kronor. För att det ska motsvara 2022 års
lönenivå skrivs priset först fram till 2021 års lönenivå baserat på
timlöneutvecklingen inom tjänstebranschen mellan 2010–2021,
enligt Konjunkturinstitutets prognos i juni 2020. För 2022 finns
ingen prognos för utvecklingen i tjänstebranschen och därmed antas
att timlöneutvecklingen följer den i hela ekonomin. På så sätt
beräknas timkostnaden för 2022 till 426 kronor. Utredningen antar
att samma timpriser gäller för de aktuella sällskapstjänsterna och
underlaget för rutavdraget uppskattas därmed till 64 miljoner kronor.
Den offentligfinansiella effekten av förslaget om att inkludera en
sällskapstjänst i ett rutavdrag för äldre uppskattas därmed uppgå till
32 miljoner kronor på lång sikt i 2022 års pris- och lönenivå.
Denna summa kan jämföras med rutbeloppet för omsorgstjänsten
som, enligt uppgift från Skatteverket, uppgick till 15 miljoner kronor
2018 för personer 65 år och äldre.
Beräkningen är dock behäftad med stor osäkerhet och det är
möjligt att omfattningen av sällskapstjänsten skulle bli mindre på
lång sikt. Om den genomsnittliga efterfrågan i stället skulle vara
hälften så stor, dvs. 2 timmar per år, beräknas den långsiktiga offentligfinansiella effekten i stället till 16 miljoner kronor med i övrigt
samma antaganden som ovan.

12

Antalet timmar för städning och omsorg uppgick till omkring 19,37 miljoner 2018 (avsnitt 4.2.5). Det totala rutbeloppet för samtliga tjänster redovisas inte i betänkandet. Skatteverket beräknar det till 3 776,95 miljoner kronor enligt uttag från sitt informationslager i mars
2020. Timpris = (3 776,95 x 2) / 19,37 = 389,97.
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Matlagning och bakning
Matlagning har kommit att inkluderas inom ramen för omsorgstjänsten enligt rättstillämpningen och det är därmed möjligt att denna
tjänst redan förekommer inom dagens rutavdrag. Utredningens
bedömning är att omfattningen av tjänsten är liten i dag, men att det
kan finnas viss latent efterfrågan på den föreslagna tjänsten.
Statistiken i avsnitt 8.3 indikerar att det framför allt är från 85 år
som många äldre personer upplever en försämrad rörelse-, syn och
hörselförmåga. Utredningen gör därför antagandet att det främst är
från 85 år och äldre som matlagning och bakning kommer att efterfrågas. Antalet personer 85 år och äldre uppgick 2019 till 263 256.13
Precis som för sällskapstjänsten antas att samma andel av åldersgruppen som i dag använder rutavdraget i något större utsträckning
är intresserade av att köpa tjänsterna. Av samtliga personer 85 år och
äldre köpte ungefär 8 procent tjänster för 5 000 kronor eller mer
2018.14 Vidare förekommer sannolikt viss matlagning inom ramen
för rutavdraget i dag och i det följande antas att andelen som önskar
köpa matlagning eller bakning efter införandet kan uppgå till hälften
av dessa, dvs. 4 procent. Antalet personer som på sikt förväntas vilja
köpa tjänsten uppskattas således till omkring 10 530.
Om dessa personer i genomsnitt köper 30 minuters matlagning
eller bakning i månaden skulle efterfrågan på tjänsten motsvara
omkring 63 180 timmar per år.
Den föreslagna tjänsten antas till stor del utföras av företag som
utför andra ruttjänster, och framför allt städ- och omsorgstjänster.
Ett genomsnittligt timpris för tjänsten beräknas därför med bas i
Skatteverkets statistik över det totala rutbeloppet för städning och
omsorg samt antalet timmar för samma tjänster 2018.15 Enligt denna
beräkning uppgick det genomsnittliga timpriset för dessa tjänster till
390 kronor 2018. För att det ska motsvara 2022 års lönenivå skrivs
priset först fram till 2021 års lönenivå baserat på timlöneutveck-

13

Folkmängd 2019 hämtad från Statistiska centralbyråns statistikdatabas, senast uppdaterad
2020-02-20.
14
Andelen har beräknats utifrån uppgifter om antalet personer som gjort rutavdrag för olika
belopp från Statistiska centralbyrån. Jämför med informationen i tabell 4.3.
15
Antalet timmar för städning och omsorg uppgick till omkring 19,37 miljoner 2018 (avsnitt 4.2.5). Det totala rutbeloppet för samtliga tjänster redovisas inte i betänkandet. Skatteverket beräknar det till 3 776,95 miljoner kronor enligt uttag från sitt informationslager i mars
2020. Timpris = (3 776,95 x 2) / 19,37 = 389,97.
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lingen inom tjänstebranschen mellan 2010–2021, enligt Konjunkturinstitutets prognos i juni 2020. För 2022 finns ingen prognos för
utvecklingen i tjänstebranschen och därmed antas att timlöneutvecklingen följer den i hela ekonomin. På så sätt beräknas timkostnaden för 2022 till 426 kronor. Utredningen antar att samma timpriser gäller för de aktuella tjänsterna och underlaget för rutavdraget
uppskattas till knappt 27 miljoner kronor.
Den offentligfinansiella effekten av förslaget om att inkludera en
matlagningstjänst i ett rutavdrag för äldre beräknas därmed till
13 miljoner kronor på lång sikt, i 2022 års pris- och lönenivå.
Denna summa kan jämföras med rutbeloppet för omsorgstjänsten
som för personer 65 år, som enligt uppgift från Skatteverket, uppgick
till 15 miljoner kronor 2018.
Beräkningen ovan är dock behäftad med stor osäkerhet. Om
efterfrågan på matlagning och bakning skulle bli dubbelt så stor som
antagits ovan skulle den offentligfinansiella kostnaden uppgå till
26 miljoner kronor i 2022 års pris- och lönenivå.
Enklare tillsyn av bostaden vid hemmavaro
Utredningen bedömer att viss tillsyn av äldre personers bostäder
enligt förslaget redan förekommer i dag, exempelvis i samband med
städning, men att det kan finnas viss latent efterfrågan på tjänsterna.
Förslaget skulle dels kunna möjliggöra för den äldre personen att få
praktiska småsysslor utförda när den äldre vill, dels underlätta för
anhöriga som ger denna typ av stöd i vardagen åt äldre personer.
För att beräkna den offentligfinansiella kostnaden på längre sikt
finns ingen bas att utgå från och relativt enkla antaganden kommer
att göras. Merparten av de tjänster som föreslås ingå förväntas främst
efterfrågas av personer som upplever försämrad rörelse-, syn- eller
hörselförmåga och därmed inte kan eller vill utföra dessa moment
och som efterfrågar lite extra trygghet i vardagen mer generellt.
Statistiken i avsnitt 8.3 indikerar att det framför allt är från 85 år
som en hög andel äldre personer upplever en försämrad rörelse-, syn
och hörselförmåga. Utredningen gör därför antagandet att det främst
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är från 85 år och äldre som tillsynstjänsten kommer att efterfrågas.
Antalet personer 85 år och äldre uppgick 2019 till 263 256.16
Vad gäller intresset för att köpa tillsynstjänsterna antar utredningen, precis som för tjänsterna ovan, att samma andel av åldersgruppen som i dag köper ruttjänster i något större utsträckning
kommer att efterfråga tjänsterna. Av samtliga personer 85 år och
äldre beräknas omkring 8 procent ha köpt ruttjänster för mer än
5 000 kronor 2018.17 Vid antagandet att samma andel kan vara
intresserade av att köpa den föreslagna tillsynstjänsten på sikt förväntas 21 060 personer köpa tjänsten med rutavdrag.
Vid antagandet att tidsåtgången för tillsynen i genomsnitt uppgår
till 10 minuter varannan vecka beräknas det totala antalet efterfrågade timmar till knappt 56 173 per år.
Utredningen bedömer att många av de föreslagna tjänsterna
sannolikt kommer att utföras i samband med exempelvis städning
eller personlig omsorg. Därmed beräknas ett genomsnittligt timpris
för tjänsten med bas i Skatteverkets statistik över det totala rutbeloppet för städning och omsorg samt antalet timmar för samma
tjänster 2018.18 Enligt denna beräkning uppgår det genomsnittliga
timpriset till 390 kronor. För att det ska motsvara 2022 års lönenivå
skrivs priset först fram till 2021 års lönenivå baserat på timlöneutvecklingen inom tjänstebranschen mellan 2010–2021, enligt
Konjunkturinstitutets prognos i juni 2020. För 2022 finns ingen
prognos för utvecklingen i tjänstebranschen och därmed antas att
timlöneutvecklingen följer den i hela ekonomin. På så sätt beräknas
timkostnaden för 2022 till 426 kronor. Utredningen antar att samma
timpris gäller för de aktuella tillsynstjänsterna och underlaget för
rutavdraget uppgår därmed till knappt 24 miljoner kronor.
Utredningen beräknar sammantaget att en utvidgning av rutavdraget till att även omfatta tillsyn av bostaden vid hemmavaro för
äldre personer på sikt ger en offentligfinansiell kostnad om 12 miljoner
kronor i 2022 års pris- och lönenivå.

16

Folkmängd 2019 hämtad från Statistiska centralbyråns statistikdatabas, senast uppdaterad
2020-02-20.
17
Andelen har beräknats utifrån uppgifter om antalet personer som gjort rutavdrag för olika
belopp från Statistiska centralbyrån. Jämför med informationen i tabell 4.3.
18
Antalet timmar för städning och omsorg uppgick till omkring 19,37 miljoner 2018 (avsnitt 4.2.5). Det totala rutbeloppet för samtliga tjänster redovisas inte i betänkandet. Skatteverket beräknar det till 3 776,95 miljoner kronor enligt uttag från sitt informationslager i mars
2020. Timpris = (3 776,95 x 2) / 19,37 = 389,97.
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Denna beräkning är baserad på en rad osäkra antaganden. Om
tidsåtgången i stället antas vara hälften så stor dvs. 5 minuter varannan vecka, eller om antalet personer som efterfrågar tjänsten skulle
vara hälften av det antagna ovan skulle den offentligfinansiella effekten beräknas till 6 miljoner kronor på lång sikt. Om efterfrågan på
tillsynen skulle vara dubbelt så stor, dvs. 20 minuter varje vecka eller
om antalet personer som efterfrågar tjänsten är dubbelt så stor som
det antagna skulle den offentligfinansiella kostnaden beräknas till
48 miljoner kronor.
Trädgårdsskötsel
Den offentligfinansiella kostnaden för förslaget att inkludera fler
trädgårdsarbeten i rutavdraget för äldre personer uppskattas till
29 miljoner kronor 2022. Utredningen bedömer att det kan finnas
viss latent efterfrågan bland äldre personer på dessa arbeten. Det är
dock mycket osäkert i vilken utsträckning efterfrågan på arbetena
kan komma att öka.
Som diskuteras i anslutning till beräkningen av de långsiktiga
kostnaderna i utredningens delbetänkande skulle en kostnadsuppskattning exempelvis kunna utgå från de uppskattningar som gjorts
av sysselsättningseffekten för nuvarande rutavdrag. Särskilt nämns
en uppskattning av Arbetsmarknadspolitiska rådet som indikerar att
sysselsättningen i branscherna kan ha ökat med 600 procent.19 Om
samma priskänslighet för tillkommande trädgårdsarbeten för äldre
personer kan antas som för rutavdraget i stort samt att ökningen i
omsättning för de aktuella arbetena skulle bli lika stor i procentuella
termer som den uppskattade ökningen i sysselsättningen för rutavdraget totalt sett, skulle ökningen i omsättning för den aktuella
trädgårdstjänsten kunna uppgå till 600 procent på sikt.
Utredningen anser dock att detta inte är en rimlig utveckling för
tillkommande trädgårdstjänst. En anledning är att det redan bedöms
finns en etablerad marknad för sådana trädgårdstjänster. Vidare
skulle en ökning med 600 procent innebära en långsiktig kostnad om
196 miljoner kronor i 2018 års priser. Givet att rutbeloppet för
trädgårdstjänsten uppskattas till 356 miljoner kronor för personer
19

Se exempelvis beräkningen av den långsiktiga kostnaden för möbleringstjänster, SOU 2020:5,
s. 224 f.
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65 år och äldre samma år skulle den tillkommande trädgårdstjänsten
utgöra över 50 procent av rutbeloppet för trädgårdstjänsten för
åldersgruppen.20 Detta bedöms inte vara en trolig omfattning för
arbeten som varken är av lika återkommande karaktär eller lika omfattande som de trädgårdsarbeten som redan omfattas av rutavdrag,
exempelvis gräsklippning och trädbeskärning.
Vid antagandet att ökningen av efterfrågan fördubblar omfattningen av de föreslagna trädgårdstjänsterna skulle den offentligfinansiella kostnaden för ytterligare trädgårdstjänster inom rutavdraget för äldre på sikt uppgå till 58 miljoner kronor i 2022 års
pris- och lönenivå.
Om omfattningen av de föreslagna trädgårdstjänsterna i stället
skulle öka med 200 procent skulle den offentligfinansiella kostnaden
på lång sikt uppgå till 87 miljoner kronor och om den skulle öka med
50 procent beräknas den långsiktiga offentligfinansiella kostnaden
till 44 miljoner kronor.
Rastning och passning av sällskapsdjur
För rastning och passning av sällskapsdjur förväntas det finnas viss
latent efterfrågan på tjänster bland äldre personer eller deras
anhöriga. Att inkludera rastning och passning av sällskapsdjur i det
särskilda rutavdraget för äldre kan dels öka möjligheten för en äldre
person att behålla eller skaffa ett sällskapsdjur även när rörelseförmågan blir mer begränsad, dels öka möjligheten att köpa tjänsten
i stället för att en t.ex. en anhörig utför den. Dessutom bedöms det
finnas en större svart marknad för dessa tjänster som förväntas
minska med ett rutavdrag.
I Husdjurspanelen (se avsnitt 16.3.1) framkom att 44 procent av
de husdjursägare som inte köpte passningstjänster på den privata
marknaden i dag troligen skulle göra det om dessa tjänster inkluderades i rutavdraget. Detta torde vidare röra sig om vita tjänster
givet att den uppskattade förändringen i köpbeteendet kommer av
att det finns ett rutavdrag för köpen av tjänsterna.
Med det tidigare antagandet om andelen hushåll som köper
tjänsten vitt, dvs. 70 procent (se avsnitt 16.2.1), skulle detta innebära
att antalet hushåll som köper tjänsterna vitt ökar med 449 procent.
20

Rutbelopp enligt uppgift från Skatteverkets informationslager, uttaget gjort i mars 2020.
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Sannolikt kommer dock inte samtliga som i undersökningen uppgivit att de skulle vilja köpa tjänster med ett rutavdrag verkligen att
göra det om tjänsterna skulle inkluderas. Om andelen som faktiskt
köper dessa tjänster med ett rutavdrag i stället skulle vara en tredjedel av andelen i undersökningen, dvs. knappt 15 procent, skulle
antalet hushåll som köper tjänsterna vitt öka med 150 procent och
den långsiktiga kostnaden uppgå till 141 miljoner kronor med
samma antaganden som ovan.
Även de som tidigare antogs köpa svart kommer sannolikt att
förändra sitt beteende och köpa fler vita tjänster till följd av att relativpriset på vita tjänster minskar gentemot svarta. För att uppskatta
i vilken utsträckning beteendet kan antas förändras används resultat
av analyser av rut- och rotavdragens effekter på svartarbete som
presenteras i Skatteverkets rapport Om RUT och ROT och VITT
och SVART från 2011. Enligt rapporten kan rutavdraget ha bidragit
till att minska antalet hushåll som köper städtjänster svart med
10 procent. Givet att denna minskning antas gälla även för äldre
personers köp av passning och rastning av sällskapsdjur skulle, enligt
de antaganden som gjorts för beräkningarna av den kortsiktiga
effekten ovan, antalet äldre hushåll som köper tjänsten vitt öka till
knappt 4 100 och den offentligfinansiella kostnaden med drygt
2 miljoner kronor i 2022 års pris- och lönenivåer.
Sammantaget skulle den offentligfinansiella kostnaden på lång
sikt öka till 144 miljoner kronor.
Beräkningarna ovan är baserade på ett antal osäkra antaganden.
Förutom att det, som nämnts ovan, inte är säkert att resultaten från
Husdjurspanelen är representativa för de äldre som äger ett sällskapsdjur är det osäkert hur många som skulle köpa tjänsterna med
ett rutavdrag. Om antalet hushåll som köper tjänsterna vitt skulle
öka med 449 procent implicerar det i stället en offentligfinansiell
kostnad om totalt 313 miljoner kronor på lång sikt (ökning av köp
av vita tjänster plus omvandling av svart till vitt).
Vidare är det mycket osäkert i vilken omfattning svarta tjänster
skulle bli vita. Om samtliga som antas köpa svart skulle ändra sitt
beteende och köpa vita tjänster skulle den offentligfinansiella effekten i stället uppskattas till 166 miljoner kronor på lång sikt med i
övrigt samma antaganden som ovan.
Vidare är det möjligt att vissa äldre personer skaffar ett sällskapsdjur till följd av förslaget då de tjänster som föreslås ingå ökar
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möjligheten att ta hand om ett djur. Detta skulle ha en positiv effekt
på antalet personer som använder tjänsterna och allt annat lika öka
den offentligfinansiella kostnaden på lång sikt.
Utvidgad anhörigkrets
Utredningen föreslår även att fler personer än barn till äldre ska
kunna köpa de tjänster som i detta betänkande föreslås ingå i ett rutavdrag för äldre personer till en äldre närstående.
Det finns inget underlag vad gäller barn som i dag köper ruttjänster till sina föräldrar att utgå från i beräkningen av den långsiktiga offentligfinansiella effekten av en utvidgad anhörigkrets och
mycket enkla antaganden kommer därför att göras.
Som nämnts tidigare har utredningen fått uppfattningen att det
inte är allmänt känt att skattskyldiga har möjlighet att köpa ruttjänster till sina föräldrar. Det förefaller vara så att barn till äldre ofta
tar initiativ till städtjänster och sköter administrationen kring dem,
men att det är föräldern själv som begär rutavdrag. I det följande gör
utredningen det enkla antagandet att utvidgningen av anhörigkretsen kommer att innebära en ökning av den offentligfinansiella
kostnaden av föreslagna tjänster med 5 procent.
Enligt beräkningarna av den långsiktiga offentligfinansiella effekten
av de olika förslagen ovan skulle den totala offentligfinansiella kostnaden av samtliga förslag kunna uppgå till 259 miljoner kronor.
Om denna kostnad ökar med 5 procent skulle det öka den långsiktiga kostnaden av förslagen med 13 miljoner kronor på lång sikt i
ekonomin i sin helhet.
Det bör noteras att beräkningen av den offentligfinansiella kostnaden utgår från att samtliga tjänster som föreslås inkluderas i ett
rutavdrag för äldre personer.

16.4

Effekter på sysselsättning och arbetsutbud

Som framgår av avsnitt 16.2.2 förväntas förslagen om att inkludera
ytterligare tjänster i rutavdraget öka efterfrågan på dessa tjänster.
Således förväntas även efterfrågan på arbetskraft och därmed sysselsättningen i de aktuella branscherna öka. För diskussionen i detta
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avsnitt kommer utredningen till stor del att utgå från utredningens delbetänkande Fler ruttjänster och höjt tak för rutavdraget (SOU 2020:5)
där mer detaljerat resonemang kring sysselsättningseffekterna av
rutavdraget i sin helhet finns.
Som beskrivs i utredningens delbetänkande är de förväntade
effekterna på sysselsättningen på lång sikt i ekonomin i sin helhet
beroende av vilka som utför tjänsterna. Om personerna bedöms ha
svag anknytning till arbetsmarknaden förväntas sysselsättningseffekter kunna uppstå i ekonomin i sin helhet på lång sikt.
En viktig utgångspunkt i arbetet med att ta fram förslag på tjänster för ett särskilt rutavdrag för äldre har varit att tjänsterna inte ska
kräva några särskilda kvalifikationer, dvs. de ska kunna utföras av
personer med kort utbildning (avsnitt 10.4). Det är emellertid inte
möjligt att erhålla specifik bakgrundsinformation om de personer
som i dag utför de föreslagna tjänsterna då det inte är möjligt att
identifiera de specifika branscherna utifrån exempelvis SNI- eller
yrkeskoder och på så sätt få fram denna information. I enlighet med
tillvägagångssättet i utredningens delbetänkande presenteras därför
ingen beräkning av förslagens sysselsättningseffekter. Däremot
kommer effekterna att diskuteras i kvalitativa termer.21
En utgångspunkt i arbetet har också varit att försöka utforma förslag som kan bidra till ökat arbetsutbud bland köpare och anhöriga.
Eventuella arbetsutbudseffekter av förslagen är svårbedömda och
även de kommer att diskuteras i kvalitativa termer.
16.4.1

Utgångspunkter för bedömning av effekter
på sysselsättning och arbetsutbud

Sysselsättningseffekter22
I normalfallet förväntas ökad sysselsättning i en bransch leda till att
sysselsättningen i övriga branscher minskar. Detta förklaras av att
ökad efterfrågan på arbetskraft leder till en press uppåt på lönerna,
vilket ökar arbetskostnaden, och således dämpas efterfrågan på
arbetskraft. En möjlig mekanism bakom att lönerna stiger är att
löntagarnas förhandlingsposition, i förhållande till arbetsgivarna,
21

Se diskussion i SOU 2020:5, s. 231.
Nedan återges den teoretiska bakgrunden för bedömning av sysselsättningseffekter och
arbetsutbudseffekter av rutavdraget som finns SOU 2020:5, s. 76 f.
22
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förbättras då arbetslösheten temporärt minskar. Den ökning av
sysselsättningen som uppkommer initialt i den berörda branschen
till följd av lägre kostnader för tjänsterna, neutraliseras på lång sikt i
ekonomin som helhet.
En reform som ökar efterfrågan på arbetskraft bedöms varaktigt
kunna öka sysselsättningen i ekonomin i sin helhet på lång sikt i den
mån den riktas mot grupper med hög arbetslöshet och en svag
position på arbetsmarknaden, vilka ofta utgörs av personer med kort
formell utbildning och utrikes födda. I detta fall förväntas efterfrågan på arbetskraft kunna öka utan att det leder till en påtaglig
press uppåt på lönerna. Det finns fler teoretiska förklaringar till
detta. Ett resonemang går ut på att det för denna grupp i dag bedöms
finnas ett arbetsutbudsöverskott, dvs. efterfrågan på arbetskraft är
mindre än utbudet, till följd av bindande förhandlade lägstalöner.23
Vid ett arbetsutbudsöverskott kan den ökade efterfrågan mötas av
högre utbud utan att löner och priser ökar, eftersom man befinner
sig i en avvikelse från jämvikt i utgångsläget.24 Avgörande för huruvida en ökad efterfrågan på en tjänst bedöms ha långsiktiga sysselsättningseffekter är således anknytningen till arbetsmarknaden hos
de personer som förväntas utföra de aktuella tjänsterna.
Utifrån ovanstående är bakgrundsfaktorer som kan vara särskilt
intressanta för att bedöma sysselsättningseffekter av olika förslag
utbildningsnivå, härkomst, när och varför personen har anlänt till
Sverige samt arbetslöshetshistoria. Personer med låg utbildningsnivå, som är utrikes födda, i synnerhet utomeuropeiskt födda, eller
som nyligen har anlänt till Sverige, har ofta har en sämre anknytning
till arbetsmarknaden och svårare att etablera sig än genomsnittet.
Även arbetslöshetshistorien indikerar hur stark anknytningen till
arbetsmarknaden är. En person med svag anknytning till arbetsmarknaden kan generellt sett förväntas ha fler och längre perioder av
arbetslöshet än en person med god förankring.
I utredningens delbetänkande samt i lagrådsremissen Utvidgat
rutavdrag och höjt tak för rutavdraget redogörs även för en annan
viktig aspekt i bedömningar av sysselsättningseffekter. Den rör i
vilken mån de som sysselsätts är bosatta och folkbokförda i Sverige
i utgångsläget, dvs. innan de sysselsattes. Detta påverkar i vilken grad
arbetslösheten och sysselsättningen i Sverige kommer att påverkas.
23
24

Se diskussion i SOU 2020:5 s. 76 och där angivna referenser.
För mer information, se diskussion SOU 2020:5 s. 76 och där angivna referenser.
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En person med en påtagligt svag ställning på arbetsmarknaden som
är bosatt och folkbokförd i Sverige och som går från arbetslöshet till
sysselsättning kommer att innebära att både sysselsättningen ökar
och arbetslösheten minskar. En person som flyttar till Sverige som
arbetskraftsinvandrare eller från annat EU/EES-land till följd av att
ett arbete erbjuds, kommer däremot inte påverka antalet arbetslösa.
Antalet sysselsatta påverkas vidare endast i den mån personen avser
att bosätta sig här i minst ett år, och således folkbokförs. Vid tillfälligt uppehälle i Sverige påverkas varken sysselsättning eller arbetslöshet, enligt den officiella statistiken.25
Om de som kommer hit för ett arbete folkbokförs i Sverige blir
effekten på sysselsättningen lika stor som om hela sysselsättningsökningen sker genom ökad sysselsättning av personer med svag
anknytning till arbetsmarknaden. Detta eftersom arbetsutbudet
ökar lika mycket som sysselsättningen och att det förväntas medföra
att det inte uppstår någon press uppåt på lönerna, på samma sätt som
då personer med svag anknytning till arbetsmarknaden anställs.
I detta fall blir den långsiktiga effekten på sysselsättningen i ekonomin sin helhet lika stor som effekten i branschen. Huruvida den
som anställs till följd av subventionen är bosatt och folkbokförd i
Sverige sedan tidigare är således sammantaget avgörande för effekten
på sysselsättning och arbetslöshet.
Bakgrundsinformation som inkluderar information om huruvida
utrikesfödda personer har kommit till Sverige som flykting, arbetskraftsinvandrare eller EU/EES-medborgare är intressant. Dels då
det kan säga något generellt om anknytningen till arbetsmarknaden,
dels mot bakgrund av att det är avgörande för bedömningen av
effekter på arbetslöshet och sysselsättning i Sverige (se ovan resonemang om arbetskraftsinvandring).
Arbetsutbudseffekter bland äldre köpare och anhöriga
Rutavdraget i sin helhet förväntas medföra en ökad efterfrågan på
olika typer av marknadsproducerade tjänster. Då hushållen köper in
tjänster från marknaden, som de annars hade utfört själva, frigörs tid
25

Arbetskraftsundersökningen (AKU) från SCB mäter sysselsättningen i Sveriges befolkning.
Befolkningen består av alla som är folkbokförda i Sverige. För att bli folkbokförd krävs att
man bedöms vistas i Sverige i minst ett år.
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för hushållet. Denna tid kan antingen läggas på fritid eller marknadsarbete. I den mån tiden läggs på marknadsarbete ökar köparnas
arbetsutbud och antalet arbetade timmar i ekonomin i sin helhet.
Hur stor effekten på arbetsutbudet blir beror på hur många timmar
som frigörs och köparnas preferenser mellan fritid och marknadsarbete.
Förslagen i detta betänkande riktar sig mot personer som fyllt 65 år
vid beskattningsårets ingång. För de flesta personer i den åldersgruppen förväntas inga större effekter på arbetsutbudet eftersom de
inte längre förvärvsarbetar. För de äldre köpare som står i valet
mellan att pensionera sig helt eller arbeta en tid till skulle dock rutavdraget kunna ha viss effekt på arbetsutbudet. Eftersom ruttjänster
frigör tid, och särskilt för lite äldre personer som på grund av något
sämre rörelseförmåga kan vara mindre produktiva vad gäller hemarbete, har rutavdraget potential att underlätta för de äldre som vill
vara kvar på arbetsmarknaden.
Vidare hjälper anhöriga ofta en äldre närstående med liknande
sysslor som de utredningen föreslår ska ingå i ett särskilt rutavdrag
för äldre. De föreslagna tjänsterna skulle således kunna bidra till att
avlasta och frigöra tid för anhöriga, vilket gör att de skulle kunna öka
sitt marknadsarbete. Det är få anhöriga som uppger att de pensionerat sig för att ta hand om en närstående (se avsnitt 8.5.3), men
däremot har många anhöriga gått ned i arbetstid (se kapitel 7).
Vad gäller storleken på arbetsutbudseffekten förväntas den vara
större för tjänster som är ofta återkommande och relativt omfattande i tid än för tjänster som endast utförs sporadiskt eller är
mindre tidskrävande. För olika tjänster som är lika tidskrävande men
där den första utförs återkommande och den andra vid ett enskilt
tillfälle, kan det vara rimligt att tro att arbetsutbudet ökar mer för
den första. I det första fallet kan arbetsutbudet och antalet arbetade
timmar tänkas påverkas genom grad av deltidsarbete eller eventuellt
pensionsbeslut, medan i det andra fallet bör det mer handla om grad
av uttag av t.ex. semester eller annan tjänstledighet.
Det är också möjligt att arbetsutbudet ökar till följd av en lägre
sjukfrånvaro. Exempelvis är stressrelaterad psykisk ohälsa en vanlig
anledning till sjukskrivning, främst bland kvinnor. Minskad grad av
hemarbete i det egna hushållet eller hos en närstående kan minska
stressen och således minska den stressrelaterade psykiska ohälsan,
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vilket kan leda till fler arbetade timmar både för anhöriga och äldre
som fortfarande förvärvsarbetar.
16.4.2

Sällskap

Sysselsättningseffekter
Utredningen bedömer, som nämnts ovan, att sällskapstjänsten till
stor del kan komma att utföras av företag eller privatpersoner som
utför andra ruttjänster. Om bedömningen av sysselsättningseffekterna av befintliga ruttjänster används för beräkning av sysselsättningseffekterna av den föreslagna tillsynstjänsten kan en jämförelse
göras med det räkneexempel i utredningens delbetänkande som
illustrerar potentiella sysselsättningseffekter av att höja taket i rutavdraget från 50 000 kronor till 75 000 kronor per person och år.26
Där bedömdes höjningen av taket innebära att det totala rutavdraget
skulle öka med 1,3 procent, vilket i sin tur beräknades öka sysselsättningen med cirka 120 personer i de aktuella branscherna. Med
antaganden om undanträngning (75 procent) samt olika antaganden
om arbetskraftsinvandring bedömdes sysselsättningseffekten för
ekonomin i sin helhet på lång sikt kunna uppgå till 15–30 personer,
en positiv, men försumbar effekt.
Den offentligfinansiella kostnaden för den föreslagna sällskapstjänsten bedöms uppgå till 32 miljoner kronor i 2022 års pris- och
lönenivå. I 2018 års pris- och lönenivå beräknas det motsvara 29 miljoner kronor. År 2018 beräknades rutavdraget uppgå till 5 023 miljoner
kronor, vilket gör att de föreslagna tjänsterna kan förväntas öka omfattningen av rutavdraget med omkring 0,6 procent. Med samma
resonemang som för höjningen av taket i rutavdraget ovan skulle det
föreliggande förslaget kunna innebära hälften så stora effekter.
Antagandet om undanträngning i beräkningen av effekterna av
höjningen av taket i rutavdraget bygger på statistik över vilka som
arbetar inom lokalvårds- och flyttbranschen, två branscher som i hög
utsträckning bedöms utgöras av tjänster som skulle kunna vara rutavdragsberättigade. Det är dock möjligt att den föreslagna sällskapstjänsten kommer att utföras av personer med en annan bakgrund än
de som arbetar inom lokalvårdsbranschen. En anledning är att, som
även påpekas i delbetänkandet, statistik över hela lokalvårds- och
26
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flyttbranschen inte visar hur det ser ut för just de företag som arbetar
med rutavdragsberättigade tjänster.27 Sällskapstjänsten kan vidare
sägas ligga i linje med den nuvarande omsorgstjänsten inom rutavdraget. Det är möjligt att utförare som arbetar med tjänster liknande omsorgstjänsterna har en annan bakgrund än de som arbetar
med städtjänster. Möjligtvis skulle de bättre kunna representeras av
personer som arbetar exempelvis inom hemtjänst.
Rickne (2019) jämför olika bakgrundskarakteristika för personer som arbetar i rutnischade företag med personer som arbetar
inom bl.a. lokalvård och hemtjänst. 28 Jämfört med lokalvårdsbranschen är andelen korttidsutbildade något lägre inom rutnischade företag, 15–20 procent jämfört med över 30 procent (för
hemtjänst redovisas inte andelen korttidsutbildade). Andelen kvinnor med flyktingbakgrund är högre för både lokalvård och för hemtjänst än för rutnischade företag. Vad gäller andelen kvinnor utan
flyktingbakgrund födda utanför Europa inom rutnischade företag är
den lägre än inom lokalvård, men något närmare andelen inom hemtjänsten. Vidare finner Rickne att ungefär 15 procent av dem som
började arbeta i ett rutnischat företag tidigare befunnit sig i ekonomiskt utanförskap, en andel som är lägre än för övrig lokalvård, men
snarlik den inom hemtjänsten. Vad gäller de som tidigare var arbetslösa har de rutnischade företagen ungefär samma andel som övrig
lokalvård och restaurang och en högre andel än hemtjänsten.
Sammantaget indikerar diskussionen ovan att personer med svag
anknytning till arbetsmarknaden kan komma att sysselsättas till
följd av en utvidgning av rutavdraget med en tjänst som avser sällskap och att antagandet om undanträngningen av den föreslagna
tjänsten torde vara i samma storleksordning som i räkneexemplet
ovan eller eventuellt något högre.
Flera studier pekar även på en hög grad av arbetskraftsinvandring
inom rutnischade företag.29 I räkneexemplet i utredningens delbetänkande tas hänsyn till detta genom olika antaganden om omfattningen av arbetskraftsinvandring bland dem som arbetar med
ruttjänster.
27

Se SOU 2020:5 s. 83.
Kvinnor med flyktingbakgrund i rutsubventionerade företag, SNS Analys nr 56, 2019. Rutnischade företag definieras som de företag vars samlade rutavdrag överstiger 20 procent av den
totala försäljningsvolymen och starkt rutnischade refererar till de företag där samma andel
överstiger 50 procent.
29
Rickne. Kvinnor med flyktingbakgrund i rutsubventionerade företag, SNS Analys nr 56, 2019
samt Riksrevisionen, Rutavdraget – konsekvenser av reformen, RiR 2020:2.
28
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I den mån förslaget leder till att äldre personer väljer att ersätta
kommunala insatser med ruttjänster skulle sysselsättningen kunna
påverkas om de som utför ruttjänsterna skiljer sig åt från de som
arbetar med kommunala insatser vad gäller anknytningen till arbetsmarknaden. Som redogörs för ovan indikerar Rickne (2019) att
anknytningen till arbetsmarknaden för dem som arbetar inom rutnischade företag och de som arbetar inom hemtjänst kan vara snarlik
avseende flera variabler. En viktig skillnad är dock att andelen sysselsatta födda i Europa är markant högre inom rutnischade företag än
inom hemtjänsten, vilket sannolikt indikerar en högre grad av
arbetskraftsinvandring inom rutnischade företag.30 Nettoeffekten på
sysselsättningen vid substitution av hemtjänst med ruttjänster är
svårbedömd, men skulle kunna vara negativ.
Som diskuteras i avsnitt 16.5 nedan bedöms de föreliggande förslagen emellertid inte leda till att äldre personer i betydande utsträckning väljer ruttjänster i stället för insatser via kommunen,
främst för att tjänsterna bedöms vara av mindre karaktär, både sett i
relation till det rutavdrag som redan finns och till de insatser som
kommunerna utför. Dessutom kommer de föreslagna tjänsterna
bara i vissa fall överlappa kommunernas insatser. Möjligen skulle förslagen kunna innebära en ökad konkurrensfördel för privata företag
gentemot den kommunala hemtjänsten då dessa företag kan erbjuda
tilläggstjänster med rutavdrag. Bakgrunden för just dem som arbetar
inom privata hemtjänstföretag är dock inte känd. Sannolikt skulle
eventuella sysselsättningseffekter av att äldre personer byter från
kommunala till privata hemtjänstföretag vara små.
Sammantaget bedöms effekten på sysselsättningen i ekonomin i
sin helhet på lång sikt vara positiv, men försumbar.
Arbetsutbudseffekter
Utredningen antar att det framför allt är personer som av någon
anledning kan ha svårt att ta sig ut på aktiviteter på egen hand samt
de som bor själva och önskar lite mer sällskap i vardagen som kommer att efterfråga sällskapstjänsten. Statistiken i avsnitt 8.3 indikerar
att det är från 75 år, men framför allt från 85 års ålder, som personer
börjar känna sig mer ensamma, upplever försämrad hälsa samt ökade
30

Rickne (2019), figur 1, s. 7.
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rörelsehinder. Utredningen antar därmed att sällskapstjänsten främst
kommer att efterfrågas av personer som är pensionerade sedan en tid
tillbaka och att inga effekter kan förväntas på de äldre köparnas arbetsutbud.
Den föreslagna sällskapstjänsten bedöms dock kunna få betydelse
för anhöriga till äldre. Avsnitt 7.2.6 indikerar att socialt umgänge,
stimulans och förströelse är den allra vanligaste formen av omsorg
som anhöriga bidrar med till en äldre närstående. Förslaget antas
således kunna avlasta anhöriga och i den mån tjänsten köps in regelbundet skulle den också kunna frigöra tid för anhöriga, vilket skulle
kunna leda till ökat marknadsarbete.
Effekten på anhörigas arbetsutbud bedöms dock bli begränsad,
främst för att den långsiktiga kostnaden av förslaget beräknas bli
liten. I 2022 års priser uppskattas kostnaden till 32 miljoner kronor,
vilket motsvarar 29 miljoner kronor i 2018 års priser. Eftersom rutavdraget för äldre uppgick till 1,5 miljarder kronor 2018 motsvarar
förslaget knappt 2 procent av den summan. Den långsiktiga beräkningen är dock behäftad med stor osäkerhet. I den mån efterfrågan
ökar med mer än vad som antagits här förväntas även effekten på
anhörigas arbetsutbud öka.
16.4.3

Matlagning och bakning

Sysselsättningseffekter
Som nämnts ovan bedömer utredningen att matlagningstjänsten,
inklusive bakning, till stor del kommer att utföras av företag eller
privatpersoner som även utför andra ruttjänster. I likhet med den
föreslagna sällskapstjänsten kan matlagningstjänsten sannolikt komma att utföras i samband med t.ex. nuvarande städnings- eller
omsorgstjänsten. Därmed bör samma resonemang kring sysselsättningseffekter som för sällskapstjänsten kunna användas för bedömning av sysselsättningseffekterna.
Matlagningstjänster, motsvarande den utredningen föreslår ska
omfattas av det särskilda rutavdraget för äldre, antas förekomma i
mycket liten utsträckning på marknaden i dag. På längre sikt bedöms
den offentligfinansiella kostnaden av förslaget uppgå till 13 miljoner
kronor i 2022 års pris- och lönenivå. I 2018 års pris- och lönenivå
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beräknas det motsvara drygt 12 miljoner kronor. År 2018 beräknades rutavdraget uppgå till 5 023 miljoner kronor, vilket gör att de
föreslagna tjänsterna kan förväntas utgöra drygt 0,2 procent av det
totala rutavdraget. Effekten på sysselsättningen förväntas därmed
vara försumbar.
Arbetsutbudseffekter
Utredningen antar att det framför allt är personer som av någon
anledning inte kan eller har tappat lusten att laga mat till sig själva
som kommer att efterfråga tjänsten.
Som statistiken i avsnitt 8.3 indikerar är det främst från 85 år som
många äldre personer upplever en försämrad rörelse-, syn och
hörselförmåga. Utredningen gör därför antagandet att det främst är
från 85 år och äldre som matlagning och bakning kan komma att
efterfrågas. Bedömningen är därmed att inga effekter på de äldre
personernas arbetsutbud kan förväntas.
Förslaget om matlagning och bakning skulle dock kunna få viss
betydelse för anhöriga till äldre. Avsnitt 7.2.6 indikerar att anhöriga
hjälper äldre personer med matlagning och förslaget skulle således
kunna avlasta anhöriga. I den mån tjänsten köps in regelbundet
skulle det även frigöra tid för anhöriga, vilket kan leda till ökat marknadsarbete.
Effekten på anhörigas arbetsutbud bedöms dock bli försumbar,
främst för att den långsiktiga kostnaden av förslaget beräknas bli
liten. I 2022 års priser uppskattas kostnaden till 13 miljoner kronor,
vilket motsvarar 12 miljoner kronor i 2018 års priser. Eftersom rutavdraget för äldre uppgick till 1,5 miljarder kronor 2018 motsvarar
förslaget inte ens 1 procent av den summan. Den långsiktiga beräkningen är dock behäftad med stor osäkerhet. I den mån efterfrågan
ökar med mer än vad som antagits här förväntas även effekten på
anhörigas arbetsutbud öka.
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Enklare tillsyn av bostaden vid hemmavaro

Sysselsättningseffekter
När det gäller tillsynstjänsten bedömer utredningen, som nämnts
ovan, att denna tjänst till stor del kommer att utföras av företag eller
privatpersoner som även utför andra ruttjänster. I linje med resonemanget som förs avseende sällskaps- och matlagningstjänsterna, kan
tillsynstjänsten sannolikt komma att utföras i samband med t.ex.
städning eller omsorgstjänster. Därmed görs bedömningen att
samma resonemang kring sysselsättningen, som för nämnda tjänster,
till stor del kan appliceras även på den föreslagna tillsynstjänsten.
Vissa av arbetena som föreslås ingå i tjänsten har dock en annan
karaktär än städ- eller omsorgstjänsterna, som t.ex. att stänga av eller
sätta på vatten eller värme eller kontrollera att skador på byggnaden
inte uppstått. I linje med utredningens delbetänkande antas att dessa
sysslor till viss del kan likställas med vaktmästeri. I delbetänkandet
presenteras statistik för två yrkeskategorier som till stor del utgör
yrket vaktmästare yrkeskategorierna SSYK 5152 och 9622.31 Baserat
på statistiken konstaterar utredningen i delbetänkandet att anknytningen till arbetsmarknaden, mätt utifrån arbetslöshetsvariablerna,
är klart sämre än för privat sektor i stort. Anknytningen bland vaktmästare m.fl. framstår vara ungefär lika stark som inom lokalvård.
Vaktmästeri tycks dock inte sysselsätta en högre andel utrikes födda
än i privat sektor i stort, vilket är fallet för de andra nyss nämnda
tjänsterna. Utbildningsnivån inom vaktmästeri är även högre än
inom lokalvård.
Sammantaget indikerar detta tillsammans med resonemanget kring
de andra tjänsterna att personer med svag anknytning till arbetsmarknaden kan komma att sysselsättas till följd av en utvidgning av
rutavdraget med en tillsynstjänst vid hemmavaro. Detta indikerar
ökad sysselsättning i ekonomin i sin helhet på lång sikt.
Den föreslagna tillsynstjänsten bedöms vara mycket liten i omfattning vid införandet. På längre sikt bedöms den offentligfinansiella
kostnaden uppgå till 12 miljoner kronor i 2022 års pris- och lönenivå.
I 2018 års pris- och lönenivå beräknas det motsvara 11 miljoner
31

SSYK 9622 inkluderar bl.a. vaktmästare på sjukhus och kontor. SSYK 5152 inkluderar bl.a.
vaktmästare på skola och sporthall men även besiktningsman i lägenhet och tillsynsman. Som
nämns i fotnot 44, s. 246 i delbetänkandet förekommer vaktmästare även i andra yrkeskoder.
De som inte inkluderats i genomgången är orkestervaktmästare (3433), krematorievaktmästare (5161) och kyrkogårdsvaktmästare (6113).
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kronor. År 2018 beräknades rutavdraget uppgå till 5 023 miljoner
kronor, vilket gör att de föreslagna tjänsterna kan förväntas utgöra
omkring 0,2 procent av det totala rutavdraget. Med samma utgångspunkter för beräkningen som för sällskapstjänsten ovan bedöms
effekten på sysselsättningen i ekonomin i sin helhet på lång sikt
därmed bli försumbar.
Arbetsutbudseffekter
Merparten av de arbeten som föreslås ingå i tillsynstjänsten förväntas
främst efterfrågas av personer som upplever försämrad rörelse-, syneller hörselförmåga och därmed inte kan eller vill utföra dessa moment
och som efterfrågar extra trygghet i vardagen mer generellt.
Statistiken i avsnitt 8.3 indikerar att det framför allt är från 85 år
som många äldre personer upplever en försämrad rörelse-, syn och
hörselförmåga. Utredningen gör därför antagandet att det främst är
från 85 år och äldre som tillsynstjänsten kan komma att efterfrågas.
Dessa personer antas gått i pension sedan en tid vilket gör att inga
effekter förväntas på de äldre köparnas arbetsutbud.
Den föreslagna sällskapstjänsten bedöms dock kunna få betydelse för anhöriga till äldre. Avsnitt 7.2.6 indikerar att olika former
av tillsyn är en typ av hjälp som anhöriga ger äldre närstående. I den
mån tjänsten köps in regelbundet skulle den således kunna frigöra
tid för den anhöriga, vilket kan leda till ökat marknadsarbete.
Effekten på anhörigas arbetsutbud bedöms emellertid bli försumbar, främst för att den långsiktiga kostnaden av förslaget beräknas
bli liten. I 2022 års priser uppskattas kostnaden till 12 miljoner
kronor, vilket motsvarar 11 miljoner kronor i 2018 års priser. Då rutavdraget för äldre uppgick till 1,5 miljarder kronor 2018 beräknas
förslaget inte ens uppgå till 1 procent av det totala rutavdraget.
Vidare är det främst den del av tjänsten som gäller att ta hand om
post, plantera och sköta om blommor, vädra osv. som bedöms frigöra tid för anhöriga. Den del som gäller att exempelvis kontrollera
att skador på byggnaden inte uppstått förväntas inte utföras lika
frekvent.
Slutligen bör noteras att den långsiktiga beräkningen är behäftad
med stor osäkerhet. I den mån efterfrågan på tjänsten ökar med mer
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än vad som antagits här förväntas även effekten på anhörigas arbetsutbud öka.
16.4.5

Trädgårdsskötsel

Sysselsättningseffekter
Utredningen bedömer att det redan finns en marknad för sådana
arbeten utredningen föreslår ska ingå i den nya trädgårdstjänsten och
att förslaget kommer att leda till ökad efterfrågan på tjänsterna.
Utredningen antar att de tillkommande trädgårdsarbetena till
stor del kan komma att utföras av företag som utför trädgårdsarbeten inom ramen för dagens rutavdrag. Det är dock oklart huruvida samma antaganden om sysselsättningen kan göras för den i
betänkandet föreslagna trädgårdstjänsten som för sällskaps-, matlagnings- och tillsynstjänsterna som diskuteras ovan. Om trädgårdsarbetena exempelvis utförs av personer som har en starkare anknytning till arbetsmarknaden än de som utför städtjänsterna skulle
trädgårdstjänsten antas medföra en större undanträngning. Det bör
dock noteras att kompetensen för att exempelvis kunna fälla träd
och att rensa ogräs, vilka är tjänster som båda ingår i trädgårdstjänster inom ramen för rutavdraget, skiljer sig åt,
Dessvärre är det inte möjligt att studera bakgrundsvariabler för
de personer som arbetar med de trädgårdsarbeten som omfattas av
rutavdraget i dag eftersom varken bransch- eller yrkeskoder kan
urskilja dessa personer i tillfredsställande grad. Bakgrundsvariabler
för personer som arbetar inom de två yrken som bäst kan anses
representera dessa, trädgårdsodlare och trädgårdsanläggare m.fl.,
visas i tabell 16.1 nedan.32 För jämförelse inkluderas även samma
variabler för yrket städare och för samtliga yrken i hela ekonomin.
I tabellen redovisas även uppfödare och skötare av sällskapsdjur,
vilket diskuteras i avsnitt 16.4.6 om passning och rastning av sällskapsdjur. Notera att statistiken endast inkluderar anställda.

32

Beskrivningen för trädgårdsodlare (SSYK 6112) är: Bedriver trädgårdsodling. Odlar och
skördar köksväxter i växthus samt plantskoleväxter, prydnadsväxter och svamp. Sår, förökar,
planterar, gallrar och beskär trädgårdsväxter. Bearbetar jorden, gödslar och rensar ogräs.
Beskrivningen för trädgårdsanläggare m.fl. (SSYK 6113) är: Anlägger och underhåller parker,
trädgårdar, kyrkogårdar och golfbanor m.m. Lägger plattor, bygger murar och trappor samt
planterar växter och sår gräs. Sköter blommor, träd, buskar och andra växter.
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Av tabell 16.1 framgår att utbildningsnivån inom de två trädgårdsyrkena generellt sett är lägre än för samtliga yrken. Det är en
överrepresentation av personer med en förgymnasial utbildning och
gymnasial utbildning, medan andelen med eftergymnasial utbildning
är markant lägre än för samtliga yrken, i synnerhet för trädgårdsanläggare. Andelen med förgymnasial utbildning är dock lägre än vad
den är för städare.
Vad gäller andelen personer med olika födelseregioner är den för
trädgårdsanläggare i linje med den för samtliga yrken. För trädgårdsodlare kan noteras att andelen med Sverige som födelseregion är
lägre än för ekonomin i stort medan andelen född i Europa är högre.
Vid jämförelse med städare kan noteras att en mycket högre andel
har annan födelseregion än Sverige för städare än för ekonomin i
stort samt för trädgårdsyrkena. Särskilt kan noteras att andelen
städare födda utanför Europa är markant högre.
Som noteras ovan inkluderar trädgårdsyrkena även arbetsuppgifter som inte bedöms utföras inom ramen för trädgårdstjänsten i
rutavdraget. Därmed kan resultaten i tabellen endast ge en indikation
på hur egenskaperna för dessa personer ser ut.
Utifrån ovanstående är utredningens bedömning att de tjänster
som föreslås i detta betänkande till en betydande del utförs av personer med svag anknytning till arbetsmarknaden. Det är emellertid sannolikt att anknytningen till arbetsmarknaden kan vara något starkare
generellt än för exempelvis städtjänsten, vilket skulle innebära en
högre grad av undanträngning än vad som kan antas för rutavdraget
generellt. Vidare indikerar resultaten i tabell 16.1 att arbetskraftsinvandring kan vara mindre förekommande inom trädgårdsyrkena än
för exempelvis städyrket, men detta skulle behöva undersökas närmare.
Efterfrågan på den föreslagna trädgårdstjänsten antas fördubblas
på längre sikt till följd av rutavdraget. Efterfrågeökningen beräknas
innebära en kostnadsökning på lång sikt om 28 miljoner kronor i
2018 års pris- och lönenivå. Som andel av rutavdraget 2018 skulle det
motsvara knappt 0,6 procent. Givet resonemanget ovan förväntas
detta leda till en begränsad ökning av sysselsättningen i branschen.
Sammantaget bedöms förslaget om att inkludera ytterligare
trädgårdsarbeten i ett rutavdrag för äldre ha positiva, men försumbara effekter på sysselsättningen i ekonomin i sin helhet.
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Utbildningsnivå, kön och födelseregion för anställda 16–64 år
för 2018, yrken enligt SSYK 2012
Trädgårdsodlare
(SSYK
6112)

Trädgårdsanläggare
(SSYK
6113)

Kvinna

0,44

0,25

Uppfödare,
skötare av
sällskapsdjur (SSYK
6122)
0,85

Städare
(SSYK
9111)

Samtliga
yrken

0,73

0,49

Förgymnasial

0,17

0,20

0,20

0,32

0,09

Gymnasial

0,54

0,62

0,68

0,50

0,47

Eftergymnasial

0,27

0,19

0,12

0,18

0,44

Sverige

0,68

0,84

0,92

0,40

0,81

Övriga Europa

0,20

0,08

0,04

0,26

0,09

Utanför Europa

0,11

0,09

0,03

0,34

0,10

Källa: Statistiska centralbyrån, statistikdatabasen, yrkesregistret med yrkesstatistik (SSYK 12), egen
bearbetning av data.

Arbetsutbudseffekter
Äldre personer som fyllt 65 år vid årets ingång som har tillgång till
egen trädgård kan förväntas efterfråga den föreslagna trädgårdstjänsten. Ett inkluderade av tjänsten i det särskilda rutavdraget för
äldre skulle således kunna få effekt på äldre personers arbetsutbud.
Förslaget skulle även kunna få viss betydelse för anhöriga då
avsnitt 7.2.6 indikerar att många anhöriga hjälper sina närstående
med trädgårdsarbete.
Det finns dock ett antal faktorer som talar emot att effekten på
äldre personers och anhörigas arbetsutbud skulle vara särskilt stor.
Vad gäller äldre köpare finns, som diskuteras i avsnitt 12.2.2,
inget som stödjer hypotesen att nuvarande rutavdrag skulle påverka
pensionsbeslutet eller antalet arbetade timmar generellt bland äldre
personer. Det är dock möjligt att rutavdraget på marginalen leder till
positiva effekter på dessa variabler.
Vidare bedöms de tillkommande trädgårdsarbetena inte vara av
återkommande karaktär, utan endast utföras några gånger om året,
vilket gör att mindre tid förväntas frigöras genom köp av tjänsten,
såväl för äldre personer som anhöriga.
Slutligen är tjänsten relativt liten i omfattning. Den offentligfinansiella kostnaden bedöms öka med 28 miljoner kronor i 2018 års
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pris- och lönenivå. Eftersom rutavdraget för äldre personer uppgick
till 1,5 miljarder kronor 2018 beräknas ökningen av kostnaden uppgå
till knappt 2 procent av det totala rutavdraget för äldre.
Förslaget bedöms därmed leda till positiva, men försumbara
effekter på arbetsutbudet bland äldre personer och deras anhöriga.
16.4.6

Rastning och passning av sällskapsdjur

Sysselsättningseffekter
Utredningen föreslår att äldre ska ges rätt till rutavdrag för rastning
och passning av sällskapsdjur. Den offentligfinansiella kostnaden för
förslaget uppskattas på längre sikt uppgå till omkring 144 miljoner
kronor, vilket är en ökning med 87 miljoner kronor i förhållande till
den kortsiktiga effekten, dvs. en större kostnadsökning än för de
andra förslagen i betänkandet. Vidare bedöms timpriset för dessa
tjänster vara lägre än för många andra ruttjänster, vilket gör att en
given kostnadsökning motsvarar ett högre antal efterfrågade timmar
för denna tjänst jämfört med exempelvis sällskapstjänsten. Därmed
kan sysselsättningseffekten i branschen sammantaget förväntas bli
större för sällskapsdjurstjänsten än för övriga förslag i slutbetänkandet.
Som beskrivs ovan beror den förväntade effekten på sysselsättningen i ekonomin i sin helhet på lång sikt på vilka som utför tjänsterna.
Det finns inte någon bakgrundsinformation att tillgå om de som
arbetar specifikt med passning och rastning av sällskapsdjur utifrån
bransch- eller yrkeskoder. Det yrke som får anses ligga närmast är
uppfödare och skötare av sällskapsdjur (SSYK 6122). I tabell 16.1 i
avsnitt 16.4.5 redovisas bakgrundsstatistik för dem som arbetar
inom yrket. Tabellen indikerar att dessa personer generellt sett har
en lägre utbildningsnivå än för arbetsmarknaden i stort och en
mycket lägre andel med eftergymnasial utbildning. Andelen med
förgymnasial utbildning är dock lägre än för städare. Vidare framgår
att andelen som är födda i Sverige är högre än andelen på arbetsmarknaden i stort och att andelen som är utrikes födda, även dem
som är födda inom Europa, är lägre.
Det bör dock noteras att yrkeskategorin även inkluderar arbetsuppgifter som inte föreslås ingå i ett rutavdrag för äldre, t.ex.
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uppfödning av sällskapsdjur. Eventuellt kan vissa av dessa arbetsuppgifter kräva högre kvalifikationer. Dessutom inkluderas sannolikt inte många av dem som arbetar svart inom yrkeskategorin, vilket
är en annan anledning till att statistiken inte kan anses representativ
för dem som arbetar med de tjänster som föreslås i betänkandet.
Utifrån ovanstående är utredningens bedömning att förslaget om
rastning och passning av husdjur till en betydande del utförs av
personer med svag anknytning till arbetsmarknaden. Det är dock
inte möjligt att säga om anknytningen till arbetsmarknaden generellt
sett är starkare eller svagare än för dem som arbetar exempelvis med
städning. Sannolikt kan graden av undanträngning vara i likhet med
eller kanske t.o.m. mindre än bedömningen för rutavdraget i stort,
dvs. 75 procent (se avsnittet om tillsynstjänster ovan). Vidare indikerar statistiken i tabell 16.1 att arbetskraftsinvandring kan vara
mindre förekommande inom skötsel av sällskapsdjur än inom yrket
städare, men detta skulle behöva undersökas närmare.
Sammantaget bedömer utredningen att förslaget om att inkludera
passning och rastning av sällskapsdjur i ett rutavdrag för äldre kan få
en liten positiv effekt på sysselsättningen i ekonomin i sin helhet på
lång sikt.
Arbetsutbudseffekter
Rastning och passning av sällskapsdjur är en tjänst som utförs återkommande och som bedöms kunna underlätta vardagen för dem
som har ett sällskapsdjur. Förslaget skulle därmed kunna frigöra tid
för äldre som fortfarande deltar i arbetskraften eller som står i valet
mellan att pensionera sig eller inte och på så sätt öka arbetsutbudet
bland äldre personer.
Effekten på äldre personers arbetsutbud bedöms dock bli begränsad. För det första bedöms en sådan tjänst inte påverka pensionsbeslutet i stor utsträckning då ”ta hand om sällskapsdjur” inte anges
som ett vanligt skäl för pensionering (se avsnitt 8.5.3). Vidare finns,
som diskuteras i avsnitt 12.3.2, inget som stödjer hypotesen att
nuvarande rutavdrag skulle påverka pensionsbeslutet eller antalet
arbetade timmar generellt bland äldre personer. Det är dock möjligt
att rutavdraget, och även förslaget om passning och rastning av sällskapsdjur, på marginalen leder till positiva effekter på dessa variabler.
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Möjligen kan rutavdrag för passning och rastning av sällskapsdjur
t.o.m. förväntas innebära större positiva effekter på köparens arbetsutbud än rutavdrag för exempelvis städning då passning och rastning
av sällskapsdjur bedöms vara mer återkommande och vara relativt
omfattande i tid.
Vad gäller anhöriga har utredningen inte tagit del av någon studie
som indikerar att anhöriga i stor utsträckning hjälper en äldre
närstående med att sköta om eller rasta dennes sällskapsdjur. I den
mån det sker i dag skulle förslaget kunna leda till frigjord tid för den
anhöriga, vilket kan leda till ökat marknadsarbete
16.4.7

Utvidgad anhörigkrets

En utvidgad anhörigkrets som kan köpa ruttjänster till äldre personer förväntas, i den mån fler anhöriga köper föreslagna tjänster till
en äldre närstående, bidra positivt till sysselsättningseffekterna samt
till arbetsutbudet för äldre personer och anhöriga enligt samma
resonemang som förs ovan om de olika tjänsterna. Baserat på beräkningen av förslagets långsiktiga offentligfinansiella kostnad förväntas dock effekterna vara små.

16.5

Effekter för individer och hushåll

För äldre personer eller anhöriga som i dag köper sådana tjänster
som utredningen föreslår ska ingå i ett särskilt rutavdrag för äldre
förväntas kostnaderna för tjänsterna minska. I och med det lägre
priset är det också troligt att fler personer kommer att efterfråga
tjänsterna. Dessa personer kommer att gynnas ur ett skattemässigt
perspektiv.
Som nämns i avsnitt 16.3 finns ingen statistik över hur många
personer som i dag köper sådana tjänster som föreslås ingå i det särskilda rutavdraget för äldre personer. Ett mer detaljerat resonemang
kring uppskattningar av hur många personer som kan komma att
efterfråga de olika tjänsterna finns i samma avsnitt. Eftersom flera av
de tjänster som föreslås ligger nära dagens omsorgs- och trädgårdstjänster är det emellertid möjligt att tjänsterna i större utsträckning
kommer att efterfrågas av personer 65 år och äldre som redan
använder sig av dagens rutavdrag.
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Av avsnitt 4.2 framgår att drygt 17 procent, eller nästan 373 000
personer, av samtliga personer 65 år och äldre köpte någon ruttjänst
2018. Vidare var trädgårdstjänster den vanligaste tjänsten bland personer 65 år och äldre efter städning (avsnitt 4.2.5). Sammanlagt uppgick
antalet ruttimmar för trädgårdstjänsten till omkring 1,43 miljoner,
vilket utgjorde knappt 21 procent av det totala antalet ruttimmar
bland personer 65 år och äldre. Den föreslagna sällskapstjänsten kan
sägas vara i linje med den omsorgstjänst som finns inom rutavdraget
i dag. Vidare har matlagning i rättstillämpningen kommit att inkluderas i omsorgstjänsten. Denna tjänst efterfrågas i relativt liten utsträckning i dag. Antalet ruttimmar för tjänsten uppgick 2018 till
78 000, vilket utgjorde drygt 1 procent av det totala antalet ruttimmar bland personer 65 år och äldre. Vidare kan noteras att en
mindre andel av åldersgruppen använder rutavdraget i större utsträckning. Knappt 5 procent av åldersgruppen beräknas ha gjort
rutavdrag för mer än 5 000 kronor 2018 (se avsnitt 4.2.4).
För att illustrera de skattemässiga effekterna för enskilda presenteras här två typfall. I det första typfallet leder förslagen till en
mindre ökning av nyttjandet av ruttjänster och i det andra fallet en
större ökning.
Det första typfallet är en 85-årig kvinna som väljer att köpa två
timmars sällskap till kulturella aktiviteter två gånger per år. Vid ett
timpris om 426 kronor skulle den totala kostnaden för tjänsten uppgå
till 1 704 kronor. Skattereduktionen blir således 852 kronor per år.
Kvinnans årsinkomst antas vara 200 000 kronor i pensionsinkomst.
Nettoinkomsten beräknas uppgå till omkring 162 300 kronor med
genomsnittlig kommunalskattesats.33 Förslagen leder för detta typfall till en ökning av nettoinkomsten efter skatt med 852 kronor per
år, vilket motsvarar en ökning av nettoinkomsten om 0,5 procent på
ett år.
Typfall nummer två är en 67-årig man som väljer att köpa hjälp med
rastning och passning av husdjur två timmar i veckan 50 veckor under
ett år. Om timpriset för tjänsten antas vara 270 kronor skulle den totala
kostnaden för ett år uppgå till 27 000 kronor (270 x 2 x 50). Skattereduktionen blir således 13 500 kronor per år. Mannens årsinkomst

33

Beräkningen har gjorts för 2020 med Skatteverkets verktyg ”Räkna ut din skatt”, födelseår
1935, pensionsinkomst på 200 000 kronor och en kommunalskattesats på 32,28 procent.
Begravningsavgiften sattes till 0. Enligt beräkningen skulle skatten uppgå till 37 739 kronor.
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antas vara 480 000 kronor i arbetsinkomst och nettoinkomsten beräknas till drygt 384 000 kronor med genomsnittlig kommunalskattesats.34 Förslagen leder för detta typfall till en ökning av nettoinkomsten efter skatt med 13 500 kronor per år, vilket motsvarar en ökning
av nettoinkomsten om 3,5 procent.
För personer som fyllt 65 år vid årets ingång och som köper
sådana tjänster som utredningen föreslår ska ingå i ett särskilt rutavdrag för äldre i samma omfattning som innan införandet av rutavdraget ger förslaget endast upphov till en ökad nettoinkomst efter
skatt. För äldre personer, vars efterfrågan ökar till följd av förslagen,
kan förslagen även få andra effekter utöver en ökning av nettoinkomsten. För de personer som tidigare utfört den inköpta tjänsten
själva, t.ex. rastat hunden, planterat blommor, lagat mat eller plockat
äpplen från träden kan förslagen även innebära mer frigjord tid eller
minskad risk för fallolyckor. För äldre personer som inte kunnat
genomföra aktiviteten tidigare, t.ex. till följd av försämrad rörelseförmåga, kan förslagen innebära att de i ökad utsträckning kan
exempelvis delta i kulturella aktiviteter, laga mat i hemmet, eller få
nya blommor i trädgården.
Vidare indikerar avsnitt 7.2 att anhöriga som ger hjälp till äldre
personer i många fall hjälper till med sådana tjänster som föreslås
ingå i ett särskilt rutavdrag för äldre. För dessa anhöriga kan en ökad
efterfrågan på tjänsterna innebära avlastning och mer frigjord tid.
Genom förslaget om en vidare anhörigkrets får fler anhöriga än
barn till äldre personer möjlighet att köpa föreslagna ruttjänster.
Detta torde öka möjligheten för personer över 65 år att få hjälp i
vardagen genom ruttjänster. Förslaget kan vidare komma att påverka
de barn som i dag köper ruttjänster till föräldrar, t.ex. genom att fler
personer kan dela på beloppet för de tjänster som köps till äldre närstående.
Enligt uppgift från Skatteverket finns inga tillgängliga uppgifter
över hur många barn som i dag köper ruttjänster till en förälder.
I kontakt med företag och organisationer har framkommit att
möjligheten för barn att köpa tjänster med rutavdrag till sina föräldrar eventuellt inte är så känd i dag. Enligt ett större rutnischat
företag är det bland äldre rutköpare vanligt att det är deras barn som

34

Beräknat på samma sätt som i första typfallet fast med födelseår 1953 och 480 000 kronor i
lön. Enligt beräkningen uppgår skatten till 95 933 kronor.
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tar initiativ till exempelvis städning och ordnar med administrationen, men att det är föräldern som betalar och begär rutavdrag.

16.6

Effekter relaterade till kommunens insatser
och servicetjänster

16.6.1

Effekter för kvinnor och män som beviljats insatser
från kommunen

Enligt direktivet ska utredaren redovisa eventuella konsekvenser av
förslagen för kvinnor och män som har beviljats insatser från kommunen.
Till att börja med bör noteras att en eventuell överlappning av
kommunala tjänster och föreslagna ruttjänster endast aktualiseras
för äldre personer som har socialtjänstinsatser enligt socialtjänstlagen. Som framgår av avsnitt 6.8 var det knappt 329 200 personer
65 år och äldre som hade någon verkställd hemtjänstinsats 2019, vilket
motsvarade knappt 16 procent av befolkningen i samma åldersgrupp.
Möjligheten att köpa dagens ruttjänster samt de ruttjänster som
utredningen föreslår ska ingå i ett särskilt rutavdrag för äldre finns
däremot för samtliga personer över 65 år.
Av de tjänster utredningen föreslår är det framför allt tjänsterna
som avser sällskap, tillsyn av bostaden och matlagning som till viss del
bedöms överlappa de insatser och servicetjänster kommunerna erbjuder. Trädgårdstjänster omfattas av hemtjänstbegreppet, men kan eventuellt erbjudas av några kommuner inom ramen för ”fixartjänster”.
Passning och rastning av husdjur beviljas inte mer än undantagsvis som
hemtjänstinsats.
Vad gäller kommunens utbud av biståndsbedömda insatser
regleras rätten till bistånd i 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453).
Denna rätt påverkas inte av utredningens förslag om fler ruttjänster
för äldre. Det är dock möjligt att det kan uppstå situationer där
kommunerna justerar sina taxor för att ytterligare uppmuntra de
äldre att köpa tjänster med rutavdrag i stället för att ansöka om
bistånd hos kommunen. På detta sätt skulle tjänster som den äldre
egentligen har rätt att få bistånd för i stället utföras privat utan stöd
från kommunerna (men med stöd från staten).
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Andra anledningar till att en äldre person väljer ruttjänster
i stället för att söka hemtjänst kan vara att kommunens insatser föregås av en biståndsbedömning. Det är även möjligt att den äldre
personen eller anhöriga till den äldre anser att köp av ruttjänster ger
ökade möjligheter att bestämma över tjänstens utförande och därvid
kunna påverka vilka och hur många olika personer som den äldre
möter i sin vardag. Det senare kan vara önskvärt då äldre personer
med hemtjänst oftare än tidigare har att möta ett antal personer från
olika yrkesgrupper inom kommunala verksamheter, inklusive privata
utförare (se avsnitt 6.8.4).
Det är främst för personer som har så pass få biståndsbedömda
hemtjänsttimmar att de inte kommer upp i högkostnadsskyddet som
efterfrågan på biståndsbedömda tjänster bedöms kunna påverkas av
att privata tjänster blir mer ekonomiskt fördelaktiga. För dessa
personer kan möjligheten till rutavdrag t.o.m. göra att privata
tjänster blir billigare än den hjälp som erbjuds genom kommunen,
vilket i sin tur kan leda till att den enskilde väljer att anlita ett rutföretag i stället för att få insatsen via kommunen.
Att äldre personer och anhöriga väljer ruttjänster framför kommunala biståndsbedömda insatser är inte något nytt utan det förekommer i viss utsträckning redan i dag. Såvitt utredningen känner
till finns det dock inte i nuläget någon undersökning som visar på
omfattningen av detta.
Vad gäller personer med omfattande omsorgsbehov bedöms inte
privata tjänster ersätta insatser genom kommunen i någon betydande utsträckning då omfattningen av behovet gör att privata alternativ snabbt blir avsevärt mycket dyrare än de kommunala insatserna. För personer som får biståndsbedömda insatser, men som
skulle vilja ha extra hjälp utöver detta, kan rutavdraget vara en lösning i stället för att be en anhörig att utföra sysslorna eller att den
äldre utför dem själv.
De tjänster som utredningen föreslår bedöms vara av mindre
karaktär, sett i relation till det rutavdrag som redan finns samt till de
insatser som kommunerna utför, och till att de endast i viss mån
överlappar kommunernas insatser. Utredningen gör därför bedömningen att eventuella effekter på kommunernas taxor eller på äldres
efterfrågan på insatser via kommunen av förslagen torde vara mycket
små.
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Effekter för utbudet av kommunala tjänster
utan behovsprövning

Enligt direktivet ska utredningen i konsekvensbeskrivningen redovisa hur förslagen påverkar kommunernas utbud av tjänster enligt
2 kap. 7 och 8 §§ lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter,
befogenhetslagen. Denna lag innebär ökade möjligheter för kommunerna att tillhandahålla servicetjänster utan någon individuell
behovsprövning till samtliga kommunmedlemmar som fyllt 68 år.
Med servicetjänster avses tjänster som ska förebygga skador, olycksfall och ohälsa och som inte utgör personlig omvårdnad.
Det finns även tjänster som kallas fixartjänster och som utredningen uppfattar att många kommuner erbjuder, eller har erbjudit,
utan föregående behovsprövning till personer 65 år och äldre (se
nedan). Utredningen kommer fortsättningsvis inte att göra någon
skillnad mellan dessa s.k. fixartjänster och servicetjänster som
erbjuds med stöd i befogenhetslagen. Samtliga tjänster kommer i det
följande att refereras till som servicetjänster.
I och med att det är valfritt för kommunerna att erbjuda servicetjänster utan behovsprövning skulle kommunerna kunna avstå från
att erbjuda sådana tjänster om invånarna har möjlighet att köpa liknande tjänster privat med rutavdrag. I det följande diskuteras potentiella effekter av utredningens förslag på kommunernas utbud av
tjänster som inte behöver föregås av behovsprövning.35
Undersökningar indikerar att många av landets äldre har tillgång
till servicetjänster via kommunen. Vinnova gjorde 2013 en kartläggning av förekomsten av servicetjänster i kommunerna och 191 kommuner uppgav att de hade någon servicetjänst. I en enkätundersökning om flexibla former för biståndshandläggning genomförd
hösten 2016 av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och utredningen Nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen uppgav 71 kommuner av 219 svarande kommuner att de tillhandahöll servicetjänster
enligt den s.k. befogenhetslagen och 156 kommuner av 220 svarande
kommuner att de tillhandahöll fixartjänster.
Vidare förefaller en stor andel av de äldre invånarna i de kommuner
som erbjuder tjänsterna kunna ta del av dem. I undersökningen gjord
35

Sedan 1 juli 2018 finns även en bestämmelse i socialtjänstlagen om att kommunen kan
erbjuda hemtjänst utan behovsprövning. För denna typ av tjänster finns dock vad utredningen
känner till inga sammanställda uppgifter över i vilken utsträckning det förekommer. Enligt
Socialstyrelsen arbetar de med att få in information om förenklade beslut i SOL-registret.
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av SKR och utredningen Nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen
var de vanligaste åldersgränserna för servicetjänsterna 65 eller 67 år.
I Vinnovas kartläggning framkommer att i stort sett samtliga de
kommuner som svarat att de erbjuder servicetjänster erbjuder tjänster som är förknippade med fallprevention, såsom byte av glödlampa, upphängning av gardiner, fastsättning av lösa sladdar, osv.
Det verkar vidare inte ovanligt att kommuner erbjuder tjänster
som till viss del överlappar tjänster som ingår i dagens rutavdrag.
I Vinnovas kartläggning uppgav 15 procent att snöskottning ingick,
10 procent angav att gräsklippning ingick och 10 procent uppgav att
övrig trädgårdsskötsel ingick. Några av de kommuner som uppgav
att de tillhandahöll servicetjänster enligt befogenhetslagen i den
undersökning som SKR och utredningen Nationell kvalitetsplan för
äldreomsorgen genomförde uppgav 12 kommuner att de erbjöd
städning och 13 att de erbjöd tvätt.
Det finns ingen tjänst som direkt överlappar någon tjänst som
utredningen föreslår i detta betänkande. Möjligtvis kan ”övriga trädgårdstjänster”, som angetts i Vinnovas kartläggning inkludera exempelvis att plocka frukt från träd.
Vissa kommuner har aldrig erbjudit servicetjänster och en del
kommuner som tidigare har gjort det har valt att sluta med det.
I båda undersökningarna som refereras till ovan anger kommunerna
olika skäl till detta. I undersökningen utförd av SKR och utredningen Nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen var de vanligaste
skälen att kommunen vill tillhandahålla alla insatser till äldre enligt
socialtjänstlagen, att de hade för lite kunskap om befogenhetslagen,
att de inte ville fördela riktade insatser med ålder som grund, avsaknad av regler för kvalitet, tillsyn, m.m. för servicetjänster enligt
befogenhetslagen samt risk för stor efterfrågan med ökade kostnader. I Vinnovas kartläggning från 2013 framstår ekonomiska faktorer som de viktigaste skälen till att kommuner inte erbjuder eller
slutat erbjuda servicetjänster, men även att det saknats initiativ och
inte funnits någon efterfrågan. Bland de kommuner som aldrig
erbjudit servicetjänster framkommer dock att vissa ansett att det
redan fanns hjälp att tillgå via privata aktörer med rutavdrag.
Sammanfattningsvis framstår förekomsten av rutavdrag inte som
ett vanligt skäl till att kommuner inte erbjuder eller har valt att sluta
erbjuda servicetjänster utan behovsprövning, även om det sannolikt
har haft betydelse i vissa fall. Det framstår inte heller som att många
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av de tjänster som utredningen föreslår i detta betänkande kan
komma att överlappa de servicetjänster som kommunerna erbjuder,
möjligtvis med undantag av utvidgningen med trädgårdstjänsten.
Storleken på de föreslagna tjänsterna bedöms dessutom vara liten i
förhållande till nuvarande rutavdrag. Sammantaget förväntas utredningens förslag endast ha en mycket begränsad effekt på kommunernas utbud av tjänster enligt 2 kap. 7 och 8 §§ befogenhetslagen.

16.7

Fördelningseffekter

Utvidgning till fler tjänster
Ett rimligt antagande är att det för de tillkommande tjänsterna kommer att vara ungefär samma typ av köpare som för rutavdraget i stort.
Som nämnts ovan är det en relativt liten del av befolkningen, både
yngre och äldre, som gör rutavdrag och det är vanligare bland personer med högre inkomst än med lägre inkomst. Personer med relativt
hög inkomst gör även rutavdrag för relativt höga belopp. Samma
mönster gäller för personer 65 år och äldre. Av samtliga äldre personer med någon beskattningsbar inkomst upp till 39 000 kronor 2018
gjorde omkring 8 procent rutavdrag för i genomsnitt 3 100 kronor.
Bland dem med beskattningsbara inkomster från 1 miljon kronor
gjorde knappt 44 procent rutavdrag för igenomsnitt 9 400 kronor
(se avsnitt 4.2.3).
En skillnad gentemot yngre personer är att en större andel äldre
personer med relativt låga förvärvsinkomster gör rutavdrag (se avsnitt 4.2.3). Detta gör att även fördelningen av rutavdraget över
förvärvsinkomstgrupper är jämnare än för yngre personer.36 Det är
även möjligt att yngre personer har andra och större nödvändiga
utgifter än äldre, t.ex. för barn. Utredningen har inte haft möjlighet
att undersöka hur fördelningen av rutavdraget ser ut i förhållande till
exempelvis konsumtionsutrymme.
Enligt statistik över rutavdraget och beskattningsbara förvärvsinkomster från Statistiska centralbyråns statistikdatabas hade 46 pro-

36

Notera att det är svårt att göra direkta jämförelser utifrån figur 4.2 då den redovisar andelar
och medelvärde över beskattningsbar förvärvsinkomst. Detta ändrar dock inte slutsatsen att
äldre personer med lägre förvärvsinkomster använder rutavdraget i relativt hög utsträckning
jämfört med yngre personer.
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cent av befolkningen 65 år och äldre beskattningsbara förvärvsinkomster under 120 000 kronor 2018. Denna grupp utgjorde ungefär 35 procent av rutköparna 65 år och äldre och stod för knappt 28 procent av
den totala skattereduktionen för samma åldersgrupp. Äldre personer
med beskattningsbara inkomster om 400 000 kronor eller mer utgjorde knappt 10 procent av befolkningen 65 år och äldre, medan de
utgjorde drygt 16 procent av rutköparna och stod för 24 procent av
den totala skattereduktionen. Äldre personer med lägre förvärvsinkomster är således underrepresenterade bland köparna av ruttjänster både sett till andel av köpare och till andelen av den totala
summan rutavdrag, medan det motsatta gäller för personer med
relativt höga inkomster. Därmed kan förväntas att en relativt stor del
av de föreslagna skattereduktionerna kommer att användas av den
delen av den äldre befolkningen som har högre inkomster.
Det är dock viktigt att notera att storleken på hushållens inkomster inte framgår av statistiken, utan endast köparens inkomst. Hushållens inkomster kan avvika på ett betydande sätt från köparens,
och det kan argumenteras för att det är hushållets inkomst som är
mest relevant. I ett hushåll med två inkomsttagare kommer båda
nyttja tjänsten men enbart en betalar den och erhåller skattereduktion. I många hushåll är det troligen så att den med högst inkomst
betalar tjänsten, även om tjänsten är till lika stor nytta för båda. Den
som får skattereduktionen är dock den som gynnas i ett skattemässigt perspektiv. Dessutom är förmögenhet och kapitalinkomster
inte med i analysen ovan och det är oklart hur dessa variabler skulle
påverka slutsatserna.
Analysen ovan rör endast köparna av de nya tjänsterna. Som
diskuteras i utredningens delbetänkande bör fördelningsanalysen
även inkludera de som förväntas gå från arbetslöshet till sysselsättning till följd av förslagen.37 I utredningens delbetänkande presenteras räkneexempel som visar att den ekonomiska vinsten i termer
av ökad disponibel inkomst av att få en sysselsättning i normalfallet
vida överstiger den ekonomiska vinsten för en köpare.
Om endast de direkta, mer kortsiktiga effekterna av förslagen tas
i beaktande förväntas förslagen gynna höginkomsttagare i större
utsträckning än låginkomsttagare (baserat på köparens inkomst). Då
mer långsiktiga effekter beaktas kan slutsatserna se annorlunda ut,
37
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mot bakgrund av den stora ökningen i disponibel inkomst som förväntas för en individ som går från arbetslöshet till arbete. Om tillräckligt många personer som är bosatta i Sverige går från arbetslöshet till sysselsättning som en följd av förslagen kommer den
senare mer långsiktiga effekten att dominera och förslagen kan då
innebära en mer jämn inkomstfördelning på lång sikt. Om effekterna
på sysselsättningen endast blir små i förhållande till kostnaderna
förväntas det omvända gälla även på lång sikt. Som diskuteras i
avsnitt 16.3 förväntas sysselsättningseffekterna av förslagen i delbetänkandet bli i det närmaste försumbara, vilket indikerar att de
dynamiska effekterna torde ha en liten inverkan på fördelningseffekterna. Det bör dock noteras att resonemangen kring sysselsättningseffekterna är behäftade med stor osäkerhet.
Utvidgad anhörigkrets
Förslaget om att utvidga anhörigkretsen som ska ges rätt till rutavdrag för de särskilda tjänsterna för äldre kan bidra till att äldre
personer som har många anhöriga med utrymme kvar för rutavdrag
kan få fler ruttjänster än äldre personer med få anhöriga. En annan
konsekvens är att äldre personer som i dag inte har ekonomisk
möjlighet att göra rutavdrag för dessa tjänster och som inte heller
har barn med den möjligheten nu har större chans att få dessa
ruttjänster. Det är därmed inte självklart hur effekterna av förslaget
kommer att fördelas över inkomstklasser.
Effekterna av att utvidga anhörigkretsen bedöms vidare vara små.
Främst för att de tjänster som inkluderas bedöms vara små i sig, men
även för att det i dag inte bedöms vara vanligt förekommande att
anhöriga (barn) köper ruttjänster till sina föräldrar. Enligt ett större
rutnischat företag är det bland äldre rutköpare vanligt att det är deras
barn som tar initiativ till exempelvis städning och ordnar med administrationen, men att det är föräldern som betalar och begär rutavdrag. Därmed gör utredningen bedömningen att det inte heller
med utvidgningen kommer att vara många anhöriga som köper ruttjänster till en äldre person.
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Effekter för äldre av höjt tak i rutavdraget
Enligt direktiven ska utredaren belysa hur höjningen av taket för rutavdraget, liksom eventuella förändringar av taket för äldre personer,
påverkar olika inkomstgrupper i fråga om tillgång till service.
I detta betänkande föreslås ingen ytterligare höjning av taket
utöver den höjning till 75 000 kronor per person och år som föreslås
i regeringens lagrådsremiss Utvidgat rutavdrag och höjt tak för rutavdraget.38 Den följande analysen utgår därför från förslaget i lagrådsremissen.
Av avsnitt 4.2.4 framgår att knappt 370 kvinnor och knappt
460 män 65 år och äldre gjorde rutavdrag för 40 000 kronor eller mer
2018, vilket motsvarar cirka 1 procent av de kvinnliga rutanvändarna
och cirka 1,4 procent av de manliga. Därmed bedöms få äldre personer påverkas av den höjning av taket till 75 000 kronor som föreslås
i lagrådsremissen.
Vad gäller effekten över inkomstklasser förväntas en takhöjning
främst beröra äldre personer som har relativt höga inkomster då de i
genomsnitt gör rutavdrag för större belopp än äldre personer med
relativt låga inkomster (se avsnitt 4.2.3). Därmed förväntas ett högre
tak i rutavdraget vara till större nytta för äldre personer med relativt
höga inkomster än för äldre personer med relativt låga inkomster.

16.8

Effekter för jämställdhet

Kvinnor utgjorde knappt 59 procent av samtliga personer 65 år och
äldre som gjorde rutavdrag 2018 och stod sammantaget för 57 procent av den totala rutavdragssumman i åldersgruppen. Det kan även
noteras att både andelen kvinnor av samtliga som gör rutavdrag samt
kvinnornas andel av den totala summan rutavdrag ökar med åldern.
I åldersgruppen 65–69 år utgjorde kvinnor knappt 53 procent av de
som gjorde rutavdrag samt stod för drygt 51 procent av den totala
summan i åldersgruppen. För personer 95 år och äldre var samma
andelar 73 procent respektive knappt 70 procent. Ökningen av kvinnornas andel av rutavdraget med stigande ålder är sannolikt ett resultat av den högre medellivslängden bland kvinnor.

38

Enligt regeringens beslut den 13 augusti 2020.
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Denna fördelning gäller dock rutavdraget i sin helhet, av vilket
städning är den absolut största tjänsten. Skatteverket har emellertid
mer detaljerad statistik för de olika tjänsterna inom rutavdraget för
2018. Sällskapstjänsten kan sägas likna den nuvarande omsorgstjänsten. I och med att matlagning i dag i viss mån medges inom
ramen för omsorgstjänsten kan också den föreslagna matlagningstjänsten relatera till omsorgstjänsten, även om det i själva verket är
en praktisk tjänst. Den trädgårdstjänst som föreslås bör givetvis
klassificeras som trädgårdstjänst. För tillsynstjänsten samt rastning
och passning av sällskapsdjur finns dock inte någon relaterad tjänst
inom dagens rutavdrag.
Skatteverkets statistik över antalet ruttimmar 2018 uppdelat på
de olika tjänsterna presenteras i tabell 4.4 i avsnitt 4.2.5. Av tabellen
framgår att kvinnor stod för nästan 67 procent av de 78 000 ruttimmarna för omsorgstjänster som personer 65 år och äldre köpt.
Anledningen är sannolikt att omsorgstjänsterna är vanligare vid
högre åldrar, vilket tabell 4.5 indikerar. Vad gäller trädgårdstjänsterna var fördelningen över kvinnor och män mycket jämn. Av de
knappt 1,43 miljoner ruttimmar som personer 65 år och äldre köpt
stod kvinnor för knappt 52 procent.
Vad gäller passning och rastning av sällskapsdjur har utredningen
inte funnit någon information om hur könsfördelningen ser ut bland
dem som köper sådana tjänster. Resultaten från Statistiska centralbyråns senaste tidsanvändningsundersökning indikerar emellertid
att sammanboende män 65 år och äldre i genomsnitt lägger något
mer tid på att rasta hunden samt på skötsel av sällskapsdjur än sammanboende kvinnor i samma ålder. Ensamstående kvinnor 65 år och
äldre ägnar dock betydligt mer tid åt dessa aktiviteter än ensamstående män. Om tidsanvändningen kan ge någon indikation på hur
fördelningen av köp kan se ut skulle fördelningen kunna vara relativt
jämn.39
Som nämnts ovan finns ingen relaterad tjänst för tillsynstjänsten
inom dagens rutavdrag, men då den många gånger kan förväntas
köpas tillsammans med övriga ruttjänster förväntas fördelningen av
köparna vara ungefär densamma som för rutavdraget i stort. Några
av tjänsterna inom tillsynen skulle eventuellt kunna jämföras med
39

Statistiska centralbyråns rapport, Nu för tiden – En undersökning av svenska folkets tidsanvändning år 2010/11, diagram 7.5 s. 72.
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reparation och underhåll i hemmet, vilket män 65 år och äldre ägnar
mer tid åt än kvinnor i samma ålder, enligt Statistiska centralbyråns
tidsanvändningsundersökning.40
Sammantaget vad gäller köpare av de nya tjänsterna förväntas
kvinnor gynnas i större utsträckning än män av sällskapstjänsten,
matlagning och bakning samt tillsynstjänsten, medan fördelningen
kan förväntas vara mer jämn för trädgårdstjänsten samt för rastning
och passning av sällskapsdjur. Därmed förväntas kvinnliga köpare
gynnas av förslagen i något större utsträckning än manliga köpare.
Det bör dock noteras att detta inte säger något om huruvida män
eller kvinnor främst drar nytta av själva tjänsten. I ett hushåll med
fler personer än den som köper ruttjänsten kommer i normalfallet
samtliga personer i hushållet att ha nytta av tjänsten.
Vad gäller sysselsättning är det sannolikt att samtliga föreslagna
tjänster, förutom möjligtvis passning och rastning av sällskapsdjur,
till stor del kan komma att utföras av företag som även erbjuder
andra ruttjänster. Rickne (2019) visar att inom s.k. rutnischade företag, dvs. företag för vilka rutavdraget står för en högre andel av
försäljningsvolymen, sysselsätts kvinnor i betydligt högre utsträckning än män.41 För yrkena trädgårdsodlare och trädgårdsanläggare
visar tabell 16.1 i avsnitt 16.4.5 att andelen kvinnor av samtliga
anställda är lägre än andelen män, medan en klar majoritet av dem
som arbetar inom yrkena uppfödare och skötare av sällskapsdjur är
kvinnor. Det är dock mycket oklart hur väl dessa yrken kan sägas
representera de som skulle arbeta med de föreslagna trädgårds- och
sällskapsdjurstjänsterna.
Sammantaget förväntas kvinnors sysselsättning gynnas i större
utsträckning än mäns, men det bör noteras att effekterna på sysselsättningen i ekonomin i sin helhet för de olika tjänsteförslagen
sammantaget bedöms vara liten.
Avseende arbetsutbudseffekter är det främst tjänsten passning och
rastning av sällskapsdjur som bedöms kunna leda till någon ökning
av arbetsutbudet bland äldre köpare. Resultaten från Statistiska
centralbyråns senaste tidsanvändningsundersökning indikerar att
sammanboende män 65 år och äldre i genomsnitt lägger något mer
40

Statistiska centralbyråns rapport, Nu för tiden – En undersökning av svenska folkets tidsanvändning år 2010/11, diagram 7.5 s. 72.
41
Se Rickne (2019), Kvinnor med flyktingbakgrund i rutsubventionerade företag, SNS Analys
nummer 56, 2019.
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tid på att rasta hunden samt skötsel av sällskapsdjur än sammanboende kvinnor i samma ålder. Ensamstående kvinnor 65 år och
äldre ägnar dock betydligt mer tid åt dessa aktiviteter än ensamstående män. Detta kan indikera att eventuella arbetsutbudseffekter
för äldre köpare uppkommer både bland kvinnor och män.
Vidare, vad gäller anhöriga, visar en rapport från Institutionen för
socialt arbete vid Stockholms universitet att det är lika vanligt bland
kvinnor som bland män att ge anhörigomsorg en gång i månaden. 42
Däremot tenderar kvinnorna att ägna mer tid åt omsorgen än män.
Enligt rapporten beror skillnaden delvis på att fler kvinnor ger hjälp
varje dag, men den beror främst på att kvinnor som ger hjälp varje
dag ger fler hjälptimmar. Olika former av hjälp är dock olika vanligt
bland män och kvinnor (se avsnitt 7.2.6). Att ge hjälp med praktiska
sysslor, såsom trädgårdsarbete tenderar att vara vanligare bland män
än bland kvinnor medan hjälp med praktiska vardagliga hushållsgöromål som exempelvis matlagning framstår som lika vanligt bland
män och kvinnor. Vidare var olika former av tillsyn samt olika former av sällskap, dvs. socialt umgänge, stimulans och förströelse vanligare bland kvinnliga omsorgsgivare än bland manliga. Hur eventuell hjälp med rastning och passning av sällskapsdjur fördelas över
män och kvinnor har utredningen ingen information om.
Därmed framstår det som att förslagen kan komma att avlasta
samt frigöra tid för både kvinnliga och manliga anhöriga. Ingen av
dessa tjänster bedöms dock ge upphov till några betydande arbetsutbudseffekter (se avsnitt 16.3), men skulle kunna innebära minskad
stress i vardagen.
Sammantaget bedöms förslagen om ytterligare tjänster inom ett
rutavdrag för äldre kunna medföra en något positiv effekt på den
ekonomiska jämställdheten.

16.9

Effekter för företag

Förslagen om att utvidga rutavdraget med fler tjänster för äldre
personer bedöms få till följd att efterfrågan på tjänsterna ökar. Ökad
efterfrågan på tjänster leder, allt annat lika, till ökad omsättning och

42

Rapporten bygger på en enkätundersökning som genomfördes inom ramen för projektet
Anhörigomsorgens pris: Omsorgsansvar och förvärvsarbete i medelåldern.
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vinst för befintliga företag som erbjuder tjänsterna och kan även leda
till att nya företag etableras.
Det finns ingen information om exakt vilka företag som kommer
att påverkas av utredningens förslag. Utredningen gör dock bedömningen att sällskapstjänsten, matlagning och bakning, tillsynstjänsten samt trädgårdstjänsten i många fall kommer att utföras av
företag som även erbjuder andra ruttjänster.
Tillväxtanalys (2018) har gjort en deskriptiv analys av s.k. rutnischade företag, vilka definieras som företag för vilka rututbetalningarna under ett år uppgår till minst 10 procent av lönesumman.43
Vad gäller företagsstorlek visar analysen att företagen generellt sett är
relativt små och att de flesta rutnischade företag är enskilda firmor.
Bland bolagen är de flesta mikroföretag med 2–9 anställda och väldigt
få har mer än 50 anställda (cirka 0,5 procent). Tillväxtanalys finner att
denna fördelning är relativt stabil över tid. Enskilda firmor utan
anställda utgör ungefär 75 procent av de rutnischade företagen, ungefär 15 procent har en anställd, 10 procent 2–9 anställda och några
få procent av företagen har 10–49 anställda. I genomsnitt är det
3,9 anställda i bolagen och 0,6 anställda i enskilda firmor under den
undersökta perioden.
Utredningen har inte funnit någon liknande statistik för företag
som utför passnings- och rastningstjänster för sällskapsdjur. Det
generella intrycket av den information utredningen tagit del av är att
dessa företag generellt sett är små, eventuellt med någon eller några
anställda. Sammantaget bedöms de företag som berörs av förslagen
främst vara mindre företag.
Den ökade omsättningen till följd av förslagen utgörs av ökad
omsättning för befintliga företag samt omsättningen för nya företag.
Omsättningen förväntas öka inom samtliga branscher som berörs av
utredningens förslag.
Förslagen kommer även att innebära att administrationen ökar för
företagen. För att omfattas av rutavdrag ska köparen uppge sitt personnummer och företaget behöver därefter begära ersättning för utfört
hushållsarbete hos Skatteverket. De administrativa kostnaderna för
företagen har tidigare beräknats för rutavdraget enligt uppgifter från
Tillväxtverkets databas MALIN (se prop. 2015/16:99). Av propositionen framgår att man beräknat tidsåtgången per köp till cirka
2 minuter. Vidare framgår att timlönen uppgick till 226 kronor under
43

Tillväxtanalys, RUT-reformen – En deskriptiv analys av företagen och företagarna, PM 2018:12.
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2015 vilket motsvarar en timlön om 284 kronor 2022 (vid ett
antagande om en genomsnittlig löneökningstakt på 3,3 procent per år).
Detta motsvarar således en administrativ kostnad om cirka 9,50 kronor
per rutköp.
För mindre företag och för företag som administrerar många
engångsköp till mindre belopp bedöms de administrativa kostnaderna kunna få viss betydelse. Om en person över 65 år köper en
timmes hundpassning för 270 kronor med en skattereduktion om
135 kronor uppgår den administrativa kostnaden för köpet, enligt
beräkningen ovan, till 3,5 procent av priset och 7 procent av skattereduktionen.
Som nämnts ovan gör utredningen bedömningen att merparten
av de tjänster som föreslås ingå i ett rutavdrag för äldre kan komma
att utföras av företag som även erbjuder andra ruttjänster. Vidare
bedöms en stor del av de föreslagna tjänsterna vara av den karaktär att
de utförs återkommande under året eller tillsammans med andra ruttjänster. Många av dagens ruttjänster, såsom städning eller trädgårdstjänster, utförs återkommande under året och kan därmed erbjudas
som abonnemangstjänster, vilket minskar kostnaden för administrationen i förhållande till priset.
Utredningen föreslår även ökad uppgiftslämning vid köp av tjänster till en äldre närstående, vilket förväntas leda till viss ökning av
administrationen vid dessa köp. Utredningen bedömer dock att
anhöriga kommer att köpa tjänster till en äldre närstående i relativt
liten utsträckning och att de administrativa kostnaderna för detta
förslag överlag kommer att bli små.
Förslagen innebär vidare att de utförare av trädgårdstjänster och
omsorgstjänster som i dag måste dela upp sina tjänster i sådant som
omfattas av skattereduktion och sådant som inte omfattas i färre fall
behöver göra det för personer som fyllt 65 år vid årets ingång. Det är
dock inte självklart att detta gör det enklare för företagen att tillämpa
reglerna, snarare tvärtom, då förslaget innebär att en skillnad uppstår
mellan personer som fyllt 65 år vid årets ingång och yngre personer
och enbart för fem tjänster av mindre omfattning. Det kan inte uteslutas att detta medför en totalt sett ökad administrativ börda för
berörda företag.
Utöver de administrativa kostnaderna uppstår även en viss fördröjning innan hela fakturan är betald eftersom företaget måste
vända sig till Skatteverket för att få utbetalning. Utbetalningen sker
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vanligtvis inom några dagar och företagen har även möjlighet att
välja att använda en kortare kredittid för att minska betalningstiderna.
Utredningen menar att den ökade administrationen samt likviditetspåfrestningen kan vara särskilt betungande för mindre företag.
Detta bör dock ställas i relation till fördelen att ökad efterfrågan
medför ökad omsättning.
Förslagen att komplettera rutavdraget med fler tjänster för äldre
personer kan vidare medföra en ökad konkurrenskraft för företag
som tillhandahåller sådana tjänster. På den marknad för tjänster som
riktas mot äldre finns privata hemtjänstföretag som har möjlighet att
erbjuda tilläggstjänster inom ramen för rutavdraget, vilket kommunen inte får göra inom ramen för sin hemtjänstverksamhet. Privata
hemtjänstföretag kan på så sätt sägas ha en konkurrensfördel gentemot kommunen. Förslagen kan bidra till att öka den fördelen
genom att de privata företagen nu även kan erbjuda exempelvis sällskapstjänster eller rastning av sällskapsdjur.
Omfattningen av förslagen i förhållande till de tjänster som redan
ingår i rutavdraget, såsom städning, bedöms dock vara liten. Således
förväntas förslagen inte heller öka eventuella konkurrensfördelar för
privata hemtjänstföretag gentemot kommunala i någon betydande
utsträckning.

16.10 Särskild hänsyn till små företag
Som framgår av föregående avsnitt anser utredningen att den ökade
administrationen kommer att vara särskilt betungande för små
företag, men att det borde finnas möjligheter för exempelvis abonnemangstjänster som kan minska bördan. Utredningen bedömer att
utvidgningen av rutavdraget sammantaget kan medföra positiva
effekter för små företag, men är tveksam till om dessa effekter, som
bedöms vara förhållandevis små, kommer att överväga kostnader i
form av administration och ökad komplexitet då olika regler gäller
för olika kunder.
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16.11 Effekter på svartarbete
Vad gäller de tjänster som föreslås ingå i ett rutavdrag för äldre
personer är det främst passning och rastning av sällskapsdjur som i
större utsträckning bedöms ske på en svart marknad i dag (se
avsnitt 16.2).
Rutavdraget innebär att relativpriset på vita tjänster gentemot
svarta minskar. Relativprisförändringen förväntas leda till att köp av
svarta tjänster minskar, och vita ökar. Ett rutavdrag bedöms således
leda till en omvandling från svarta till vita tjänster. I vilken grad detta
sedan sker är osäkert och beror på flera orsaker. Till exempel påverkas effekten av normer och värderingar hos köparna och utförarna av tjänsterna.
Resultatet från Skatteverkets attitydundersökning 2019 indikerar
att acceptansen för svartarbete minskat de senaste åren såväl som
andelen privatpersoner som känner någon som skattefuskar eller
arbetar svart. Däremot var det en relativt hög andel, 13 procent, som
instämde helt i påståendet ”det är okej att köpa RUT/ROT-tjänster
svart”. Det påståendet ingick även i undersökningen 2010 och då var
det endast 4 procent som instämde helt. Skatteverket menar dock att
jämförelser av resultaten bör göras med viss försiktighet, bl.a. för att
undersökningarna inte har genomförts på exakt samma sätt de två
åren (se avsnitt 4.6).
Det är möjligt att en större acceptans för att köpa rut- och rottjänster svart gör att effekten av ett rutavdrag på förekomsten av
svartarbete i en specifik bransch blir mindre än den skulle ha varit
om acceptansen varit lägre. Det är dock svårt att avgöra i vilken
utsträckning detta gäller för passning och rastning av sällskapsdjur.
Vidare kan det svarta priset i många fall understiga det vita priset
även efter ett rutavdrag, men i och med att relativpriset på vita
tjänster gentemot svarta minskar förväntas en effekt på marginalen.
Utredningen gör sammantaget bedömningen att förslagen leder till
minskad förekomst av svartarbete i ekonomin i stort.
Slutligen kan ett utökat uppgiftslämnande vid köp av ruttjänster
till äldre närstående förbättra Skatteverkets kontrollmöjligheter vad
gäller dessa köp.
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16.12 Effekter för Skatteverket och domstolar
Föreslagna utvidgningar av rutavdraget innebär att Skatteverket måste
anpassa sitt it-system. Kostnaden för detta beräknar Skatteverket till
1,3 miljoner kronor. Utöver dessa kostnader uppkommer årliga itkostnader för vidare anpassningar som beräknas till 733 600 kronor år
ett, 599 400 kronor år två, 466 200 kronor år tre, 333 000 kronor år
fyra och 199 800 kronor år fem. Vidare behöver informationsmaterial
m.m. tas fram. Kostnaden för detta beräknas till 110 000 kronor.
Ett utvidgat rutavdrag medför att antalet rutärenden kommer att
öka. Det innebär en ökad belastning på samtliga delar som berör rotoch rutverksamheten, allt från service och bemötande till rättsligt
stöd och kontroll. Kostnader för dessa uppgifter beräknas uppgå till
sammanlagt 4,1 miljoner kronor per år.
Vidare ser Skatteverket att det finns ett stort intresse av statistik
för rututbetalningarna. Både privata och offentliga aktörer efterfrågar statistik per tjänst för att kunna följa tjänsternas utveckling.
När rutavdraget utvidgas med fler tjänster kommer antalet frågor till
Skatteverket att öka ytterligare. Om Skatteverket ska kunna tillhandahålla efterfrågad statistik med hög kvalitet måste nuvarande
rutiner ses över och utvecklas. Detta arbete kommer att kräva utvecklingstimmar (engångskostnader) men även årliga underhållskostnader.
Utredningen bedömer att ovanstående kostnadsökningar för
Skatteverket kan behandlas inom befintliga ramar.
Vidare kommer föreslagna utvidgningar av rutavdraget innebära
ökade kostnader för domstolarna eftersom beslut om rätt till rutavdrag enligt inkomstskattelagen (1999:1229) kan överklagas till
allmän förvaltningsdomstol. Det finns en tendens att de rättsliga
processerna ökar i samband med att nya regler införs. Detta får konsekvenser för de allmänna förvaltningsdomstolarna, framför allt
landets tolv förvaltningsrätter, i form av ökad arbetsbelastning och
därmed merkostnader.
Sedan införandet av rutavdraget juli 2007 har antalet mål rörande
rutavdraget i de allmänna förvaltningsdomstolarna varit relativt
begränsat. Mot den bakgrunden bedömer utredningen att ett särskilt
rutavdrag för äldre personer inte nämnvärt kommer att påverka måltillströmningen hos domstolarna. Förslagen bedöms sammantaget
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inte påverka de allmänna förvaltningsdomstolarna annat än marginellt, varför de merkostnader som införandet av de nya bestämmelserna om rutavdrag för äldre medför för domstolarna ryms inom
ramen för respektive befintligt anslag.

16.13 Förslagens överensstämmelse med EU-rätten
Inom Europeiska unionen omfattas frågor om direkta skatter av
medlemsstaternas behörighet. Enligt EU-domstolens rättspraxis är
medlemsstaterna dock skyldiga att iaktta EU-rätten vid utövandet
av sin behörighet. Det innebär att medlemsstaternas skatteregler
måste utformas i enlighet med EU-rätten.
Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, förkortat
EUF-fördraget, innehåller bestämmelser som föreskriver fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital på den inre marknaden.
I EUF-fördraget finns även bestämmelser om unionsmedborgarskapet som också skyddar fri rörlighet.
16.13.1 Den fria rörligheten för personer
Den fria rörligheten för personer omfattar fri rörlighet för arbetstagare (artikel 45 EUF-fördraget) och etableringsfrihet (artikel 49
EUF-fördraget). För fysiska personer gäller både etableringsfriheten och den fria rörligheten för arbetstagare, medan endast
etableringsfriheten kan aktualiseras för juridiska personer.
Artikel 45.2 EUF-fördraget förbjuder all diskriminering av
arbetstagare från medlemsstaterna på grund av nationalitet vad gäller
anställning, lön och övriga arbets- och anställningsvillkor. Enligt
EU-domstolens rättspraxis förbjuder regeln om likabehandling i
artikel 45 EUF-fördraget inte endast öppen diskriminering på grund
av nationalitet utan också varje form av dold diskriminering som,
med tillämpning av andra särskiljningskriterier, i praktiken leder till
samma resultat.44 EU-domstolen har i detta sammanhang preciserat
att även om en bestämmelse i nationell rätt är tillämplig utan åtskillnad med avseende på nationalitet, ska den anses vara indirekt diskriminerande, i den mån den till sin natur kan påverka arbetstagare
44

Gemeinsamer Betriebsrat EurothermenResort Bad Schallerbach, C-437/17, p. 18.
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som är medborgare i andra medlemsstater i högre grad än landets
egna medborgare och följaktligen riskerar att särskilt missgynna de
förstnämnda, såvida det inte finns sakliga skäl för bestämmelsen och
den står i proportion till det mål som eftersträvas.45
Enligt artikel 49 första stycket i EUF-fördraget är inskränkningar
för medborgare i en medlemsstat att fritt etablera sig i andra medlemsstater förbjudna. Etableringsfriheten ska enligt andra stycket i
artikeln innefatta rätt att starta och utöva verksamhet som egenföretagare samt rätt att bilda och driva företag, på de villkor som
etableringslandets lagstiftning föreskriver för egna medborgare, om
inte annat följer av bestämmelserna i kapitlet om kapital. Enligt EUdomstolens rättspraxis ska varje åtgärd som innebär att utövandet av
etableringsfriheten förbjuds, försvåras eller blir mindre attraktivt
anses utgöra en inskränkning i etableringsfriheten.46 En sådan inskränkning kan tillåtas endast om den tar sikte på situationer som
inte är objektivt jämförbara eller om den kan motiveras av tvingande
skäl av allmänintresse. I så fall krävs det också att inskränkningen är
ägnad att säkerställa att det eftersträvade målet uppnås och att den
inte går utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.47
Förslagens förenlighet med den fria rörligheten för personer
inklusive etableringsrätten
Utredningens förslag om utvidgningar av rutavdraget för äldre
personer innehåller inga kriterier som negativt särbehandlar fysiska
eller juridiska personer från andra medlemsländer som utnyttjar sin
fria rörlighet enligt artikel 45 eller artikel 49 EUF-fördraget. Förslaget om att personer som har fyllt 65 år vid beskattningsårets
ingång ska omfattas av det särskilda rutavdraget för äldre ska gälla
lika för alla äldre som i övrigt uppfyller förutsättningarna för rutavdrag. Rutavdraget beräknas vidare utifrån objektiva grunder på
samma sätt för alla skattskyldiga som omfattas av bestämmelserna.
Eftersom utredningens förslag således inte, direkt eller indirekt,
leder till en mindre förmånlig skattemässig behandling av en fysisk
eller juridisk person som kommer från en annan medlemsstat är
45
46
47

Gemeinsamer Betriebsrat EurothermenResort Bad Schallerbach, C-437/17, p. 19.
Montag, C-480/17, p. 22.
Montag, C-480/17, p. 26.
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förslagen förenliga med den fria rörligheten i artikel 45 och 49 EUFfördraget.
16.13.2 Den fria rörligheten för tjänster
I artikel 56 i EUF-fördraget regleras att alla inskränkningar i friheten
att tillhandahålla tjänster inom unionen är förbjudna. Det innebär att
skatteregler som negativt särbehandlar tjänster som tillhandahålls
från en medlemsstat till en annan löper en klar risk att komma i
konflikt med fördraget.
EU-domstolen har slagit fast att det är otillåtet att skattemässigt
missgynna tjänstesäljare som är medborgare, etablerade eller bosatta
i andra medlemsstater.48 Det är på motsvarande sätt otillåtet att missgynna tjänsteköpare på grund av att dessa vänder sig till tjänstesäljare
etablerade i andra stater.49
Av EU-domstolens praxis följer alltså att en skatteregel inte får,
direkt eller indirekt, leda till en mindre förmånlig skattebehandling av
en tjänst på grund av att den tillhandahålls från eller i ett annat medlemsland jämfört med om den tillhandahålls inom det egna landet.
Förslagens förenlighet med den fria rörligheten för tjänster
Det svenska regelsystemet för rutavdrag är i dag tillämpligt när rutarbete utförs i och i nära anslutning till en bostad som är belägen
inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, givet att övriga
förutsättningar för rutavdrag är uppfyllda. Vidare gäller att utföraren
ska vara godkänd för F-skatt när avtalet om arbetet träffas eller när
ersättning betalas ut av Skatteverket. Kravet på godkännande för Fskatt gäller för både svenska och utländska näringsidkare. Om
arbetet utförs utomlands krävs dock inte alltid sådant godkännande.
Om rutarbete har utförts utomlands och utföraren inte har bedrivit
någon näringsverksamhet i Sverige, ska utföraren när avtalet om
arbetet träffas eller när ersättning betalas ut ha ett intyg eller någon
annan handling som visar att företaget i fråga om skatter och avgifter
i sitt hemland genomgår motsvarande kontroll som den som är
48
49

Se t.ex. Kommissionen mot Spanien C-153/08 och Gerritse C-234/01.
Lindman C-42/02.
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godkänd för F-skatt.50 Bestämmelsen har införts för att undvika att
utländska näringsidkare diskrimineras genom kravet på F-skatt.51
Utredningens förslag innebär inte någon ändring i förhållande till
det nuvarande regelverket avseende den geografiska begränsningen
var arbetet ska vara utfört, kravet på godkännande för F-skatt när
tjänster utförs i Sverige och vad som krävs av utförare som inte bedrivit näringsverksamhet i Sverige om arbetet utförs utomlands.
Förslagen kan därmed enligt utredningens bedömning inte anses
diskriminerande. Inte heller innebär förslagen någon inskränkning
av den fria rörligheten för tjänster enligt artikel 56 EUF-fördraget.
Förslagen om att utvidga rutavdraget med nya tjänster för äldre och
att utöka anhörigkretsen för köp av tjänsterna till äldre närstående
personer är således förenliga med den fria rörligheten för tjänster i
artikel 56.
16.13.3 Statligt stöd
Europeiska unionens statsstödsregler finns i artiklarna 107–109
EUF-fördraget.52 Statsstödsreglerna utgår från ett generellt förbud
för medlemsstaterna att ge statligt stöd, men det finns undantag. Ett
stöd omfattas enligt artikel 107.1 av statsstödsbestämmelserna om
det uppfyller fyra kriterier samtidigt. Stödet ska:
1. ges av en medlemsstat eller med hjälp av statliga medel, av vilket
slag det än är,
2. snedvrida eller hota att snedvrida konkurrensen genom att
3. gynna vissa företag eller viss produktion, och
4. påverka handeln mellan medlemsstaterna.
Åtgärder som inte uppfyller dessa fyra kriterier samtidigt utgör inte
ett statligt stöd enligt artikel 107 EUF-fördraget och är därmed
tillåtna enligt EU:s statsstödsregler.
50

67 kap. 17 § inkomstskattelagen. Godkännande för F-skatt utfärdas efter prövning av om
verksamheten kan antas uppfylla kriterierna för näringsverksamhet. Vidare kontrolleras bl.a.
att personen i fråga inte brister i redovisning eller betalning av skatter och avgifter, se vidare
9 kap. 1 § skatteförfarandelagen. Med motsvarande kontroll avses enligt prop. 2008/09:77 s. 97
båda dessa prövningar.
51
Prop. 2006/07:94 s. 47.
52
I lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler finns bestämmelser om bl.a. skyldighet att återkräva olagligt stöd.
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Förslagens förenlighet med EU:s statsstödsregler
När det gäller de svenska bestämmelserna om skattereduktion för
hushållsarbete har lagstiftaren i propositionen Ett enklare system för
skattereduktion för hushållsarbete53 uttalat att skattereduktionen för
hushållsarbete inte utgör statsstöd enligt EU:s statsstödsregler.
Ställningstagandet motiveras med att det inte handlar om ett stöd
riktat till utföraren utan att det i stället handlar om ett stöd som
riktar sig till privatpersoner, dvs. personer som inte driver näringsverksamhet och som köper hushållsarbete. Utredningens förslag
innebär inte någon ändring i det avseendet. Utredningen ansluter sig
därför till den bedömning som tidigare gjorts av skattereduktionens
förenlighet med EU:s statsstödsregler. De föreslagna bestämmelserna är således förenliga med artikel 107 EUF-fördraget.

16.14 Övriga konsekvenser
Utredningen har inte lämnat några förslag som har betydelse för den
kommunala självstyrelsen. Utredningens förslag innebär inte heller
några konsekvenser som har bärighet på de integrationspolitiska
målen. Förslagen bedöms vidare inte påverka brottsligheten i vidare
mån än vad som anges i avsnittet 16.10 om effekter på svartarbete
eller det brottsförebyggande arbetet. Utredningens förslag bedöms
vidare inte generera någon påverkan på miljön.
Enligt utredningens bedömning medför förslagen i betänkandet
inte heller några andra konsekvenser av det slag som anges i 14–15 a §
kommittéförordningen (1998:1474) samt 6 och 7 §§ förordningen
(2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning och som inte
kommenteras på andra ställen i detta kapitel.

16.15 Finansiering av förslagen
Utredningen beräknar att förslagen har en offentligfinansiell effekt
på 85 miljoner kronor vid ett införande 1 januari 2022. Utredningen
föreslår att finansiering sker via höjd energiskatt på diesel. En höjning med cirka 2 öre per liter exklusive moms bedöms öka skatteintäkterna med omkring 90 miljoner kronor per år.
53

Prop. 2008/09:77 s. 60–61.
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En höjning av energiskatten på diesel bedöms göra energibeskattningen mer effektiv som styrande mot mindre energianvändning samt minska den skattemässiga fördel som diesel har jämfört
med bensin. Sammantaget leder förslagen i betänkandet att skatten
på arbete minskar något samtidigt som skatten på miljö ökar något.
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17.1

Förslaget till lag om ändring i
inkomstskattelagen (1999:1229)

67 kap.
13 a §
I paragrafen, som är ny, anges vad som avses med hushållsarbete för
personer som har fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång. Paragrafen
medför att numreringen av tidigare paragrafer ändras så att 13 a, 13 b
och 13 c §§ blir 13 b, 13 c och 13 d §§.
Ändringarna är en följd av förslagen i avsnitt 10.5 om särskilda
ruttjänster för äldre personer och 12.3 om vem som ska omfattas av
det särskilda rutavdraget för äldre personer.
Av första stycket följer att bestämmelserna om de särskilda ruttjänsterna gäller för personer som har fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång. Det innebär att det finns rätt till rutavdrag vid köp av
sådant hushållsarbete som räknas upp i paragrafen fr.o.m. det år den
skattskyldige fyller 66 år. I första stycket anges också att den nya
paragrafen gäller utöver 13 §, dvs. personer som har fyllt 65 år vid
beskattningsårets ingång har också rätt till rutavdrag för sådant
hushållsarbete som regleras i 13 §.
Punkt 1
Av punkten framgår att sällskap i bostaden eller i samband med
rekreation, nöjesarrangemang eller andra liknande aktiviteter utanför bostaden ska räknas som hushållsarbete och således ge rätt till
rutavdrag.
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Arbetet kan utföras både i och utanför den äldre personens
bostad. Vad som avses med bostad framgår av 14 §.
När det gäller arbete som sällskap i bostaden finns inget krav på
att det ska ha samband med någon specifik aktivitet för att ge rätt
till rutavdrag. Arbete med att finnas i den äldre personens närhet i
bostaden utan att någon särskild aktivitet utförs omfattas således av
rutavdrag. Hjälparbete av mer personlig art omfattas inte. Sådant
arbete kan i stället omfattas av omsorgstjänsten som regleras i 13 § 6.
Inte heller omfattas arbete med nattvak hos en äldre person.
När sällskapstjänsten utförs utanför bostaden ställs, till skillnad
från när arbetet utförs i bostaden, krav på samband med särskild
aktivitet. För att punkten ska vara tillämplig ska arbetet utföras i
samband med rekreation, nöjesarrangemang eller andra liknande
aktiviteter.
I begreppet rekreation inbegrips att vara sällskap vid spabesök,
utflykter eller picknick men också fysisk aktivitet som den äldre
personen normalt utför på egen hand, t.ex. simning, gymträning och
jogging, samt aktiviteter som boulespel och bowling. Sällskap i samband med längre resor, t.ex. semesterresor, omfattas däremot inte av
rutavdraget för äldre personer eftersom genomförande av resor innefattar betydligt flera moment än att endast vara sällskap.
Bestämmelsen anger också att sällskap till nöjesarrangemang
utanför bostaden räknas som hushållsarbete. Med nöjesarrangemang
avses exempelvis bio, teater, opera, konserter, sportevenemang och
utställningar. Därutöver omfattas sällskap till andra liknande aktiviteter utanför bostaden.
Med andra liknande aktiveter avses aktiviteter som museibesök,
kyrkobesök eller utövandet av hobby. Däremot omfattas inte arbete
när utföraren som ombud eller bud, hämtar eller lämnar saker på
olika ställen på uppdrag av den äldre.
Punkt 2
I punkten anges att matlagning och bakning som avser hushållets
måltider och behov ska räknas som hushållsarbete.
Den matlagning som avses är tillredning av sedvanliga måltider i
ett hushåll. Med sedvanliga måltider menas sådana som vanligtvis
förekommer dagligen i ett hushåll, såsom frukost, lunch och middag.
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Med hushållets behov av matlagning avses matlagning i en omfattning som räcker till de personer som ingår i hushållet samt
enstaka besökare, som släkting eller annat sällskap. Bakning ska för
att ge rätt till rutavdrag inte vara mer omfattande än att det svarar
mot hushållets behov av t.ex. matbröd eller fikabröd. Matlagning
och bakning till middagsbjudningar, fester och liknande arrangemang med flera gäster ger inte rätt till rutavdrag.
För att punkten ska vara tillämplig ska arbetet utföras i eller i
anslutning till bostaden. Med detta avses även sådan matlagning som
sker i trädgården, exempelvis grillning.1 Matlagning och bakning
som sker på en helt annan plats än i bostaden, t.ex. i ett restaurangkök eller bageri, faller dock utanför. Inte heller omfattas hemleverans av mat eller av s.k. matkassar.2 Detsamma gäller matlagning
som äger rum i gemensamma kök i seniorboenden. För att rutavdrag
ska medges krävs att matlagningen och bakningen sker i det egna
hushållet och betalas separat, dvs. mat som inkluderas i hyra eller
avgift ger inte rätt till rutavdrag.
Om det är fråga om en sådan tjänst som utgör en cateringtjänst
enligt 7 kap. 1 § första stycket 5 mervärdesskattelagen (1994:200)
ger arbetet enligt 67 kap. 13 c § 5 inkomstskattelagen inte samtidigt
rätt till rutavdrag.
Punkt 3
Av punkten framgår att enklare tillsyn av bostaden när tillsynen
utförs i eller i nära anslutning till bostaden när den hos vilken arbetet
utförs, dvs. den äldre, är hemma, ska räknas som hushållsarbete och
således ge rätt till rutavdrag. Tjänsten motsvarar den som regeringen
föreslår i lagrådsremissen Utvidgat rutavdrag och höjt tak för rutavdraget,3 med den skillnaden att arbetet kan utföras även om den
äldre är hemma.
I lagrådsremissen anges exempel på arbeten som omfattas av tillsynstjänsten. Den nu föreslagna tillsynstjänsten bör spegla de
arbetena. Det handlar alltså om arbete med att ta hand om post,
sköta om blommor, vädra, spola kranar och toaletter och liknande
uppgifter för att se till att allt i bostaden fungerar och omhändertas.
1
2
3

Jfr prop. 2006/07:94 s. 41.
Prop. 2015/16:1 s. 188.
Beslutad den 13 augusti 2020.
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Det kan vidare handla om att ta hand om vissa typer av skador som
kan ha inträffat i bostaden. Tillsyntjänsten omfattar även enklare
utvändig tillsyn av bostaden för kontroll av om det finns skador på
utsidan av huset. Även plantering av blommor m.m. inne i bostaden
och på balkongen omfattas bör omfattas av tjänsten för äldre
personer.
I likhet med den tillsynstjänst som regeringen föreslår i lagrådsremissen ska arbetet utföras i eller i nära anslutning till bostaden.
Vad som avses med bostad framgår av 14 §. Till bostad räknas även
biutrymmen som garage, förråd och tvättstuga. Tillsynsarbeten som
utförs i näringsverksamhet omfattas inte av rutavdrag. Rutavdraget
omfattar bara sådana arbeten som utförs i bostadsdelen.
Med ”i nära anslutning till bostaden” avses detsamma som regeringen föreslår i lagrådsremissen, dvs. tomt, trädgård, gårdsplan och
uppfart. Även tillsyn av hus som funktionellt hör samman med
bostaden, exempelvis ett växthus eller liknande, omfattas. Däremot
omfattas inte tillsyn av mark och byggnader som används i näringsverksamhet.
Punkt 4
I punkten anges att plantering av träd, buskar, blommor och andra
grödor samt skörd av frukt, bär och grönsaker som utförs på tomt
eller trädgård i nära anslutning till bostaden ska räknas som hushållsarbete.
Exempel på arbeten som omfattas av denna punkt är alltså bl.a.
plantering av blommor och andra växter i rabatt, krukor eller blomlådor samt av träd och buskar. Även arbeten som avser odling av
grönsaker och potatis o.d. omfattas av punkten. Dessutom ger
bevattning och skötsel av de olika planteringarna rätt till rutavdrag,
i den mån det arbetet inte redan omfattas av rutavdrag. Bevattning
av gräsmattor och rabatter faller inom ramen för trädgårdstjänsten i
13 § 4.
Andra arbeten som omfattas av den nya bestämmelsen är plockning av bär och grönsaker samt frukt från såväl träd som mark.
Arbetet ska, i likhet med vad som gäller för rutavdrag för trädgårdsarbete i övrigt, utföras på tomt eller i trädgård i nära anslutning
till den enskildes bostad.
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Anläggningsarbete, rådgivningstjänster som bl.a. växtförslag,
trädstatusbedömning och trädgårdsdesign ingår inte i det vanliga
rutavdraget och inte heller i det särskilda rutavdraget för äldre personer. Utgifter för installation av eller driftskostnader för robotgräsklippare eller bortforsling av trädgårdsavfall omfattas inte av tjänsten.
Punkt 5
Av punkten framgår att rastning, passning och därmed förenad
enklare skötsel av hund, katt och andra sällskapsdjur, i eller i nära
anslutning till bostaden, eller i samband med promenader, ska räknas
som hushållsarbete och således ge rätt till rutavdrag.
Med sällskapsdjur avses sådana djur som lever tillsammans med
den äldre personen inne i bostaden, t.ex. hund, katt, hamster, fåglar
och fiskar.
Med rastning av sällskapsdjur avses promenader med djuret eller
att släppa det fritt i eller i anslutning till bostaden.
Passning av sällskapsdjuret omfattas av rutavdrag oavsett om den
äldre personen är hemma eller inte när arbetet utförs.
Med skötsel av sällskapsdjuret avses enklare sådan, som t.ex. att
hålla djuret tillfredställande ren, borstning, utfodring och tillhandahållande av dricksvatten. I uttrycket enklare skötsel inbegrips även
arbeten som t.ex. tömning av kattlåda och rengöring av akvarium
samt foder- och vattenskålar.
Arbetet ska utföras i eller i nära anslutning till bostaden, eller i
samband med promenader. En rastning av sällskapsdjuret ska påbörjas och avslutas vid bostaden för att omfattas av rutavdrag.
Tjänsten omfattar inte arbete som utförs vid ”dagis” eller pensionat
som är avsedda för sällskapsdjur. Inte heller omfattas arbete som
utförs vid hundsalong eller liknande av bestämmelsen.
13 d §
I paragrafen anges vad som inte räknas som hushållsarbete.
Ändringen föranleds av nya 13 a § om särskilda ruttjänster för
äldre och innebär att hänvisningen i punkt 1 ändras till de nya beteckningarna på 13 a och 13 b §§.
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15 §
Paragrafen reglerar villkor för skattereduktion.
Ändringen är en följd av förslaget i avsnitt 13.2 om att utvidga
anhörigkretsen som har rätt till rutavdrag vid köp av särskilda ruttjänster till äldre.
Första stycket innehåller bestämmelser som anger att det för rätt
till skattereduktion krävs att det utförda hushållsarbetet är hänförligt till den som begär skattereduktionen eller dennes förälders
hushåll.
Av det nya andra stycket följer att den som begär skattereduktion
har rätt till skattereduktion för sådant hushållsarbete som anges i
13 a § även när det utförda arbetet är hänförligt till annan närståendes hushåll än förälders. Närstående definieras i 2 kap. 22 §.
Skattereduktion för arbete som är hänförligt till förälders hushåll
och som avser de särskilda ruttjänsterna för äldre regleras i första
stycket.
Det nya stycket innebär att även annan anhörig än barn, som t.ex.
barnbarn eller syskonbarn, har rätt till rutavdrag för sådant hållsarbete som räknas upp i nya 13 a § – sällskap, matlagning och bakning, tillsyn av bostad, trädgårdsskötsel samt rastning och passning
av sällskapsdjur – när det utförda arbetet är hänförligt till en närståendes, t.ex. mor- eller farförälders, syskons eller syskons makes
hushåll, om berörd person har fyllt 65 år vid beskattningsårets
ingång. Denna rätt för annan anhörig än barn gäller alltså inte vid
köp till närstående av sådant rutarbete som omfattas av det generella
rutavdraget enligt 13 §.
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
Av första punkten framgår att lagen träder i kraft den 1 januari 2022.
Av andra punkten framgår att lagen tillämpas första gången för
hushållsarbete som har utförts och betalats efter den 31 december 2021,
förmån av hushållsarbete som har tillhandahållits efter den 31 december 2021 samt hushållsarbete som har utförts efter den 31 december
2021 och för vilket ersättning har betalats ut och redovisats i en förenklad arbetsgivardeklaration efter detta datum.
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Det innebär att personer som under 2021 är 65 år eller äldre kan
köpa de särskilda tjänsterna för äldre personer från och med den
1 januari 2022.

17.2

Förslaget till lag om ändring i lagen (2009:194)
om förfarandet vid skattereduktion för
hushållsarbete

7§
Paragrafen reglerar utbetalningens storlek.
Ändringen är en följd av att en ny paragraf, 67 kap. 13 a §, förs in
i inkomstskattelagen (1999:1229).
Ändringen i tredje stycket föranleds av nya beteckningar på 13 a
och 13 b §§ inkomstskattelagen.
9§
I paragrafen anges vad en begäran om utbetalning ska innehålla.
Ändringen är en följd av förslaget i avsnitt 13.2.
Av den nya punkten 3 framgår vilka uppgifter en begäran ska
innehålla när en anhörig köpt hushållsarbete till en äldre närstående
som har fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång. En begäran om utbetalning ska då innehålla namn och personnummer för den närstående, adress till bostaden där arbetet utförts samt den anhöriges
släktskap med den närstående.
Uppgifterna som räknas upp i punkten ska alltså lämnas i begäran
om utbetalning när hushållsarbete har köpts av anhörig men utförts
i närståendes hushåll. Begreppet närstående har samma betydelse
som i 2 kap. 22 § inkomstskattelagen (1999:1229).
Ändringen medför att de hittillsvarande punkterna 3, 4 och 5 får
ny numrering.
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17 §
I paragrafen regleras den preliminära skattereduktionens storlek.
Ändringen är en följd av att en ny paragraf, 67 kap. 13 a §, förs in
i inkomstskattelagen (1999:1229).
Ändringen i tredje stycket föranleds av nya beteckningar på 13 a
och 13 b §§ inkomstskattelagen.
19 §
I paragrafen regleras Skatteverkets meddelande till köpare av rutoch rotarbete. Av paragrafen framgår att Skatteverket så snart som
möjligt ska meddela köparen av hushållsarbetet om beslut om utbetalning och återbetalning samt belopp motsvarande redovisade
arbetsgivaravgifter i fråga om ersättning för hushållsarbete. Vilka
uppgifter som ett sådant meddelande ska innehålla framgår av andra
stycket.
Ändringen är en följd av att en ny paragraf, 67 kap. 13 a §, förs in
i inkomstskattelagen (1999:1229).
Ändringarna i andra stycket tredje punkten och tredje stycket
föranleds av nya beteckningar på 13 a och 13 b §§ inkomstskattelagen.
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
Av första punkten framgår att lagen träder i kraft den 1 januari 2022.
Av andra punkten framgår att bestämmelserna i 7, 17 och 19 §§ i
den nya lydelsen tillämpas första gången för beskattningsår som
börjar efter ikraftträdandet.
Av tredje punkten framgår att ändringen av vilka uppgifter som
ska lämnas i en begäran om utbetalning enligt 9 § tillämpas första
gången på begäran om utbetalning som avser arbete som har betalats
av köparen efter ikraftträdandet.
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Förslaget till lag om ändring
i skatteförfarandelagen (2011:1244)

11 kap.
14 §
Paragrafen reglerar skatteavdrag vid förmån av hushållsarbete enligt
67 kap. inkomstskattelagen (1999:1229).
Ändringen är en följd av att en ny paragraf, 67 kap. 13 a §, förs in
i inkomstskattelagen (1999:1229).
Ändringen i andra stycket föranleds av nya beteckningar på 13 a
och 13 b §§ inkomstskattelagen.
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
I första punkten anges att lagen träder i kraft den 1 januari 2022.
Av andra punkten framgår att lagen tillämpas första gången i fråga
om skattepliktig förmån av hushållsarbete som kommit den skattskyldige till del efter den 31 december 2021.
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Särskilt yttrande av experterna Christina Tallberg
och Kjell Hansson
Inget behov av ett särskilt äldre-rut
Vi är överens om att det saknas behov av att införa ett särskilt rutavdrag för äldre. Det är därför tillfredsställande att utredningen – i
enlighet med de synpunkter vi framfört under arbetets gång – landar
i slutsatsen att det inte är lämpligt att införa ett särskilt rutavdrag för
äldre.
Vi vet att många äldre uppskattar att de genom rutavdraget kan
köpa städtjänster och flytthjälp vid behov, och våra organisationer
vill inte begränsa dagens rutavdrag.
Däremot är det i dag ett problem att många äldre har så låg
pension att de betalar lite eller ingen skatt och därmed inte kan dra
av tjänsten mot inbetald skatt.
Gränsdragning mot behovsprövade tjänster enligt
socialtjänstlagen
En viktig fråga i sammanhanget handlar om relationen mellan ett särskilt äldre-rut och den behovsprövade äldreomsorgen, främst hemtjänsten. Även om socialtjänstlagen i sig inte påverkas av ett eventuellt
införande av äldre-rut riskerar äldreomsorgen ändå att påverkas
negativt.
Vi befarar att kommunernas bedömningar av insatser enligt socialtjänstlagen skulle bli mer restriktiva om flera av de omvårdnads- och
servicetjänster som i dag beviljas utifrån den äldre behov också finns
att köpa inom ramen för ett äldre-rut.
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Den pågående coronakrisen har påmint om att äldreomsorgen har
stora och strukturella problem. Det finns i dag för få anställda,
personal med för låg utbildning – att vårda äldre är inget enkelt jobb
– och med osäkra arbetsvillkor, samt i många fall också för lite ekonomiska resurser för att säkerställa att äldre får en god omsorg och
sina behov tillgodosedda.
Vi menar att Sverige är i ett läge där äldreomsorgen bör utvecklas
och kvalitetshöjas när vi är igenom coronakrisen. Vi anser därmed
att våra gemensamma medel i första hand bör användas till att förbättra äldreomsorgen. Att välja en väg där ett särskilt äldre-rut införs
riskerar att motverka en sådan genomgripande förändring. I stället gör
det att vissa äldre – de med högre inkomster – kan köpa sig den hjälp
de behöver, medan andra inte kan det. Det urholkar den generella
välfärdsmodell som våra organisationer värnar, och som Sveriges
invånare vill ha och förväntar sig.
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Särskilt yttrande av experterna Johan Lidefelt
och Evelina Kogsta
Skatterna på arbete är höga i Sverige. Inkomstskatt, arbetsgivaravgift
och moms medför sammantagna att skillnaden mellan konsumentpris och nettot för säljaren är mycket stor när privatpersoner köper
tjänster. Dessa omfattande skattekilar ger upphov till särskilda problem. Framför allt medför de att arbetsmarknaden fungerar sämre;
med en ökad arbetslöshet och högre bidragsberoende, ett ökat svartarbete, en minskad specialisering, mer oavlönat hemarbete samt en
minskad produktion av tjänster som underlättar vardagen för många
människor. Rut-avdraget har visat sig kunna mildra och minska
dessa problem på ett effektivt sätt.
Förslagen i detta betänkande har goda förutsättningar att uppnå
samma positiva effekter som dagens rut. Av den anledningen bör
förslagen i detta betänkande genomföras i sin helhet utan någon
begränsning i fråga om ålder. De gränsdragningsproblem som skulle
kunna uppstå gentemot det offentligas tillhandahållande av tjänster
för äldre finns delvis redan i dag och bör inte öka mer än mycket
begränsat. I stället överväger tydligt de ekonomiska skälen för att
utveckla rut med några fler tjänster, då det kan bidra till att ytterligare minska de problem som skattekilarna på arbete medför.
En ny utredning om rut bör vidare ges i uppdrag att analysera hur
ett generellt system skulle kunna utformas. Ett sådant system skulle
medge avdragsrätt för samtliga tjänster som köps av privatpersoner
i anslutning till det egna hushållet. Syftet skulle vara att undvika de
många gränsdragningsproblem som finns i dagens system och som
kan elimineras eller kraftigt minskas med ett generellt rut-system.
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Särskilt yttrande av experten Maria Ahlsten
Utredaren har haft i uppdrag att analysera behovet och lämpligheten
av en särskild utvidgning av rutavdraget för äldre personer. Jag
instämmer med slutsatsen att ett särskilt äldrerut är olämpligt.
Ett huvudargument till varför det skulle behövas en utvidgning
av rutavdraget för äldre personer är att äldre kan ha ett förhöjt behov
av hushållsarbete, till följd av försämrad funktionsförmåga.1 Men
äldre som har behov av stöd och omsorg, eller bistånd för sin livsföring i övrigt, som det heter enligt socialtjänstlagen, har rätt att få
det via kommunen, vilket utredningen redogör för i kapitel 6.
Ett annat argument för att utvidga rutavdraget för äldre är att
äldre använder rutavdraget i högre utsträckning än yngre. År 2018
gjorde var fjärde 85-94-åring avdrag för hushållsnära tjänster. Det
var den åldersgrupp där allra högst andel använde rutavdraget.2 Avdragen gällde framförallt städ, men till viss del även omsorg. Jag
tycker att det är en oroväckande signal att var fjärde i den höga åldern
behöver köpa privata hushållstjänster. Det är särskilt allvarligt om
personen har behov av vård- och omsorgsinsatser.
Äldre personer med vård- och omsorgsbehov
Den starka kvarboendeprincipen i Sverige och den stora bristen på
äldreboendeplatser gör att de flesta äldre bor kvar hemma i dag, med
hemtjänst, tills de har ett mycket omfattande vårdbehov. Äldre i
åldersgruppen 80+ är de som behöver mest vård- och omsorgsinsatser. Utvecklingen går mot mer hemsjukvård. År 2018 fick 45 procent av samtliga medborgare 80+ vård inom kommunal hälso- och
sjukvård, enligt HSL.3
Det finns stora problem med att omsorgs- och servicetjänster
flyttas utanför socialtjänstens ansvarsområde, när det handlar om
personer med vård- och omsorgsbehov. Ett handlar om äldreomsorgens kvalitet, patientsäkerhet och medarbetarnas förutsätt1

Se t.ex. utredningens avsnitt 15.2 ”Finns det en efterfrågan på ett särskilt rutavdrag för äldre?”.
Se tabell 4.2 i utredningen, ”Antal och andel med rutavdrag samt medelvärde bland köparna
inom olika åldersgrupper, personer från 20 år, 2018”
3
Källa: www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/statistik/statistikamnen/insatser-ikommunal-halso-och-sjukvard/
2
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ningar. För att möta behoven hos äldre som får insatser enligt socialtjänstlagen behöver personalen vård- och omsorgsutbildning, alternativt en lång yrkeserfarenhet som undersköterska eller vårdbiträde.4
Att jobba inom äldreomsorgen kräver kunskaper om bland annat
läkemedelshantering, överflyttning mellan vårdenheter, nutrition,
kognitiva sjukdomar, munhälsa och informationsöverföring. Äldreomsorgen förväntas förebygga bland annat undernäring, fallskador,
trycksår, vårdrelaterade infektioner och smittor. Det krävs tillräcklig
kunskap om symtom och behandling för att kunna ge rätt insatser
och larma när en person inte mår bra.
Det är beklagligt att omsorg och tillsyn sedan år 2007 kategoriseras
som en hushållsnära tjänst. För det finns inga enkla jobb inom äldreomsorgen.5 Att ytterligare utöka en arbetsmarknad i äldre personers
hem där principen ”enkla jobb” ska få styra är helt fel väg att gå.
Lösningen på äldres förhöjda behov är inte äldrerut, utan att vi
förstärker äldreomsorgen så att den bemannas med rätt kompetens
och med den äldre personens behov i centrum.
Ett annat relaterat problem, med att flytta omsorgs- och servicetjänster riktade till äldre utanför socialtjänstens ansvarsområde, är
att det skapar en juridisk oreda kring vilken lagstiftning som ska
styra. När ett rut-företag städar hemma hos en 94-årig person som
gör rutavdrag är det inte socialtjänstlagen som styr arbetet utan
skattelagstiftning. Då gäller inte längre kommunernas ansvar och
krav på kvalitet och dokumentation. Då finns inga krav på samarbete
med hemsjukvården och samordning kring den äldres individuella
plan.6 Lex Sarah – att personalen är skyldig att rapportera missförhållanden – gäller inte för hushållsnära tjänster. Det finns inte heller
krav på tystnadsplikt och sekretess angående den äldres hälsotillstånd.7

4

För en fördjupning om kompetenskraven inom äldreomsorgen, se ”Betänkande av Utredningen om nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen” (SOU 2017:21) och ”Stärkt kompetens
i vård och omsorg” (SOU 2019:20).
5
För en fördjupning om kompetenskraven inom äldreomsorgen, se bl.a. ”Betänkande av
Utredningen om nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen” (SOU 2017:21) och ”Stärkt
kompetens i vård och omsorg” (SOU 2019:20).
6
SIP är en vård- och omsorgsplan som beskriver insatser/ åtgärder som den enskilde har behov
av från både hälso- och sjukvård och socialtjänst och som tagits fram genom samordnad vårdoch omsorgsplanering.
7
Källa: Socialstyrelsen 2012, ”Hemtjänst, hushållstjänster och servicetjänster utan behovsprövning. Meddelandeblad nr 16/2012.” Stockholm: Socialstyrelsen.
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Rut eller hemtjänst?
Mina invändningar mot lagförslagen handlar framförallt om tjänsterna sällskap och matlagning och bakning. Dessa tjänster överlappar
hemtjänstens ansvarsområden, vilket gör att förslagen utmanar
grundläggande principer för äldreomsorgen, om alla äldre personers
lika rätt till omsorg, fördelat efter behov.
Utredningen problematiserar överlappningen, men ser den ändå
inte som ett hinder, med hänvisning till att den befintliga tjänsten
omsorg och tillsyn redan i dag överlappar insatser som kommunen
tillhandahåller med stöd av socialtjänstlagen. Här skiljer sig vår
tolkning av direktiven. Förslagen ska inte innebära någon förändring
av kommuners, landstings eller statens ansvar för äldre personer eller
andra grupper enligt socialtjänstlagen (2001:453), hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) eller annan lagstiftning. Jag menar att utredningens förslag skulle förstärka den befintliga otydligheten kring vad
som är det offentligas och den enskilda personens ansvar. Det finns
redan exempel på kommuner som öppet hänvisar äldre att köpa
privata städtjänster, samtidigt som de drar ner på hemtjänstens insatser. Ett eventuellt äldrerut skulle ge kommuner ökad legitimitet att
frånsäga sig ansvar för äldres levnadsförhållanden. I förlängningen
finns risken att detta skulle urholka äldreomsorgen och den gemensamma välfärden.
Utredningen menar även att överlappningen endast aktualiseras
för personer som redan har socialtjänstinsatser enligt socialtjänstlagen.8 Men äldreomsorgen är inte bara till för dem som för tillfället
använder den. En äldreomsorg av god kvalitet, som fördelas efter
behov och inte efterfrågan, är en central välfärdstjänst. Äldreomsorgen
berör alla medborgare; i första hand äldre personer med vård- och
omsorgsbehov och medarbetarna. Dessutom är den en förutsättning
för att anhöriga ska kunna arbeta heltid och den behövs för alla yngre
personer, som en gemensam försäkring inför framtida behov.9

8

Se t.ex. avsnitt 16.6.1.
Se t.ex. Marta Szebehely (2017), ”Att förena valfrihet och jämlikhet? Om kundval och
tillit i äldreomsorgen”, Socialtjänstforum i Göteborg 8-9 November 2017,
https://socwork.gu.se/digitalAssets/1665/1665566_marta-szebehely-socialtj--nstforumnov-2017.pdf
9
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Ojämlikheten bland äldre
Med tanke på att hushållstjänsterna är delvis skattefinansierade är det
viktigt att utvärdera om tjänsterna gynnar och leder till ökad trygghet
och valfrihet för samtliga medborgare. Men den stora majoriteten av
befolkningen 65+ använder inte rut. Även om användandet har ökat
kraftigt sedan införandet år 2007, var det 82,5 procent som inte gjorde
rutavdrag i åldersgruppen år 2018.10 En relevant orsak är att många
äldre inte har råd att köpa rut-tjänster.
I konsekvensanalysen ska utredningen bland annat beräkna och
redovisa samhällsekonomiska följder av förslagen, inklusive effekter
för den ekonomiska jämlikheten. I utredningens redovisning av
äldres inkomster ser vi att en tredjedel av befolkningen 65 år och
äldre har garantipension, vilket innebär att de har låg eller ingen inkomstgrundad pension. Bland samtliga kvinnor 65+ är det nästan
hälften som har garantipension.11
Utredningen redogör för äldre personers skatteutrymme, det vill
säga hur mycket skatt som finns kvar att reducera efter andra skatteavdrag är gjorda. Men - eftersom så många äldre har låga inkomster
(särskilt äldre kvinnor12) - säger skatteutrymmet inte mycket om
deras ekonomiska utrymme att köpa rut-tjänster, efter att levnadsomkostnaderna är betalda. För att få kunskap om hur hög andel i
olika åldersgrupper som har råd att köpa ruttjänster behövs statistik
om konsumtionsutrymmet. Vi skulle också behöva veta vid vilka
inkomstnivåer det blir realistiskt att ha råd att köpa ruttjänster och
under vilket inkomstnivå det är omöjligt, sett till konsumtionsutrymmet.
Utredningen konstaterar att förslagen skulle innebära en större
nytta för höginkomsttagare jämfört med låginkomsttagare.13 De
föreslagna tjänsterna riskerar dessutom att leda till ökad socioekonomisk ojämlikhet, när äldre med högre inkomster (i kommuner där
det finns rut-företag) kan betala för tjänster som leder till bättre
hälsa och ökat välbefinnande, medan äldre med låga inkomster inte
kan det.

Avsnitt 4.2.2 i utredningen ”Äldre personers användning av rutavdraget över tid”.
Avsnitt 5.3.2 i utredningen ”Äldre med de lägsta inkomsterna”.
12
Se t.ex. avsnitt 5.3.2 i utredningen ”Äldre med de lägsta inkomsterna”.
13
Se t.ex. avsnitt 16.7 i utredningen ”Fördelningseffekter”.
10
11
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Utvidgning av tjänsterna till alla skatteskyldiga?
I stället för att förorda ett särskilt äldrerut menar Rut-utredningen
att det finns anledning att överväga om inte de föreslagna tjänsterna
borde kunna köpas av samtliga skatteskyldiga över 20 år. Det alternativet skulle givetvis kräva en ny utredning och en ny konsekvensanalys. Men det står klart att en sådan utvidgning av rutsystemet inte
skulle minska problemen som utredningen har ringat in med överlappningen av ansvarsområden. Undanträngningen av hemtjänstens
ansvarsområden skulle kvarstå och förstärkas. En sådan utvidgning
skulle inte heller ändra på att rutsystemet särskilt gynnar gruppen
höginkomsttagare.
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Utvidgningar av rutavdraget
Beslut vid regeringssammanträde den 5 juni 2019
Sammanfattning
En särskild utredare ska utreda utvidgningar av rutavdraget.
Utredaren ska bl.a.
• föreslå hur rutavdraget kan utökas med fler tjänster i form av
tvättarbete som utförs utanför bostaden, ommöblerings- och bortforslingstjänster samt trygghetstjänster,
• föreslå en höjning av taket för rutavdraget till 75 000 kronor,
• föreslå en särskild ordning för rutavdrag för äldre personer, och
• lämna nödvändiga författningsförslag.
Uppdraget ska redovisas senast den 15 januari 2020.
Rutavdraget i dag
Den 1 juli 2007 trädde rutavdraget i kraft. Det följdes av rotavdraget
som gäller från och med den 8 december 2008. Syftet med rut- och
rotavdragen, gemensamt benämnda husavdraget, är bl.a. att öka
arbetsutbudet och därigenom stimulera sysselsättningen och tillväxten genom att omvandla sådant arbete som utförs av hushållen
själva till marknadsarbete.
Rotavdraget lämnas för reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad av vissa bostäder. Rutavdraget lämnas för följande arbeten.
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1. Enklare städarbete eller annat rengöringsarbete samt flyttstädning som utförs i bostaden.
2. Vård av kläder och hemtextilier när vården utförs i bostaden.
3. Snöskottning som utförs i nära anslutning till bostaden.
4. Häck- och gräsklippning, krattning och ogräsrensning samt
beskärning och borttagande av träd och buskar som utförs på
tomt eller i trädgård i nära anslutning till bostaden.
5. Barnpassning som inte mer än i ringa omfattning innefattar hjälp
med läxor och annat skolarbete och som utförs i eller i nära
anslutning till bostaden samt lämning och hämtning till och från
förskola, skola, fritidsaktiviteter eller liknande.
6. Annan omsorg och tillsyn än barnpassning som en fysisk person
behöver och som utförs i eller i nära anslutning till bostaden eller
i samband med promenader, bankbesök, besök vid vårdcentral
eller andra liknande enklare ärenden.
7. Flytt av bohag och annat lösöre mellan bostäder samt till och från
magasinering i samband med flytt mellan bostäder.
8. Arbete som avser installation, reparation och underhåll av dataoch informationsteknisk utrustning, dataprogram och dataförbindelser samt handledning och rådgivning i samband med
sådant arbete, när arbetet, handledningen och rådgivningen utförs i eller i nära anslutning till bostaden.
9. Reparation och underhåll av vitvaror som utförs i bostaden.
En av de centrala utgångspunkterna för rutavdraget vid valet av tjänster
har varit att arbetet huvudsakligen ska utföras i eller i nära anslutning
till bostaden (se bl.a. prop. 2006/07:94 s. 40, prop. 2015/16:99 s. 33
och 38 samt prop. 2016/17:1 Budgetpropositionen för 2017 Förslag till
statens budget för 2017, finansplan och skattefrågor s. 202). Rutavdraget omfattar bl.a. mot den bakgrunden inte t.ex. tvätt vid en tvättinrättning (prop. 2006/07:94 s. 42).
Husavdraget ges genom skattereduktion. Skattereduktionen räknas
av mot kommunal och statlig inkomstskatt, statlig fastighetsskatt
samt kommunal fastighetsavgift. De personer som har rätt till
skattereduktion är de som vid beskattningsårets utgång har fyllt
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18 år och är obegränsat skattskyldiga under någon del av beskattningsåret eller, i vissa fall, begränsat skattskyldiga. Dödsbon har rätt
till skattereduktion för arbete som har utförts före dödsfallet. För
rätt till skattereduktion krävs att det utförda arbetet är hänförligt till
den som begär skattereduktion eller dennes förälders hushåll. Föräldern måste vara bosatt i Sverige. Den som begär skattereduktionen
kan däremot ha sin bostad i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Arbetet får inte utföras av den som begär
skattereduktion eller av en närstående till denne. Det går däremot
bra att anlita ett eget bolag så länge inte den anställde som utför
arbetet är den som begär reduktion eller någon närstående till denne.
Eftersom husavdragets subvention riktas mot arbete omfattar
avdraget bara kostnader för arbete, inklusive mervärdesskatt, och
inte kostnader för material, utrustning och resor. Detta innebär att
när rut- eller rotarbete utförs måste arbetskostnaden särskiljas från
övriga kostnader.
Det finns tre olika spår inom husavdragssystemet. För det första
kan man anlita en näringsidkare som, när avtalet om arbetet träffas
eller när ersättningen betalas ut, är godkänd för F-skatt (eller, om
arbetet utförs utanför Sverige och utföraren inte har bedrivit näringsverksamhet i Sverige, har intyg eller någon annan handling som visar
att företaget i fråga om skatter och avgifter i sitt hemland genomgår
motsvarande kontroll som den som är godkänd för F-skatt). För det
andra kan man anlita en privatperson som inte är godkänd för Fskatt (däremot inte en näringsidkare som av någon anledning inte är
godkänd för F-skatt). För det tredje kan man få tjänsterna tillhandahållna som en skattepliktig löneförmån av sin arbetsgivare.
När en näringsidkare anlitas eller arbete tillhandahålls som en
löneförmån är skattereduktionen 50 procent av arbetskostnaderna
inom ramen för rutavdraget och 30 procent av arbetskostnaderna för
arbete inom ramen för rotavdraget. När en privatperson anlitas motsvarar i stället skattereduktionen de arbetsgivaravgifter som redovisas för privatpersonen i en förenklad arbetsgivardeklaration.
Rut- och rotavdragen ges som nämnts genom skattereduktion.
Avdragen fick ursprungligen uppgå till sammanlagt 50 000 kronor per
person och år. Den 1 januari 2016 infördes ett tak på 25 000 kronor för
rutavdraget för personer som inte har fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång. Från och med den 1 juli 2019 kommer taket att återigen
vara 50 000 kronor för alla.
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Allmänna utgångspunkter för uppdraget
Som en allmän utgångspunkt för utredaren gäller att uppdraget ska
utföras med beaktande av de vägledande principer för skattepolitikens
utformning som riksdagen antog våren 2015 (prop. 2014/15:100 avsnitt 5.5, rskr. 2014/15:254).
Utredaren ska lämna nödvändiga författningsförslag. De förslag
som lämnas ska inte innebära någon ändring av rutavdragets inriktning mot arbetskostnader. Utredaren bör därför vid förslagens
utformning beakta att det för vissa typer av tjänster kan vara svårt
att särskilja vad som är kostnader för arbete.
Förslagen ska inte heller innebära någon ändring av vilka tjänster
som i dag ingår i rotavdraget eller andra förändringar av rotavdragets
utformning eller omfattning.
De förslag som lämnas ska så långt möjligt utformas för att bidra
till ökad efterfrågan på tjänster och därmed ökad sysselsättning hos
personer med svagare anknytning till arbetsmarknaden. Förslagen
ska vidare så långt möjligt utformas så att det inte uppstår s.k.
dödviktseffekter, dvs. subvention av tjänster som skulle ha utförts
ändå utan subvention, och undanträngning av befintliga tjänster.
Förslagen bör även så långt möjligt bidra till att köparna ökar sitt
arbetsutbud, dvs. ökar antalet arbetade timmar.
Rutavdrag för fler tjänster
Av riksdagens riktlinjer för skattepolitiken framgår att skattepolitiken bl.a. ska stödja en utveckling där produktiviteten och det
totala antalet arbetade timmar i ekonomin ökar, och där fler jobb
skapas.
Rutavdraget bedöms leda till att fler arbetstillfällen tillkommer
för personer med svagare anknytning till arbetsmarknaden och
därmed bidra till ökad sysselsättning. Arbetstillfällena kan ta formen
av såväl anställning som eget företagande. Det kan därför finnas skäl
att utvidga rutavdraget till att omfatta fler tjänster. Rutavdraget har
också sedan det infördes i omgångar utökats med nya tjänster. Rätt
utformade utvidgningar av rutavdraget kan öka arbetsutbudet bland
köparna samt den varaktiga sysselsättningen i ekonomin i dess
helhet. De kan även vara till fördel ur ett tillämpningsperspektiv i

292

SOU 2020:52

Bilaga 1

den utsträckning det bidrar till minskade gränsdragningsproblem.
Utvidgningar av rutavdraget kan också bidra till minskat svartarbete.
Utredaren ska mot denna bakgrund lämna förslag på införande av
flera tjänster i rutavdraget enligt vad som anges i det följande. Förslagen kan ges formen av såväl helt nya tjänster som justeringar av
befintliga tjänster. Förslagen får dock inte innebära någon inskränkning av det nuvarande tillämpningsområdet. Uppdraget omfattar i
denna del inte att föreslå någon ändring av rutavdragets subventionsgrad på 50 procent av arbetskostnaden.
Tvätteritjänster
Rutavdraget omfattar i dag vård av kläder och hemtextilier när
vården utförs i bostaden. I detta inryms bl.a. tvättning och strykning
(prop. 2006/07:94 s. 41). Med bostad avses såväl permanentbostad
som fritidsbostad och i begreppet bostad ingår även biutrymmen
som t.ex. tvättstuga. Detta gäller även när utrymmet disponeras
gemensamt med andra, exempelvis vid boende i flerfamiljshus.
Eftersom det varit en utgångspunkt att arbetet huvudsakligen ska
vara utfört i eller i nära anslutning till bostaden omfattas inte arbete
som utförs vid en extern tvättinrättning, t.ex. kemtvätt. Tvätteritjänster kan också betraktas som mindre arbetsintensiva än andra
ruttjänster exempelvis eftersom arbetet i stor utsträckning utförs av
tvättmaskiner. Det arbete som ändå utförs kan dock antas vara av
sådan karaktär att även personer med svagare anknytning till arbetsmarknaden kan utföra det. Vidare kan det antas att tvätteritjänster
i dag i hög grad bedrivs i den obeskattade hemmasektorn. Detta kan
bero på att skillnaden i produktivitet mellan privata och professionella utförare är låg, vilket gör att beskattningen av marknadsproduktionen försvårar för denna att hävda sig. En ökad grad av marknadsproduktion av de aktuella tjänsterna skulle därför kunna öka köparens
arbetsutbud. Storleken på dessa effekter är dock osäker.
Utredaren ska därför
• lämna förslag på hur tvättarbete, inklusive närliggande tjänster
som t.ex. transporter av textilier, som sker utanför bostaden kan
inkluderas i rutavdraget.
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Ommöblerings- och bortforslingstjänster
En annan tjänst som i dag omfattas av rutavdraget är flytt av bohag
och annat lösöre mellan bostäder samt till och från magasinering i
samband med flytt mellan bostäder. Den del av rutavdraget som
avser städarbete innefattar även ommöblering som ingår som ett led
i städningen (prop. 2006/07:94 s. 59). I övrigt omfattar rutavdraget
inte förflyttningar av möbler och bohag inom en bostad. Städ- och
annat rengöringsarbete samt flyttstädning ska för att ge rätt till rutavdrag utföras i bostaden. Det innebär att t.ex. bortforsling till återvinningsstation eller avfallsanläggning inte omfattas. Rutavdraget
för trädgårdsarbete omfattar inte bortforsling av trädgårdsavfall
(prop. 2006/07:94 s. 41 och prop. 2015/16:99 s. 34). När det gäller
bortforsling av hushållsavfall finns bestämmelser om kommuners
och producenters ansvar för borttransport.
Utredaren ska därför
• lämna förslag på hur ommöblering och andra förflyttningar av
möbler och bohag inom en bostad kan inkluderas i rutavdraget,
och
• lämna förslag om att rutavdraget ska inkludera en bred palett av
olika slags transporteringstjänster som kan underlätta för hushållen, med undantag för sådan bortforsling av hushållsavfall för
vilken kommunen eller producent ansvarar.
Trygghetstjänster
Rutavdraget omfattar i dag barnpassning liksom viss annan omsorg
och tillsyn som en fysisk person behöver. Avdraget omfattar flera
olika typer av skötsel- och underhållsarbeten avseende bostaden med
tillhörande tomt eller trädgård men däremot inte i någon form av
tillsyn av bostaden som sådan.
Utredaren ska därför
• lämna förslag på hur tillsyn av bostaden kan inkluderas i rutavdraget, som t.ex. att ta hand om post, sköta om växter eller
kontrollera om det har uppkommit skador i bostaden medan man
är bortrest.
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Höjt tak för rutavdraget
Med fler tjänster i rutavdraget kan man fråga sig om taket för rutavdraget är tillräckligt högt för den som vill köpa ruttjänster i större
omfattning. För den som använder sig av rotavdraget för större
byggnadsarbeten kan också den situationen uppkomma att det inte
finns något utrymme kvar för köp av rutavdragsberättigande tjänster
och att sådana köp således trängs ut trots ett behov.
Utredaren ska därför i samband med de ytterligare tjänster som
föreslås enligt ovan
• även lämna förslag om höjning av taket för rutavdrag till
75 000 kronor.
Utökat rutavdrag för äldre
Taket för rutavdraget har under en tid varit sänkt för personer som
inte fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång. För äldre personer har
det högre taket behållits oförändrat med motiveringen att dessa
personer kan ha ett förhöjt behov av hushållsarbete (prop. 2015/16:1
Förslag till statens budget för 2016, finansplan och skattefrågor
s. 190). Det är också vanligare bland äldre personer att göra rutavdrag än bland yngre personer. Det finns med hänsyn till äldres
behov anledning att analysera om det bör finnas särskilda regler för
dessa.
Utredaren ska därför
• analysera behovet av och lämpligheten av en särskild utvidgning
av rutavdraget för äldre personer. Det bör i första hand handla
om att låta fler tjänster ge rätt till rutavdrag, t.ex. genom att ta
som utgångspunkt att fler tjänster som utförs inom bostaden kan
omfattas av rutavdrag för personer över en viss ålder. Det kan
även handla om att låta äldre ha en högre subventionsgrad eller
ett högre tak för maximal skattereduktion. När det gäller höjd
subventionsgrad ska utredaren särskilt beakta risken för att
avdraget vid en viss subventionsgrad blir till en nettoutbetalning
för staten, dvs. att skattereduktionen överstiger de skatteintäkter
i form av mervärdesskatt, arbetsgivar- eller egenavgift, och inkomstskatt som tjänsten genererar. Utredaren ska i sin analys
liksom vid utformningen av sina förslag beakta de möjligheter
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som redan i dag står till buds för äldre i form av offentligfinansierade insatser och tjänster som kommuner är ålagda, eller
ges möjlighet till, att erbjuda med stöd av lag, exempelvis hemtjänstens serviceinsatser som ges med stöd av socialtjänstlagen
(2001:453) eller sådana tjänster som ges med stöd av lagen
(2009:47) om vissa kommunala befogenheter. Utredaren ska
belysa hur höjningen av taket för rutavdraget, liksom eventuella
förändringar av taket för äldre personer, påverkar olika inkomstgrupper i fråga om tillgång till service.
Utredaren ska
• lämna lagförslag om en särskild ordning för rutavdrag för äldre
personer. Förslaget ska inte innebära någon förändring av kommuners, landstings eller statens ansvar för äldre personer eller
andra grupper enligt socialtjänstlagen (2001:453), hälso- och
sjukvårdslagen (2017:30) eller annan lagstiftning.
Konsekvensbeskrivningar
Utredaren ska beräkna och redovisa offentligfinansiella och samhällsekonomiska konsekvenser av förslagen inklusive effekter för berörda
myndigheter, den ekonomiska jämlikheten liksom konsekvenserna i
övrigt av eventuella förslag i enlighet med 14–15 a §§ kommittéförordningen (1998:1474). Utredaren ska särskilt belysa förslagens
potential att möjliggöra fler arbetstillfällen för personer med svagare
anknytning till arbetsmarknaden och därmed bidra till ökad sysselsättning samt förslagens potential att öka köparnas arbetsutbud.
Utredaren ska föreslå finansiering av förslagen enligt gällande finansieringsprinciper.
De administrativa konsekvenserna av förslagen för Skatteverket,
andra myndigheter, kommuner, landsting och företag ska belysas,
liksom eventuella kostnadsökningar och finansiering av dessa.
Utredaren ska även redovisa eventuella konsekvenser för kvinnor
och män som har beviljats insatser från kommunen, och hur förslagen påverkar kommunernas utbud av tjänster enligt 7 och 8 §§
lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.
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Kontakter och redovisning av uppdraget
Utredaren ska i sitt arbete inhämta synpunkter från berörda myndigheter, pensionärs- och anhörigorganisationer och andra intresseorganisationer.
Uppdraget ska redovisas senast den 15 januari 2020.
(Finansdepartementet)
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Tilläggsdirektiv till Rut-utredningen (Fi 2019:03)
Beslut vid regeringssammanträde den 11 december 2019
Förlängd tid för uppdraget
Regeringen beslutade den 5 juni 2019 kommittédirektiv om att ge en
särskild utredare i uppdrag att utreda utvidgningar av rutavdraget
(dir. 2019:26).
Utredaren ska föreslå bl.a. hur rutavdraget kan utökas med fler
tjänster i form av tvättarbete som utförs utanför bostaden, ommöblerings- och bortforslingstjänster samt trygghetstjänster, en höjning av
taket för rutavdraget till 75 000 kronor samt analysera behovet av
och lämpligheten av en särskild ordning för rutavdrag för äldre
personer. Enligt direktiven skulle utredaren redovisa uppdraget senast
den 15 januari 2020.
Utredningstiden förlängs. I ett delbetänkande, som ska lämnas
senast den 31 januari 2020, ska utredaren lämna förslag om hur rutavdraget kan utökas med fler tjänster i form av tvättarbete som utförs
utanför bostaden, ommöblerings- och bortforslingstjänster samt trygghetstjänster och en höjning av taket för rutavdraget till 75 000 kronor.
Utredaren ska slutredovisa uppdraget senast den 1 september 2020.
(Finansdepartementet)
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Statens offentliga utredningar 2020
Kronologisk förteckning

1. Översyn av yrket personlig assistent
– ett viktigt yrke som förtjänar bra
villkor. S.
2. Skärpta regler om utländska
månggiften. Ju.
3. Hållbar slamhantering. M.
4. Vägen till en klimatpositiv framtid. M.
5. Fler ruttjänster och höjt tak
för rutavdraget. Fi.
6. En begriplig och trygg sjukförsäkring
med plats för rehabilitering. S.
7. Brott mot djur – Skärpta straff och ett
mer effektivt sanktionssystem. N.
8. Starkare kommuner – med kapacitet
att klara välfärdsuppdraget. Fi.
9. Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2020. Steg för steg. Var står
vi? Vart går vi? M.
10. Stärkt lokalt åtgärdsarbete – att nå
målet Ingen övergödning. M.
11. Kompletterande bestämmelser
till EU:s förordning om utländska
direktinvesteringar. Ju.
12. Nya kapitaltäckningsregler
för värdepappersbolag. Fi.
13. Att kriminalisera överträdelser av
EU-förordningar. N.
14. Framtidens teknik i omsorgens tjänst.
S.
15. Strukturförändring och investering
i hälso- och sjukvården – lärdomar
från exemplet NKS. S.
16. Ett effektivare regelverk för utlännings
ärenden med säkerhetsaspekter. Ju.
17. Grönt sparande. Fi.
18. Framtidens järnvägsunderhåll. I.
19. God och nära vård. En reform för ett
hållbart hälso- och sjukvårdssystem. S.
20. Skatt på modet – för att få bort
skadliga kemikalier. Fi.

21. Sveriges museum om Förintelsen.
+ Holocaust Remembrance and
Representation. Documentation
from a Research Conference. Ku.
22. Motorfordonspooler
– på väg mot ökad delning av motorfordon. Fi.
23. Hälso- och sjukvård i det civila
försvaret – underlag till
försvarspolitisk inriktning. S.
24. Tillsammans för en välfungerande
sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess. S.
25. Ett nationellt biljettsystem
för all kollektivtrafik. I.
26. En sjukförsäkring anpassad efter
individen. S.
27. Högre växel i minoritetspolitiken.
Stärkt samordning och uppföljning.
Ku.
28. En mer likvärdig skola
– minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning. U.
29. En ny myndighet för att stärka det
psykologiska försvaret. Ju.
30. En moderniserad arbetsrätt. A.
31. En ny mervärdesskattelag.
Del 1 och 2. Fi.
32. Grundpension. Några anslutande
frågor. S.
33. Gemensamt ansvar
– en modell för planering och dimensionering av gymnasial utbildning.
Del 1 och 2. U.
34. Stärkt kvalitet och likvärdighet
i fritidshem och pedagogisk omsorg. U.
35. Kontroll för ökad tilltro
– en ny myndighet för att förebygga,
förhindra och upptäcka felaktiga ut
betalningar från välfärdssystemen. Fi.

36. Ett nationellt sammanhållet system
för kunskapsbaserad vård
– ett system, många möjligheter. S.
37. Ett nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen. A.
38. Ökad trygghet för visselblåsare. A.
39. Kärnavfallsrådets yttrande över SKB:s
Fud-program 2019. M.
40. En gemensam utbildning inom
statsförvaltningen. Fi.
41. Kommuner som utförare
av tjänster åt Arbetsförmedlingen
– en analys av de rättsliga förutsättningarna. A.
42. En annan möjlighet till särskilt stöd.
Reglering av kommunala resursskolor. U.
43. Bygga, bedöma, betygssätta
– betyg som bättre motsvarar
elevernas kunskaper. U.
44. Grundlagsskadestånd – ett rättighetsskydd för enskilda. Ju.
45. Ett ändamålsenligt skydd för tryckoch yttrandefriheten. Ju.
46. En gemensam angelägenhet.
Vol. 1 och 2. Fi.
47. Hållbar socialtjänst. En ny socialtjänstlag. Del 1 och 2. S.
48. Skatt på engångsartiklar. Fi.
49. Enhetlig och effektiv marknadskontroll. UD.
50. Enklare skatteregler för enskilda
näringsidkare. Fi.
51. En ny lag om konsumentskydd
vid köp och vissa andra avtal. Ju.
52. Rutavdrag för äldre. Fi.

Statens offentliga utredningar 2020
Systematisk förteckning

Arbetsmarknadsdepartementet
En moderniserad arbetsrätt. [30]

Ett nationellt biljettsystem
för all kollektivtrafik. [25]

Ett nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen. [37]

Justitiedepartementet

Ökad trygghet för visselblåsare. [38]
Kommuner som utförare
av tjänster åt Arbetsförmedlingen
– en analys av de rättsliga förutsättningarna. [41]

Skärpta regler om utländska
månggiften. [2]
Kompletterande bestämmelser
till EU:s förordning om utländska
direktinvesteringar. [11]

Finansdepartementet

Ett effektivare regelverk för utlännings
ärenden med säkerhetsaspekter. [16]

Fler ruttjänster och höjt tak
för rutavdraget. [5]

En ny myndighet för att stärka det
psykologiska försvaret. [29]

Starkare kommuner – med kapacitet att
klara välfärdsuppdraget. [8]

Grundlagsskadestånd – ett rättighetsskydd
för enskilda. [44]

Nya kapitaltäckningsregler
för värdepappersbolag. [12]

Ett ändamålsenligt skydd för tryckoch yttrandefriheten. [45]

Grönt sparande. [17]

En ny lag om konsumentskydd vid köp
och vissa andra avtal. [51]

Skatt på modet – för att få bort skadliga
kemikalier. [20]
Motorfordonspooler
– på väg mot ökad delning av motorfordon. [22]

Kulturdepartementet

En ny mervärdesskattelag.
Del 1 och 2. [31]

Sveriges museum om Förintelsen.
+ Holocaust Remembrance and
Representation. Documentation
from a Research Conference. [21]

Kontroll för ökad tilltro
– en ny myndighet för att förebygga,
förhindra och upptäcka felaktiga ut
betalningar från välfärdssystemen. [35]

Högre växel i minoritetspolitiken. Stärkt
samordning och uppföljning. [27]
Miljödepartementet

En gemensam utbildning inom
statsförvaltningen. [40]

Hållbar slamhantering. [3]

En gemensam angelägenhet.
Vol. 1 och 2. [46]
Skatt på engångsartiklar. [48]

Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2020. Steg för steg. Var står
vi? Vart går vi? [9]

Enklare skatteregler för enskilda näringsidkare. [50]

Stärkt lokalt åtgärdsarbete – att nå målet
Ingen övergödning. [10]

Rutavdrag för äldre. [52]

Kärnavfallsrådets yttrande över SKB:s
Fud-program 2019. [39]

Infrastrukturdepartementet
Framtidens järnvägsunderhåll. [18]

Vägen till en klimatpositiv framtid. [4]

Näringsdepartementet
Brott mot djur – Skärpta straff och ett
mer effektivt sanktionssystem. [7]
Att kriminalisera överträdelser av
EU-förordningar. [13]
Socialdepartementet
Översyn av yrket personlig assistent – ett
viktigt yrke som förtjänar bra villkor.
[1]
En begriplig och trygg sjukförsäkring med
plats för rehabilitering. [6]
Framtidens teknik i omsorgens tjänst. [14]
Strukturförändring och investering
i hälso- och sjukvården – lärdomar
från exemplet NKS. [15]
God och nära vård. En reform för ett
hållbart hälso- och sjukvårdssystem.
[19]
Hälso- och sjukvård i det civila försvaret
– underlag till försvarspolitisk
inriktning. [23]
Tillsammans för en välfungerande sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess.
[24]
En sjukförsäkring anpassad efter individen.
[26]
Grundpension. Några anslutande frågor.
[32]
Ett nationellt sammanhållet system för
kunskapsbaserad vård
– ett system, många möjligheter. [36]
Hållbar socialtjänst. En ny socialtjänstlag.
Del 1 och 2. [47]
Utbildningsdepartementet
En mer likvärdig skola
– minskad skolsegregation och för
bättrad resurstilldelning. [28]
Gemensamt ansvar
– en modell för planering och dimensionering av gymnasial utbildning.
Del 1 och 2. [33]
Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg. [34]

En annan möjlighet till särskilt stöd.
Reglering av kommunala resursskolor. [42]
Bygga, bedöma, betygssätta
– betyg som bättre motsvarar elevernas
kunskaper. [43]
Utrikesdepartementet
Enhetlig och effektiv marknadskontroll.
[49]

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2020-11-09

Diarienummer

KS 2018-00809

Återrapportering av uppdrag att ta fram handlingsplan för att öka antalet anställda som
innehar uppdrag som deltidsbrandmän
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen noterar handlingsplan för att öka antalet anställda som innehar ett uppdrag som
deltidsbrandmän daterad 2020-11-09.
Kommunstyrelsen noterar uppdraget om att ta fram handlingsplan för att öka antalet anställda som
innehar ett uppdrag som deltidsbrandmän, som avslutat.
Sammanfattning av ärendet
Den 3 december 2019 återredovisades det uppdrag om att utreda möjligheten att utreda
kombinationstjänster som kommunledningskontoret utrett på uppdrag av kommunstyrelsen.
I samband med återredovisningen fick kommundirektören i uppdrag att ta fram en handlingsplan för
att införa kombinationstjänster.
En handlingsplan är nu framtagen. De huvudsakliga aktiviteterna som presenteras i handlingsplanen är
dels att anordna olika former av kombinationer där medarbetare kan kombinera anställning i
kommunen med deltidbrandmannauppdrag, dels att kommunen genom olika informationssatsningar
intern och externt så att kunskapen om deltidsbrandmannauppdraget ökar.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-11-09
Handlingsplan för att öka antalet anställda som innehar uppdrag som deltidsbrandmän, 2020-11-09
Kommunstyrelsen 2019-12-03, § 272
Utredning avseende Initiativ från Eva Borg (S) om uppdrag till kommundirektören att utreda
möjligheterna att Kungsbacka kommun inför kombinationsanställningar
Kommunstyrelsen 2018-12-18, § 314
SKL Cirkulär 19:04 Kombinationsanställningar – ett sätt att möta rekryteringsutmaningen inom
räddningstjänsten
Initiativ från Eva Borg (S) om kombinationsanställningar, 2018-12-10
Kommunledningskontoret
Ulrica Furby
Förhandlingschef
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Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret: HR
Beskrivning av ärendet
Den 18 december 2018 gav kommunstyrelsen, på initiativ av Eva Borg (S), kommundirektören i
uppdrag att utreda möjligheten att införa kombinationstjänster. Syftet är att öka antalet
deltidsbrandmän i kommunen.
I initiativet framhålls att räddningstjänsten har samhällsviktiga uppdrag och att det blivit allt svårare att
rekrytera deltidsbrandmän. Om Räddningstjänsten inte kan bemanna sina stationer med
deltidsbrandmän kan det resultera i att de behöver anställa fler på heltidstjänster. Detta medför
sannolikt ökade kommunala kostnader vilket kan vara ett skäl för kommunen att uppmuntra
kombinationsanställningar.
Den 3 december 2019 återredovisades uppdraget om att utreda möjligheten att utreda
kombinationstjänster, som kommunledningskontoret utrett på uppdrag av kommunstyrelsen.
I samband med återredovisningen fick kommundirektören i uppdrag att ta fram en handlingsplan för
att införa kombinationstjänster.
I dagsläget är utmaningen framförallt bemanningen vid Frillesås Brandstation och ett samarbete mellan
de kommunala verksamheterna och Räddningstjänsten föreslås vara ett möjligt handlingsalternativ där.
De huvudsakliga aktiviteterna som kan bidra till fler deltidsbrandmän är dels att anordna olika former
av kombinationer där medarbetare kan kombinera anställning i kommunen med
deltidbrandmannauppdrag, dels att kommunen genom olika informationssatsningar intern och externt
så att kunskapen om deltidsbrandmannauppdraget ökar.
Med hänsyn till de rådande omständigheterna utifrån den pandemi som pågår föreslås att detta arbete
med ett utökat samarbete mellan Kungsbacka kommun och Räddningstjänsten får hanteras när
personalsituationen stabiliserats.

Malin Aronsson
Kommundirektör

Anders Johansson
Biträdande kommundirektör

Handlingsplan för att öka antalet
anställda som innehar uppdrag
som deltidsbrandman
Inledning
Kommunstyrelsen beslutade 2019-11-26 att bifalla initiativet och ställa sig positiv till att
fler medarbetare i Kungsbacka kommun innehar kombinationsanställningar.
Vidare uppdrog Kommunstyrelsen till kommundirektören att ta fram förslag till
handlingsplan för att öka antalet anställda i kommunen som förutom sin ordinarie
tjänst innehar uppdrag som deltidsbrandmän.

Handlingsplan
Utredningen daterad 2019-09-27 beskriver den utmaning som finns med bemanningen av Räddningstjänstens
brandstationer. I utredningen beskrivs även hur upplägget ser ut för de deltidsuppdrag som vanligtvis finns
för verksamheten, hur arbetet organiseras och vilka krav som ställs på de som arbetar som brandmän. I
grunden handlar det om att personalen har beredskap som deltidsbrandmän och ska kunna infinnas sig på
brandstationen på några minuter efter det att det gått ett larm. Detta förutsätter att deltidsbrandmännen bor
och arbetar i nära anslutning till brandstationen. Generellt sett så finns det en utmaning över stora delar av
landet vad gäller att bemanna brandstationerna med deltidsbrandmän i beredskap. Att bygga en verksamhet
på en beredskapsorganisation är dock ur kostnadssynpunkt att föredra i stället för att ha heltidsanställda
brandmän.
I Kungsbacka kommun finns två brandstationer, en i centrum och en i Frillesås. Bemanningen för
brandstationen i centrum fungerar för närvarande väl, medan det finns behov av ytterligare deltidsbrandmän
vid brandstationen i Frillesås. Behovet av deltidsbrandmän varierar över tid.
Nedan förslag syftar till ett ökat samarbete mellan Räddningstjänsten och Kungsbacka kommun för att få fler
anställda i kommunen som vill och kan arbeta som deltidsbrandmän. Ett delmål kan också vara att öka
kunskapen hos invånarna om uppdraget och att intresset ska öka hos dem att kombinera sin ordinarie
anställning med att ha ett uppdrag som deltidsbrandman i beredskap.

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

De förslagna aktiviteterna kan anpassas utifrån ambitionsnivå och tillgängliga resurser. Vid ett aktivt arbete
med att anordna reella kombinationer av arbete inom kommunen med anställning inom brandförsvaret så
behöver det finnas resurser för att hantera detta.
Förslag till övergripande målsättning
Att fler medarbetare i kommunen ges möjlighet att kombinera en anställning som deltidsbrandman i
beredskap med en ordinarie anställning i kommunen.
Utgångspunkten i arbetet är att Kungsbacka kommun som arbetsgivare ser positivt på att medarbetare vill
arbeta som beredskapsbrandmän och försöker hitta lösningar för dessa medarbetare så att de kan kombinera
uppdraget med sitt ordinarie arbete.
I första hand handlar det om att bistå brandstationerna i Kungsbacka kommun med deltidsbrandmän i
beredskap men det kan även handla om att stödja andra brandstationer då medarbetare som arbetar i
Kungsbacka kan vara boende i andra kommuner där Räddningstjänsten har ett rekryteringsbehov.
De huvudsakliga aktiviteterna som kan bidra till fler deltidsbrandmän är dels att anordna olika former av
kombinationer där medarbetare kan kombinera anställning i kommunen med deltidbrandmannauppdrag, dels
att kommunen genom olika informationssatsningar intern och externt så att kunskapen om
deltidsbrandmannauppdraget ökar.
Från Räddningstjänsten finns ett intresse för ett fortsatt samarbete som skulle kunna utgöra en framtida
modell för hur de skulle kunna arbeta med fler kommuner. Räddningstjänsten har en öppenhet och en
flexibilitet för att ta fram olika alternativa lösningar. Det kan t ex handla om att någon som är anställd i
kommunen och bor i Frillesås får ett begränsat schema som bara omfattar kvällar och helger, då de flesta
utryckningar sker. Ett annat alternativ är att Räddningstjänsten tillhandahåller en distansarbetsplats för någon
medarbetare i kommunen som under beredskapsvecka kan finnas på brandstationen för att vara tillräckligt
nära vid uttryckning.
Oavsett vilken lösning som finns i respektive fall så får det upprättas en gemensam och individuell plan för
varje upplägg och kombination av arbete i kommunen och deltidsbrandmannauppdrag utifrån behov på
respektive arbetsplats och utifrån den enskildes förutsättningar och möjligheter.
Den andra aktivitet ska kan bidra till att fler medarbetare blir deltidsbrandmän är att kommunen bistår
räddningstjänsten genom att sprida information. Räddningstjänsten rekryterar både kontinuerligt och vid
rekryteringsomgångar. Kommunen kan ha kontinuerlig information på intranätet och extra
informationssatsningar i anslutning till brandförsvarets rekryteringsperioder och på så sätt bidra till att fler
medarbetare får kunskap om Räddningstjänstens behov och hur man kan bli deltidsbrandman.
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KUNGSBACKA KOMMUN

PROTOKOLLSUTDRAG

Kommunstyrelsen

Datum

2019-11-26

§ 272
Svar på initiativ från Eva Borg (S) om kombinationstjänster
Dnr KS/2018:809
Beslut
Kommunstyrelsen bifaller initiativet och ställer sig positiv till att fler
medarbetare i Kungsbacka kommun innehar kombinationsanställningar.
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ta fram förslag på
handlingsplan för att öka antalet anställda i kommunen som förutom sin ordinarie
tjänst innehar uppdrag som deltidsbrandmän.
Sammanfattning av ärendet
På kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 11 december 2018 väckte
ledamoten Eva Borg (S) ett ärende om kombinationsanställningar.
I initiativet framhålls räddningstjänstens samhällsviktiga uppdrag och att det
blivit allt svårare att rekrytera deltidsbrandmän. Vidare beskriver
förslagsställaren att det på olika håll arbetas med lösningar för att få fler
deltidsbrandmän och att ett alternativ kan vara kombinationsanställningar.
Den 18 december 2018 gav kommunstyrelsen kommundirektören i uppdrag att
utreda möjligheterna att Kungsbacka kommun inför kombinationsanställningar.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-05, § 355
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-09-27
Utredning avseende Initiativ från Eva Borg (S) om uppdrag till
kommundirektören att utreda möjligheterna att Kungsbacka kommun inför
kombinationsanställningar
Kommunstyrelsen 2018-12-18, § 314
SKL Cirkulär 19:04 Kombinationsanställningar – ett sätt att möta
rekryteringsutmaningen inom räddningstjänsten
Initiativ från Eva Borg (S) om kombinationsanställningar, 2018-12-10
Förslag till beslut på sammanträdet
Johan Tolinsson (S), Fredrik Hansson (C), Ulrika Landergren (L), Magdalena
Sundqvist (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

PROTOKOLLSUTDRAG

Kommunstyrelsen

Datum

2019-11-26

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
Kommunledningskontoret: HR

Expedierat/bestyrkt

Utredning
Datum

2019-09-27
Diarienummer

Dnr KS/2018:809

Utredning avseende Initiativ från Eva Borg (S) om uppdrag till kommundirektören att
utreda möjligheterna att Kungsbacka kommun inför Kombinationsanställningar
Inledning
Kommunstyrelsens beslutade den 11 december 2018 att uppdra till kommundirektören att utreda
möjligheterna för att Kungsbacka kommun inför kombinationsanställningar.
Behovet av deltidsbrandmän är stort och de är en viktig del av den svenska räddningstjänsten och
svensk beredskap. Enligt Sveriges kommuner och landsting (SKL) finns det omkring 15 000 brandmän
i Sverige varav 10 000 är deltidsbrandmän. Men det är brist på deltidsbrandmän och på vissa håll,
särskilt på glesbygden, är läget akut då nästan fyra av fem räddningstjänster har svårigheter att
rekrytera deltidsbrandmän och mer än hälften av dessa har problem att upprätthålla sin bemanning och
därmed också sin beredskap.
Räddningstjänsten i Storgöteborg har 157 anställda deltidsbrandmän (räddningsman i beredskap (RiB))
varav 49 anställda (25+24) finns på brandstationerna i Kungsbacka kommun. Totalt finns 8
brandstationer i Storgöteborg, varav Frillesås och Kungsbacka är två av dessa. Det finns ett
kontinuerligt rekryteringsbehov av nya deltidsbrandmän samt att det till en del stationerna är svårare
att rekrytera än andra, till exempel har Frillesås brandstation behov av fler deltidsbrandmän.
Beskrivning av uppdraget som deltidsbrandman
De som arbetar som deltidsbrandmän har vanligtvis en kombinationsanställning som innebär att de har
en heltidsanställning hos en arbetsgivare, men att de utöver den anställningen också har en anställning
som deltidsbrandman. Det vill säga, det handlar sällan om två deltidsanställningar i kombination.
Upplägget för beredskapsbrandmän (eller så kallade deltidsbrandmän) är att de har beredskap cirka
168 timmar per månad, vanligtvis är beredskapstimmarna fördelade på hela dygn, under var tredje eller
var fjärde vecka. När deltidsbrandmännen har beredskap ska de kunna inställa sig till brandstationen
på några minuter. I Kungsbacka och Frillesås brandstationer har brandmännen en inställelsetid på sju
respektive fem minuter.
I Kungsbacka kommun sker cirka 100 uttryckningar per år och dessa sker oftast under kvällar och
helger. Uppdragen för deltidsbrandmän varierar och handlar om allt från första hjälpen vid
trafikolyckor till att släcka bränder.

Kommunledningskontoret
Ulrica Furby
0300-83 78 78
ulrica.furby@kungsbacka.se
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För att kunna arbeta som deltidsbrandman så ställs ett antal krav:
• att arbetsplatsen och bostaden är max fem respektive sju minuters väg från brandstationen,
• att klara av att arbeta lugnt i pressade situationer,
• att inte ha höjdfobi och/eller klaustrofobi,
• att klara av fastställda krav på kondition och styrka.
Att arbeta som deltidsbrandman innebär också att delta på en introduktionsutbildning i tre veckor samt
att efter några år genomföra en certifierande utbildning hos Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap (MSB) på totalt sex veckor, varav viss del är förlagd som distansutbildning.
Deltidsbrandmän har även ersättning för obligatorisk fysisk träning motsvarande 72 timmar per år,
vilket i huvudsak är förlagt till kvällar och helger samt att det sker kontinuerliga och obligatoriska
hälsokontroller.
En deltidsbrandman har i snitt 80-120 000 kr per år i inkomst. Under beredskap ersätts de med närmare
30 kr per timme och vid uttryckning ges avtalsenlig lön.
En medarbetare i kommunen som också är anställd som deltidsbrandman behöver ha en arbetsplats där
det fungerar att denne omgående avviker vid larm. Det är också angeläget att den enskilde
medarbetaren har möjlighet att vid behov ta ut ledighet från sin ordinarie anställning då denne deltagit
i uttryckning.
Ett uppdrag som deltidsbrandman innebär att man gör en viktig samhällsinsats, vilket är det
övervägande skälet till varför många väljer att arbeta som deltidsbrandman. Förmåner som fysisk
träning på arbetstid och hälsokontroller är också en positiv aspekt för den enskilde.
Förutsättningar för kommunen som arbetsgivare
För kommunen så finns positiva skäl till att ha medarbetare som också arbetar som deltidsbrandmän.
Den kunskap som medarbetaren har som deltidsbrandman kan vara till gagn för verksamheter i
kommunen och obligatorisk fysisk träning och hälsokontroller medför att medarbetaren är medveten
om sin hälsa och dess betydelse.
Kommunen riskerar också ökade kostnader om det inte går att bemanna brandstationerna med
brandmän i beredskap eftersom det då kommer att behöva anställas fler heltidsbrandmän.
För närvarande finns sex medarbetare i Kungsbacka kommun som också har anställning som
deltidsbrandman varav en är anställd inom Förskola & grundskola, tre inom Service, en vid Vård &
omsorg och en vid Teknik. Samtliga som är beredskapsmän och anställda inom kommunen är män.
Bedömning
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Kommunens verksamheter har olika förutsättningar för att hantera att medarbetare kombinerar sin
anställning med en tjänst som deltidsbrandman. Vissa verksamheter har bättre möjligheter att hantera
snabba förändringar i bemanningen, medan andra kan ha en allt för hög sårbarhet för att ha personal
som också är anställda som deltidsbrandmän. Om Kungsbacka kommun väljer att ha en målsättning
som innebär att öka antalet medarbetare som också arbetar som deltidsbrandman så ställer det bland
annat krav på att berörda verksamheterna kan hantera att de medarbetare som innehar en
kombinationsanställning avviker vid larm och utryckning.
Kungsbacka kommuns vikariescenter har i uppdrag att förse de större förvaltningarna; Vård &
Omsorg, Individ & Familjeomsorg och Förskola & Grundskola med vikarier. Under dagtid kan de
agera och anlita vikarier omgående, men det finns ingen 100 procentig säkerhet att det finns tillgång
till vikarier och det kommer att behövas en viss inställelsetid. Vikariescenter kan även ta fram vikarier
i de fall den beredskapsanställde behöver kompensera sin arbetstid som brandman med ledighet inom
den ordinarie tjänsten i kommunen.
En annan begränsning vad gäller att kombinera en anställning i kommunen med en deltidstjänst som
brandman handlar om arbetsplatsens närhet till brandstationen i Kungsbacka alternativt Frillesås.
Handlingsalternativ för att få fler deltidsbrandmän
På flera håll i landet finns olika alternativa lösningar för att skapa förutsättningar för
kombinationsanställningar. Exempel på lösningar handlar om att förlägga beredskap på annat sätt en
det traditionella schemat, till exempel genom att endast ha beredskap på kväll och helger, genom att
medarbetaren förlägger sin ordinarie arbetsplats till brandstationen vid de perioder då denne har
beredskap, eller att anställa personal på kombinerade tjänster t ex undersköterska/brandman.
Genom marknadsföring och information till medarbetare kan även antalet som är intresserade av att
kombinera sin anställning i kommunen med en deltidstjänst inom räddningstjänsten komma att öka.
Det är också betydelsefullt att kommunens ledning uppmuntrar och möjliggör för medarbetare som
önskar ta uppdrag som brandmän.
Räddningstjänsten i Storgöteborg är positiva till samarbeten med kommunerna och ser gärna att
kommunen tillsammans med dem tar fram nya upplägg. De ser en möjlighet till att få fler
deltidsbrandmän genom att utöka samarbetet med kommunerna.
Ulrica Furby
Förhandlingschef
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PROTOKOLLSUTDRAG

Kommunstyrelsen

Datum

2018-12-18

§ 314
Initiativ från Eva Borg (S) om uppdrag till kommundirektören att
utreda möjligheterna införa kombinationsanställningar i Kungsbacka
kommun
Dnr KS/2018:809
Beslut
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att utreda möjligheterna att
Kungsbacka kommun inför kombinationsanställningar.
Sammanfattning av ärendet
Eva Borg (S) väcker på kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 11
december 2018 ett ärende genom initiativ om att utreda möjligheterna att
Kungsbacka kommun inför kombinationsanställningar.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-12-11, § 461: Förslag: Kommunstyrelsen
ger kommundirektören i uppdrag att utreda möjligheterna att Kungsbacka
kommun inför kombinationsanställningar.
Skrivelse från Eva Borg (S), 2018-12-10, Förslag: Kommunstyrelsen ger
kommundirektören i uppdrag att utreda möjligheterna att Kungsbacka kommun
inför kombinationsanställningar.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ulrika Landergren (L), Fredrik Hansson (C), Johan Tolinsson (S), Peter
Söderberg (M) och Thure Sandén (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag.
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill
säga kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller
det.

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

PROTOKOLLSUTDRAG

Kommunstyrelsen

Datum

2018-12-18

Anteckning
Maria Rasmussen (V) stödjer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Beslutet skickas till
Kommundirektör
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Kombinationsanställningar – ett sätt att möta
rekryteringsutmaningen inom räddningstjänsten
Flera av landets räddningstjänster har under senare år upplevt svårigheter att rekrytera och
behålla beredskapsbrandmän, särskilt i glesbygdskommunerna. Ett sätt att möta
rekryteringsutmaningen är att uppmuntra medarbetare som redan är anställda i kommuner att
även bli beredskapsbrandmän. Detta cirkulär syftar till att belysa möjligheten att inrätta
kombinationsanställningar samt sprida exempel på hur olika arbetsgivare har gjort.

Syfte
Flera av landets räddningstjänster har under senare år upplevt att det har blivit svårare att
rekrytera och behålla beredskapsbrandmän, särskilt i glesbygdskommunerna. I en glesbygd som
avfolkas mer och mer finns det en risk att kommuner kan få svårt att upprätthålla
räddningstjänstberedskapen på vissa orter. På grund av detta behöver flera arbetsgivare aktivt
arbeta med rekryteringsfrågan och försöka hitta alternativa lösningar. En konkret åtgärd är att
uppmuntra medarbetare som redan är anställda i kommuner att även bli beredskapsbrandmän.
Detta cirkulär syftar till att belysa möjligheten att inrätta kombinationsanställningar samt sprida
exempel på hur olika arbetsgivare har gjort.

Bakgrund
Ungefär två tredjedelar av Sveriges brandmän är beredskapsbrandmän som arbetar enligt
kollektivavtalet Räddningstjänst i beredskap (RiB). I de flesta fall har dessa en annan
huvudarbetsgivare eller är egenföretagare. För att beredskap ska kunna upprätthållas även när
beredskapsbrandmannen arbetar i sin ordinarie anställning krävs att huvudarbetsgivaren ger sitt
samtycke till att en medarbetare åtar sig en anställning som beredskapsbrandman. Detta beror på
att beredskapsbrandmannen vid ett larm på arbetstid i det ordinarie arbetet omedelbart behöver
lämna arbetsplatsen. Det krävs vidare att medarbetaren får ledigt från den ordinarie anställningen
för att genomgå utbildning till beredskapsbrandman.
Beredskapsbrandmän ska under beredskapstjänstgöring vara beredda på att inom angiven
anspänningstid (vanligtvis 5 minuter) inställa sig på brandstationen om det går ett larm. Kraven
innebär att beredskapsbrandmän under sin beredskap måste bo, arbeta och i övrigt vistas i
närheten av brandstationen. Det är vanligt att beredskapsbrandmän har beredskapstjänstgöring
dygnet runt under en vecka var tredje eller fjärde vecka men en mängd andra varianter
förekommer och blir allt vanligare.

Rekryteringsutmaningen
Landets räddningstjänster har under senare år upplevt tilltagande svårigheter att rekrytera och
behålla beredskapsbrandmän, vilket innebär en ökad belastning på befintlig personal som får ha
tätare beredskap och täcka upp vid frånvaro. Det har i vissa fall även försvårat möjligheten att
upprätthålla beredskap och därmed de krav som lagen ställer (lagen om skydd mot olyckor, LSO).
Anledningarna till rekryteringsproblematiken är flera. Den pågående centraliseringen till större
städer, både vad gäller boende och arbetsplatser, har medfört att rekryteringsunderlaget har blivit
mindre i glesbygd och på mindre orter. Arbetspendlingen mellan orter har ökat, vilket medför att
fler personer inte befinner sig på samma ort under arbetsdagen och på fritiden. Det innebär
svårigheter att ha beredskap under hela dygnet.
Många huvudarbetsgivare har effektiviserat sina organisationer vilket har medfört att de har blivit
mindre benägna att lämna samtycke till att arbetstagaren även tar en anställning som
beredskapsbrandman. Ett viktigt rekryteringsunderlag på mindre orter har traditionellt varit
arbetstagare vid industriföretag. Utvecklingen har gått mot färre industrier och andra stora
arbetsgivare på mindre orter vilket har försämrat rekryteringsunderlaget.
Andra förklaringar kan vara att personer värderar att fritt kunna disponera sin fritid högre än
tidigare på grund av familj och fritidsaktiviteter vilket lämnar mindre utrymme för att ha beredskap.
Det utmanande rekryteringsläget innebär att arbetsgivarna behöver tänka i nya banor. Ett sätt är
att uppmuntra medarbetare som redan är anställda i kommuner att även bli beredskapsbrandmän
eller att inrätta helt nya kombinerade tjänster, där medarbetare både har ett huvuduppdrag i en
kommun, men också arbetar som beredskapsbrandman.

Ett kommunalt ansvar
Det finns flera exempel på räddningstjänster som har hittat framgångsrika sätt att locka och
rekrytera beredskapsbrandmän från framför allt privata företag. Flera av dessa har exempelvis
besökt företagen och/eller genomfört riktade marknadsföringskampanjer där de i olika medier
tackar företag som ställer upp och möjliggör för sin personal att vara beredskapsbrandmän.
Många räddningstjänster har dock uppgett att de har haft svårare att rekrytera från den egna
kommunala organisationen och att detta beror på att chefer inte har velat godkänna att deras
medarbetare arbetar som beredskapsbrandmän.
Företag som har beredskapsbrandmän anställda tar ett stort ansvar genom att acceptera att deras
medarbetare vid beredskap snabbt kan avvika från arbetsplatsen vid larm.

Eftersom räddningstjänsten är ett kommunalt ansvar är det rimligt att kommuner, som oftast är
bland de största arbetsgivarna på respektive ort, i sina egna organisationer föregår med ett gott
exempel genom att medverka till att förbättra förutsättningarna att bli beredskapsbrandman. Det
bidrar dessutom till att bredda rekryteringen och attrahera nya grupper att söka sig till
räddningstjänsten, vilket är i linje med strategierna för kompetensförsörjning generellt sett.
Det finns många fördelar av att ha beredskapsbrandmän anställda. Dessa kan exempelvis stödja
verksamheten i brandskyddsarbete, hjärt- och lungräddning mm. För kommunen och samhället
som helhet kan den främsta fördelen vara att kommunen lyckas upprätthålla
räddningstjänstberedskap.
Det finns även utmaningar, bland annat begränsningar kopplade till arbetstidslagen (ATL), att
skapa flexibilitet i huvuduppdraget samt i att lägga schema. Det har emellertid visat sig att dessa
utmaningar kan övervinnas, ofta med hjälp av smarta lösningar.

Nya möjligheter i avtalen
Det har gjorts flera saker i kollektivavtalen för att underlätta möjligheten att kombinationsanställda
medarbetare. Det har exempelvis gjorts ett undantag från ATL i form av en skrivning i
kollektivavtalen (HÖK) med Kommunal och med OFR-Allmän kommunal verksamhet (Vision,
Akademikerförbundet SSR, Ledarna och Teaterförbundet). Skrivningen möjliggör förläggning av
beredskap på RiB då medarbetaren har veckovila i sin huvudanställning, under förutsättning att
medarbetaren vid aktivt arbete ges motsvarande kompensationsledighet eller annat lämpligt
skydd.
I Kommunals HÖK finns även en skrivning som innebär att beredskapsbrandmän som har
beredskap på RiB och som har sin huvudsakliga sysselselsättning inom Kommunals avtalsområde
får ett löneavdrag från sitt huvuduppdrag först från och med den andra timmen i samband med
insatser som föranletts av larm. Detta som ett sätt att öka attraktiviteten av en RiB-anställning.

Förutsättningar för ett lyckat arbete med kombinationsanställningar
En viktig förutsättning för att lyckas med kombinationsanställningar är att kommuner med
rekryteringsbehov som en del i sin övergripande kompetensförsörjningsstrategi skapar möjligheter
att ha en anställning som beredskapsbrandman vid sidan av sin kommunala huvudanställning.
Anställningen som beredskapsbrandman behöver lyftas fram som något meriterande för
medarbetarna och som värdefull kompetens på arbetsplatsen. Detta kan konkretiseras genom
beslut om att exempelvis vid alla nyrekryteringar lyfta det som meriterande att kandidaten även
kan arbeta som beredskapsbrandman eller att inrätta kombinationsanställningar inom utpekade
verksamheter.

Att skapa förståelse för hur samhällsviktigt uppdraget som beredskapsbrandman är hos chefer
och kollegor på huvudarbetsplatsen är också en nyckel. Att chefer inom räddningstjänsten pratar
med chefskollegor från andra delar av kommunen om rekryteringsläget inom räddningstjänsten
och vikten av att möjliggöra kombinerade anställningar har visat sig vara framgångsrikt.
Ett samarbete och dialog mellan räddningstjänsten och chefen hos huvudarbetsplatsen är viktig
för att kunna få till en välfungerande schemaläggning. För att trygga huvudarbetsgivare har en
räddningstjänst exempelvis tydligt uttryckt för sina beredskapsbrandmän att om beredskap skulle
krocka med obligatoriska moment hos huvudarbetsgivaren så ska huvudarbetsgivaren prioriteras
och räddningstjänsten får i det läget lösa beredskapen på annat sätt.
Att en medarbetare plötsligt behöver avbryta sina arbetsuppgifter för att hantera ett larm när de
har beredskap kan i sig vara en olägenhet. Med god planering av arbetsuppgifter och bemanning,
förståelse från chefer och kollegor och en vilja att lösa problemen kan fördelarna med att ha en
beredskapsbrandman på arbetsplatsen ändå överskugga nackdelarna.

Exempel på lösningar
Undersköterska och beredskapsbrandman
På många håll i landet råder brist på utbildade undersköterskor såväl som beredskapsbrandmän.
Flera aktörer har därför identifierat en lösning genom att kombinera dessa roller. Ett exempel är ett
samarbete mellan gymnasieskolan Falu Fri i Falun och Räddningstjänsten Dala mitt som har
resulterat i ett specialutformat undersköterskeprogram som ger eleven dubbel behörighet som
både undersköterska och beredskapsbrandman.
Just kombinationen undersköterska och beredskapsbrandman kan vara ömsesidigt fördelaktigt.
Flera räddningstjänster åker på IVPA larm (i väntan på ambulans) vid exempelvis trafikolyckor.
Undersköterskekompetensen är då mycket värdefull. Omvänt är beredskapsbrandmannens
kompetens i hantering av akuta händelser, tex personskador, sjukdomsfall, bränder och andra
olyckor samt i att bedöma olika risker värdefull i rollen som undersköterska.
I syfte att förbättra rekryteringsmöjligheterna inom både äldreomsorgen och räddningstjänsten har
Jönköpings kommun på försök inrättat en sådan kombinerad tjänst. I rekryteringen var
undersköterskeutbildning ett grundkrav, medan räddningstjänsten står för utbildning till
beredskapsbrandman. Tanken är att kombinationen skapar en attraktiv och varierande roll och
därmed kommer locka fler att söka sig till dessa bristyrken.
I Nordmalings kommun arbetar flera undersköterskor även som beredskapsbrandmän. En av
dessa arbetar inom hemtjänsten. De veckor medarbetarna har beredskap schemaläggs de inom
centralorten för att kunna hålla anspänningstiden. De placeras då hos brukare som klarar av att en
insats bryts mitt i. Vid larm går larmet även till kommunens bemanningscentral som snabbt skickar
ut en annan medarbetare som täcker upp bortfallet. På så vis minimeras störningarna i
verksamheten.

Andra kombinationer och praktiska lösningar
Förutom undersköterska finns flera andra yrkesgrupper inom kommuner som med fördel skulle
kunna kombinera sitt ordinarie uppdrag med uppdraget som beredskapsbrandman. Vaktmästare
på skolor är ett sådant exempel, dels utifrån fördelen av att ha brandmannakompetens på
arbetsplatsen, dels utifrån att någon timmes frånvaro mitt på dagen i samband med larm ofta inte
behöver ersättas med vikarie.
Nordmalings kommun har hittat framgång i en kombinerad tjänst som arbetshandledare på ett
dagcenter och beredskapsbrandman. Uppdraget som beredskapsbrandman är en viktig del av
medarbetarens huvuduppdrag då medarbetaren exempelvis genomför fordonsvård och
stationsskötsel tillsammans med brukare från dagcentret (beroende på brukarens förmågor). Vid
larm avlöses arbetshandledaren av annan personal från dagcentret.
Även för andra yrkesgrupper finns möjligheter till kombinerade tjänster. Flera grupper av
handläggare och administratörer har möjligheter till flexibilitet gällande arbetstider och möjlighet att
exempelvis arbeta på annan plats än på kontoret. Vid förläggning av beredskap går det då att ta
hänsyn till fasta moment i huvudtjänsten såsom obligatoriska möten, utbildningar mm.
Medelpads räddningstjänst, som för tillfället har 26 beredskapsbrandmän som har sitt
huvuduppdrag hos någon av de till räddningstjänsten anslutna kommuner, har tagit fasta på
möjligheterna som kommer med distansarbete genom att inreda sina RiB-stationer med attraktiva
kontorsarbetsplatser. Dessa arbetsplatser erbjuder internetuppkoppling och god arbetsmiljö.
Medarbetaren erbjuds att utföra sitt ordinarie arbete på kontorsarbetsplatsen utan att
räddningstjänsten tar betalt av huvudarbetsgivaren. På så sätt underlättas möjligheten att
upprätthålla beredskap under dagtid, då det är som svårast att bemanna.
Ytterligare ett yrke som med fördel kan kombineras med uppdraget som beredskapsbrandman är
lärare. I exempelvis Uppsala kommun arbetar flera lärare även som beredskapsbrandmän.
Brandmännens förmåga att hantera plötsligt uppkomna situationer i skolmiljön har lyfts som
särskilt positivt. För att möjliggöra beredskap över dagen läggs beredskapsschema som
”tvättstugeschema” där flera olika medarbetare delar på beredskap under samma dag. Om läraren
har beredskap i samband med undervisning finns en hos rektor, kollegor och elever välförankrad
plan för hur klassrumssituationen ska hanteras vid larm.
Norrtälje kommuns räddningstjänst ser en trend i att allt färre beredskapsbrandmän har möjlighet
att hålla beredskap en hel vecka i taget såsom ofta har varit kutym. Kommunen har därför
implementerat en flexibel digital lösning i form av en app där den enskilde
beredskapsbrandmannen får bättre möjligheter att hantera sin egen schemaläggning på distans.
Medarbetare kan i appen exempelvis avisera ett behov av att byta eller bli av med ett
beredskapspass eller del av ett pass varpå kollegor kan ta emot passet. Förutom att förenkla
vardagen för den enskilde medarbetaren sparar den också tid i beredskapsplaneringen då varje
medarbetare kan ta större ansvar för sin egen schemaläggning.

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2020-12-10

Diarienummer

KS 2020-00825

Uppdrag att se över taxor och avgifter samt att ta fram riktlinjer för kommunala
arrenden
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att se över samtliga taxor och avgifter för
kommunala arrenden samt att ta fram riktlinjer för kommunala arrenden.
Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast december 2021.
Kommunstyrelsen upphäver beslut från den 1 februari 2011, § 46, om att utreda arrendeavgifter för
upplåtelser av mark till idrottsföreningar och ideella föreningar.
Sammanfattning av ärendet
Syftet med uppdraget är att ta fram taxor och avgifter för kommunala arrendeupplåtelser så att
kommunen inte behöver anlita en upphandlad fastighetsvärderare vid varje enskilt tillfälle.
Vidare är syftet att ta fram riktlinjer för arrenden på kommunalt ägd mark, något som kommunen
saknar idag.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2020-12-01
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-02-01, § 46
Beskrivning av ärendet
Sedan 2011 finns det ett uppdrag att utreda arrendeavgifter för upplåtelser av mark till
idrottsföreningar och ideella föreningar. Då detta uppdrag endast fångar en del av kommunens olika
arrendeupplåtelser finns det ett behov av att samtliga taxor och avgifter för olika arrendeupplåtelser ses
över.
Idag tillämpas en marknadsvärdeprincip vid nytecknande av arrenden, men det finns inga fastställda
taxor, bortsett från den som nyligen godkänts avseende jakträttsupplåtelse. Taxor som grundar sig på
en värdering av marknadsmässiga arrendeavgifter hade ökat möjligheterna att upplåta mark mot en
korrekt avgift utan att behöva anlita upphandlad fastighetsvärderare i varje enskilt fall, varför
samhällsbyggnadskontoret vill se över möjligheten att ta fram en taxa där så är möjligt.
Samhällsbyggnadskontoret
Daniel Nordebo
0300-834067
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Vidare saknar kommunen i dag riktlinjer för arrenden på kommunalt ägd mark, något som försvårar
arrendeupplåtelser vid nytecknande, omförhandling och uppsägning av arrendeavtal.
Samhällsbyggnadskontoret vill därför att uppdraget om att se över taxor och avgifter kompletteras med
ett uppdrag att även ta fram riktlinjer för kommunala arrenden, likt de riktlinjer som tidigare tagits
fram för jakträttsupplåtelse.
Samhällsbyggnadskontoret ska löpande ta upp förslag på nya taxor och avgifter samt riktlinjer till
kommunstyrelsen för beslut.

Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadskontoret
Malin Aronsson

Emma Kjernald

Kommundirektör

Samhällsbyggnadschef

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2020-12-09

Diarienummer

KS 2020-00296

Upprättande av detaljplan för Åsa 5:155 m.fl. i Åsa
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner projektbeställning för upprättande av detaljplan för Åsa 5:155 m.fl. i
Åsa, daterad 2020-12-09.
Kommunstyrelsen överlämnar till byggnadsnämnden att ta fram förslag till detaljplan för Åsa 5:155
m.fl. i Åsa.
Sammanfattning av ärendet
I juni 2014 tog kommunstyrelsen beslut om att ge kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att ta fram
ett planprogram för Åsa centrum. Efter genomförd invånardialog för Åsa centrum under vintern
2014/2015 togs ett förslag till planprogram fram för de delar av centrala Åsa som i dag saknar eller
inte har ändamålsenlig detaljplan. Planprogrammet för Åsa centrum godkändes av kommunfullmäktige
den 29 september 2015.
Planprogrammet beskriver kommunens visioner över området som ska utvecklas i en tätare struktur
med flerbostadshus och verksamheter. Bebyggelsen ska förhålla sig till de volymer som Åsa centrum
innefattar i dag, i vissa delar av området kan bebyggelsevolymen öka något. Antalet nya bostäder i
hela programområdet beräknas bli cirka 180 bostäder.
Byggnadsnämnden beslutade den 14 januari 2016 att ge förvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till
detaljplaner inom hela planprogramsområdet i enlighet med godkänt planprogram och etappindelning.
Föreslagen etappindelning i planprogrammet överensstämmer inte med nu föreslagen avgränsning av
detaljplanen, därav skriver nu samhällsbyggnadskontoret fram en projektbeställning med syfte att få ett
nytt uppdrag om detaljplan.
Projektets syfte är att ta fram en detaljplan. Nyttan med projektet är att göra det möjligt för utveckling
och omvandling av det så kallade restaurangstråket i Åsa samt kringliggande fastigheter. Den centralt
belägna delen av Åsa ska utvecklas och göra möjligt för de boende i Åsa att leva under större delen av
året. Detaljplanen förväntas möjliggöra tillskapande av bostäder, lokaler för kommersiellt bruk samt
tillhörande parkeringsplatser.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2020-12-09
Samhällsbyggnadskontoret
Elin Kajander
0300-834309
elin.kajander@kungsbacka.se
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Projektbeställning, Detaljplan för Åsa 5:155 m.fl. i Åsa, 2020-12-09
Översiktskarta över planområdesgräns för Åsa 5:155 m.fl.
Byggnadsnämnden, 2016-01-14 § 8
Planprogram för Åsa centrum i Åsa, godkänt av kommunfullmäktige, 2015-09-29 § 202
Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden, samhällsbyggnadskontoret

Malin Aronsson

Emma Kjernald

Kommundirektör

Samhällsbyggnadschef

PROJEKPROJEKTBESTÄLLNING
SAMHÄLLSBYGGNAD
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Projektnamn
Detaljplan för bostäder och verksamheter inom Åsa 5:155 m.fl. i Åsa, Kungsbacka kommun
Beställare
Namn och roll

Emma Kjernald, Samhällsbyggnadschef
Status

Beställningen är

E-postadress

Emma.kjernald@kungsbacka.se

Telefon

0300–837870

Datum

Färdigställd

2020-12-09

INLEDNING OCH BAKGRUND
I juni 2014 tog kommunstyrelsen beslut om att ge kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att ta fram ett
planprogram för Åsa centrum. Efter genomförd invånardialog för Åsa centrum under vintern 2014/2015,
togs ett förslag till planprogram fram för de delar av centrala Åsa som idag saknar eller inte har
ändamålsenlig detaljplan. Planprogrammet för Åsa centrum godkändes av kommunfullmäktige 2015-0929 §202.
Planprogrammet beskriver kommunens visioner över området som ska utvecklas i en tätare struktur med
flerbostadshus och verksamheter. Bebyggelsen ska förhålla sig till de volymer som Åsa centrum
innefattar idag, i vissa områden kan bebyggelsevolymen öka något. Antalet nya bostäder i hela
programområdet beräknas bli cirka 180 bostäder.
Byggnadsnämnden beslutade 2016-01-14 §8 att ge förvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till
detaljplaner inom hela planprogramsområdet i enlighet med godkänt planprogram och etappindelning.
Föreslagen etappindelning i planprogrammet överensstämmer inte med nu föreslagen avgränsning av
detaljplanen, därav skriver nu samhällsbyggnadskontoret fram en projektbeställning med syfte att få ett
nytt uppdrag om detaljplan.
Detaljplanen upprättas med standardförfarande.
FÖRVÄNTAD NYTTA OCH SYFTE
Projektets syfte är att ta fram en detaljplan. Nyttan med projektet är att göra möjligt för utveckling och
omvandling av det så kallade restaurangstråket i Åsa. Den centralt belägna delen av Åsa ska utvecklas
och göra möjligt för de boende i Åsa att leva under större delen av året. Detaljplanen förväntas göra
möjligt för att tillskapa bostäder, lokaler för kommersiellt bruk samt tillhörande parkeringsplatser.
PROJEKTETS UPPDRAG
Uppdraget innebär att ta fram en detaljplan för etapp 2 av Åsa centrum utifrån planprogrammet för Åsa
centrum 2015, det föreslås en annan avgränsning för etappindelningen än vad som beskrevs i
planprogrammet för Åsa centrum. Syftet med den föreslagna avgränsningen är att försöka skapa en mer
effektiv detaljplaneläggning och en ändamålsenlighet. Inom området ska planarbetet utreda möjligheten
att uppföra bostäder och kommersiella lokaler för verksamheter.
Detaljplanen kommer styra bebyggelsen så att omfattning och utbredning i stort ska följa riktlinjerna i
programmet för Åsa centrum vilket innebär att den ska uppföras i samklang med kringliggande
bebyggelse. Bland annat ska bebyggelsens placering i förhållande till Varbergsvägen studeras. I
planprogrammet står det beskrivet att bebyggelsen ska uppgå till cirka tre våningar, i detaljplaneskedet
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kan kommunen komma att testa möjligheten med en fjärde våning inom delar av området. Detaljplanen
kommer även studera stråk och platsbildningar inom området, dock är det enskilt huvudmannaskap för
allmänna platser i Åsa vilket innebär att kommunen inte har rådighet över förändring av dessa platser.
BERÖRINGSPUNKTER
Detaljplan för utveckling av andra delar inom planprogrammet för Åsa centrum kan komma att startas
under aktuell detaljplans framtagande. För att få till en bra helhetsbild i området är det viktigt att synka
arbetet med parallella detaljplanearbeten
PRIORITERING
I projektet ska kvalitet och kostnad prioriteras över att projektet ska färdigställas snabbt.

PROJEKTETS LEVERANSER
Nr

Beskrivning

Mottagare

1

Projektbeställning

SBK/KS

2

Projektplan

SBK/Samhällsbyggnadsledning

3

Samrådshandlingar

BN

4

Granskningshandlingar

Planchef/BN

5

Antagandehandlingar

BN/KS/KF

6

Köpeavtal

KS

AVGRÄNSNINGAR
Detaljplanområdet omfattar följande fastigheter:
•

Åsa 5:155

•

Åsa 5:156

•

Åsa 5:163

•

Åsa 4:141

•

Åsa 5:48

•

Åsa 5:53

•

Åsa 5:150>2

•

Åsa 5:14>2

•

Åsa 7:1

•

del av Åsa 5:150>3
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•

del av Åsa 5:6>3

•

del av Åsa 4:118

Avgränsningar av detaljplanen är gränserna enligt figur 1. Avgränsningen kan komma att ändras under
arbetets gång.

Figur 1: Illustration över detaljplaneområdet, avgränsningen kan komma att
ändras under arbetets gång

TIDPLAN
Q1 2021 Uppdragsbeslut BNAU
Q4 2021 Samråd
Q2 2022 Granskning
Q4 2022 Antagande
Tidplanen kan komma att ändras under arbetets gång.
RAPPORTERINGSRUTINER
Projektet kommer rapporteras genom beslutspunkt till BNAU/BN inför samråd- och granskningsbeslut.
FÖRSLAG TILL PROJEKTBUDGET OCH FINANSIERING
Projektet och dess utredningar finansieras av exploatören genom att plankostnadsavtal tecknas med
exploatören innan start för detaljplanearbetet.
Kommunen fakturerar exploatören för nedlagd handläggningstid samt för utredningskostnader.
Uppskattad tidsåtgång är drygt 1000 timmar.

KOMMUNALA KOSTNADER
Kommunen, genom förvaltningen för Teknik, kan behöva bygga ut VA- och dagvattennätet för den nya
byggnationen.
KOMMUNALA INTÄKTER
Kommunen, genom kommunstyrelsens förvaltning, får en intäkt för försäljning av mark.
Kommunen, genom förvaltningen för Teknik, får intäkter genom anslutningsavgifter för VA- och
dagvattenanslutningar.
DRIFTSKOSTNADER
Kommunen, genom förvaltningen för Teknik, kan få ökade driftkostnader för VA- och dagvattennätet
för den nya byggnationen.
ÖVERLÄMNING VID PROJEKTSLUT
Efter att detaljplanen har vunnit laga kraft sker ett överlämnande till Förvaltningen för Bygg och Miljö
för bygglovsprövning.
UTVÄRDERING AV FÖRVÄNTAD NYTTA
Projektet bör utvärderas i flera steg. Detaljplanen kan utvärderas under arbetets gång samt när den har
vunnit laga kraft. Utvärderingen kan även ske utifrån hur detaljplanen fungerar vid genomförandeskedet,
men då projektet inte kommer omfattas av någon allmän plats med kommunalt huvudmannaskap ligger
det inte i kommunens intresse att utvärdera detta steg. En slutgiltig utvärdering kan göras efter att
området är utbyggt för att studera huruvida detaljplanens intention är uppfylld.
EXPLOATÖRENS VISION OCH AMBITION
Exploatörerna har levererat en vision- och ambitionsskiss över planarbetet. Här visas exploatörernas
visioner om utveckling av området. Deras vision visar flerbostadshus med verksamheter.

Figur 2: Exploatörernas vision- och ambitionsskiss över planområdet
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PROTOKOLLSUTDRAG

Kommunstyrelsen

Datum

2015-09-29

§ 202
Planprogram och detaljplan för Åsa centrum
KS/2014:351
Beslut
Planprogram för Åsa centrum, daterat 2015-07-17, för utveckling av Åsa
centrum med samrådsredogörelse godkänns.
Kommunstyrelsen hemställer hos byggnadsnämnden att upprätta förslag till
lämpligt antal detaljplaner inom hela planprogramsområdet i enlighet med
godkänt planprogram. Parallellt med framtagande av detaljplanerna utreds och
klarläggs förutsättningarna för kommunalt huvudmannaskap för
centrumutveckling i Åsa.
Kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att träffa principavtal med berörda
fastighetsägare inför varje detaljplan.
Sammanfattning
I juni 2014 tog kommunstyrelsen beslut (KS/2012:44, § 143) om att ge
kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att ta fram ett planprogram för Åsa
centrum. Efter genomförd invånardialog för Åsa centrum under vintern
2014/2015 togs ett förslag till planprogram fram för de delar av centrala Åsa som
idag saknar eller inte har ändamålsenlig detaljplan.
För att kunna genomföra en effektiv utveckling av Åsa centrum i samverkan med
fastighetsägarna får byggnadsnämnden i uppdrag att definiera/ta fram lämpliga
etappindelningar för en effektiv och ändamålsenlig planläggning. Parallellt med
framtagande av detaljplanerna förutsättningarna för kommunalt huvudmannaskap
för centrumutveckling i Åsa utredas och klarläggas.
Inriktningen för den fortsatta centrumutvecklingen av Åsa är att
dagvattenlösningar huvudsakligen anläggs inom område som kommunen är
huvudman för samt att kommunen ska vara huvudman för huvudvägar och
erforderliga allmänna ytor. Ställningstagandet påverkar framtida budget för drift
och underhåll för förvaltningen för Teknik.
Följande ärenden anses besvarade och avslutas i samband med beslutet:
KS/2011:95, KS/2013:210, KS/2013:248 och KS/2013:253 avseende
fastighetsutveckling i Åsa centrum.

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

PROTOKOLLSUTDRAG

Kommunstyrelsen

Datum

2015-09-29

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-08-25, § 195/2015
Tjänsteskrivelse, 2015-07-17
Webanpassade handlingar;
Planprogram för Åsa centrum 2015-07-17
Plankarta för planprogram för Åsa centrum 2015-07-17
Samrådsredogörelse för planprogram för Åsa centrum 2015-07-17
Fullständiga samrådsyttranden 2015-07-17
Dagvattenutredning med bilagor 2015-01-20
Miljöutredning 2015-02-05
Geoteknisk undersökning, 2014-10-08
Marktekniks undersökning 2014-10-08
Trafikutredning 2015-03-10
Proposition
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner det bifallet.
Beslutet skickas till
BN, KS registrator för avslut av ärenden

Expedierat/bestyrkt

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2020-12-09

Diarienummer

KS 2020-00897

Planbesked för bostäder inom Rösan 4:20 och 4:22

Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen inte avser att pröva den begärda åtgärden genom
vidare planförfarande för fastigheterna Rösan 4:20 och 4:22 i Onsala.
Beslutsmotivering
Fastigheterna Rösan 4:20 och 4:22 – Milleson Park i Onsala ligger enligt Kungsbacka kommuns
översiktsplan, ÖP06, inom utvecklingsområde för Onsala. Detta innebär att fastigheterna ligger inom
ett område där kommunen ska växa och utvecklas för att vi ska få ett hållbart samhälle med service
och infrastruktur. I Onsala har kommunen för närvarande ingen aktiv planering i avvaktan på ny
Onsalaväg och att kollektivtrafiksituationen kan lösas tillfredställande.
Kommunfullmäktige har i bostadspolitikens styrdokument Bostadsförsörjningsprogrammet 2019 2025 uttalat att 15 bostäder per år kan byggas i kollektivtrafiknära lägen i Onsala. Detta
ställningstagande är direkt kopplat till färdigställandet av den nya Onsalavägen. Eftersom Onsalavägen
har försenats bör ny bostadsplanering i Onsala avvaktas.
Sammanfattning av ärendet
Ägarna till Rösan 4:20 och 4:22 har den 15 oktober 2020, ansökt om planbesked för att möjliggöra 75
bostäder inom området som idag utgör Millesons handelsträdgård. Syftet är att bygga bostäder med
blandad upplåtelseform och med minst 50 procent hyresrätter, företrädesvis för äldre personer. Utöver
hyresrätterna vill ägarna skapa en bostadsrättsförening med ett antal lägenheter för att ekonomiskt
bidra till finansieringen av infrastruktur.
Fastigheterna Rösan 4:20 och 4:22 är belägna vid Gottskärsvägen strax söder om Fjordskolan och
cirka två kilometer från Onsala kyrkby. Fastigheterna ingår i gällande detaljplan OP150 som medger
odling - handelsträdgård. Fastighetsägarna arbetar för att hitta en ny bättre hållbar lokalisering för
handelsträdgården.
Enligt kommunens översiktsplan, ÖP06, ingår den aktuella fastigheten i utvecklingsområde för Onsala.
Det innebär att fastigheten ligger inom ett område där kommunen ska växa och utvecklas för att vi ska
få ett hållbart samhälle med service och infrastruktur. I Onsala har kommunen ingen aktiv planering
för att möjliggöra fler bostäder i avvaktan på en utbyggd Onsalaväg.
Kungsbacka kommun
Maria Malone
0300-834041
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Fastigheten Rösan 4:20 berörs av tidigare ansökan gällande planbesked för bostäder. När ansökan
behandlades av kommunstyrelsen den 21 februari 2017 lämnade kommunstyrelsen negativt
planbesked.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2020-12-09
Ansökan om planbesked, 2020-10-15
Karta, Rösan 4:20 och 4:22, 2020-12-09
Kommunstyrelsen 2017-02-21, § 33
Beslutet skickas till
Sökanden

Malin Aronsson
Kommundirektör

Emma Kjernald
Samhällsbyggnadschef

Rösan 4:60 och 4:22 på Onsala.

Rösan 4:60 och 4:22 på södra delen av Onsala.

Ortofoto över Rösan 4:60 och 4:22.

KUNGSBACKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

PROTOKOLLSUTDRAG
Datum

2017-02-21

§ 33
Planbesked för bostadsbyggande inom fastigheten Rösan 4:20
KS/2016:26 7.1
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avslå förfrågan om planbesked för bostadsändamål
inom fastigheten Rösan 4:20 i Onsala, daterad 2016-01-21.
Sammanfattning
Fastighetsägarna till Rösan 4:20 har i skrivelse, 2016-01-21, begärt kommunens
besked över möjligheten att planlägga fastigheten för bostadsändamål. Av
skrivelsen framgår att förslaget omfattar ett varierat bostadsbyggande om 50-65
stycken bostäder.
Fastigheten Rösan 4:20 är belägen vid Gottskärsvägen strax söder om
Fjordskolan. Fastigheten är planlagd och används nu som handelsträdgård.
Verksamheten ska, enligt förfrågan, flyttas till det nya verksamhetsområdet vid
Mariedalskrysset.
Rösan 4:20 har relativt goda förutsättningar för att bli ett attraktivt
bostadsområde. Kommunfullmäktige har dock i bostadspolitikens styrdokument
”Mål för bostadsbyggande 2014-2020” uttalat att inga nya bostadsområden bör
planeras i Onsala förrän tidigast år 2018. Detta ställningstagande är direkt
kopplat till färdigställandet av den nya Onsalavägen.
Ärendet behandlades av kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 januari 2017.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2017-01-24, § 19
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2016-12-29 inklusive karta
Förfrågan om planbesked, daterad 2016-01-21
Yrkanden
Ulrika Landergren (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

PROTOKOLLSUTDRAG
Datum

2017-02-21

Roger Larsson (KB) yrkar bifall till förfrågan om planbesked för bostadsändamål
inom fastigheten Rösan 4:20 i Onsala, daterad 2016-01-21.
Proposition
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill
säga arbetsutskottets förslag och Roger Larsson (KB) yrkande om bifall till
förfrågan.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen
bifaller arbetsutskottets förslag.
Beslutet skickas till
Sökande samt förvaltningen för Plan & Bygg

Expedierat/bestyrkt

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2020-12-09

Diarienummer

KS 2020-00865

Planbesked för Kungsbacka 6:8 i Kungsbacka stad

Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen avser att pröva den begärda åtgärden genom en
detaljplan för Kungsbacka 6:8.
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ta fram en projektbeställning för upprättande
av detaljplan för Kungsbacka 6:8 i Kungsbacka stad.
Beslutsmotivering
Förfrågan innebär att möjliggöra för en förtätning av bostäder i flerbostadshus inom Kungsbacka stad
och stämmer överens med kommunens fördjupade översiktsplan för Kungsbacka stad (FÖP 09), varför
kommunen ställer sig positiv till förfrågan.
Fastigheten och förfrågan uppfyller översiktsplanens och visionens målsättningar om närhet till
kollektivtrafik och service. Förfrågan ligger också i linje med den fördjupade översiktsplanen för
Kungsbacka stads intention att förtäta kring infartslederna för att skapa ett mer stadslikt intryck.
En ändring av fastigheten, som i dag tillåter kontor och handel, med att även möjliggöra för bostäder är
lämplig med hänsyn till det kollektivtrafiknära läget och att fastigheten ligger inom ett befintligt
bostadsområde. Flerbostadshus i detta område ska ses som ett komplement till bostadsutbudet i
Kungsbacka stad och kommunen ser att husen utformas med större lägenheter. Antalet lägenheter som
ryms inom fastigheten ska utredas under detaljplanearbetet.
Sammanfattning av ärendet
Ägaren till fastigheten Kungsbacka 6:8 har den 5 oktober 2020 ansökt om planbesked för att, genom
en ny detaljplan, möjliggöra för byggnation av cirka 50 lägenheter i flerbostadshus i upp till fem
våningar. Boendeparkering ska anordnas i källarplan under bostäderna och innergården.
Fastigheten är belägen inom detaljplan KP96 som vann laga kraft den 10 april 1991. Den aktuella
fastigheten är i plankartan redovisad som kvartersmark för handel och kontor i två våningar.
Fastigheten gränsar i norr och väster till allmän plats, parkmark och i söder till en tillfartsväg och
kvartersmark för bostäder.
Kungsbacka kommun
Maria Malone
0300-834041
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Enligt kommunens översiktsplan, ÖP06, ingår det aktuella området i utvecklingsområdet för
Kungsbacka stad. Enligt den fördjupade översiktsplanen för Kungsbacka stad, FÖP 09, är det aktuella
området lämpligt för bostäder.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2020-12-09
Ansökan om planbesked 2020-10-05
Karta, Kungsbacka 6:8, 2020-12-09
Beslutet skickas till
Sökanden
Beskrivning av ärendet
Ägaren till fastigheten Kungsbacka 6:8 har den 5 oktober 2020 ansökt om planbesked för att, genom
en ny detaljplan, möjliggöra för byggnation av flerbostadshus i upp till fem våningar. De föreslår en
öppen innergården mot söder, för att få in maximalt med solljus. Boendeparkering ska anordnas i
källarplan under bostäderna och innergården. I markplan utförs gästparkeringar vid infarten till
fastigheten. Infarten är tänkt att vara kvar där den är placerad i dag. Totalt önskar de bygga cirka 50
lägenheter. Alla lägenheter har egen balkong/uteplats, samt minst ett tyst rum mot innergården.
Fastigheten är belägen inom detaljplan KP96 som vann laga kraft den 10 april 1991. Den aktuella
fastigheten är i plankartan redovisad som kvartersmark för handel och kontor i två våningar.
I dag bedriver en elfirma verksamhet inom fastigheten. Mot väster angränsar fastigheten till ett kuperat
grönområde inom allmän plats, parkmark och i söder till en tillfartsväg och kvartersmark för bostäder.
Enligt kommunens översiktsplan, ÖP06, ingår det aktuella området i utvecklingsområdet för
Kungsbacka stad. Enligt den fördjupade översiktsplanen för Kungsbacka stad är det aktuella området
lämpligt för bostäder. Förfrågan ligger i linje med den fördjupade översiktsplanen för Kungsbacka
stads intention att förtäta kring infartslederna för att skapa ett mer stadslikt intryck.
I samband med utredningen av planbeskedet noterades följande aspekter som behöver utredas/beaktas
särskilt i den fortsatta planeringsprocessen:
•
•

Återvinningsstationen öster om fastigheten kan behöva omlokaliseras.
För att komplettera befintligt bostadsområde är det lämpligt att flerbostadshuset utformas med
större lägenheter eftersom det i närområdet finns många mindre hyreslägenheter.

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

KUNGSBACKA KOMMUN

Malin Aronsson
Kommundirektör
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Emma Kjernald
Samhällsbyggnadschef
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Kungsbacka 6:8 i Kungsbacka stad.

Ortofoto över Kungsbacka 6:8 med närområdet.

Kungsbacka 6:8 i södra delen av Kungsbacka stad.

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2020-12-09

Diarienummer

KS 2020-00785

Ansökan om planbesked för Åsa 4:146

Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen avser att pröva den begärda åtgärden genom en
detaljplan inom Åsa 4:146.
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ta fram en projektbeställning för upprättande
av detaljplan för Åsa 4:146 i Åsa.
Beslutsmotivering
Förfrågan innebär en exploatering med efterfrågade bostadstyper inom ett utvecklingsområde och
överensstämmer med kommunens översiktsplan, ÖP06, varför kommunen ställer sig positiv till
förfrågan. I den fördjupade översiktsplanen för Åsa från 2013, lyfts vikten av att sammankoppla Åsa
centrum med Åsa station. Att ändra området beläget mellan Åsa centrum och stationsområdet från
industriområde till bostäder, går i linje med den fördjupade översiktsplanens intentioner.
Sammanfattning av ärendet
Ägaren till fastigheten Åsa 4:146 har den 19 september 2020 ansökt om planbesked för att, genom en
ny detaljplan, göra möjligt för uppförandet av cirka 24 bostäder.
Fastigheten är belägen inom detaljplan Ö58 som vann laga kraft 7 september 1978. Den aktuella
fastigheten är i plankartan redovisad som kvartersmark för industriändamål. Genomförandetiden för
detaljplanen har gått ut. Enligt kommunens översiktsplan, ÖP06, ingår det aktuella området i
utvecklingsområdet för Åsa.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2020-12-09
Karta Åsa 4:146, 2020-11-24
Ansökan om planbesked, 2020-09-19

Samhällsbyggnadskontoret
Elin Kajander
0300-834309
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Beslutet skickas till
Sökande, byggnadsnämnden
Beskrivning av ärendet
Ägaren till fastigheten Åsa 4:146 har den 19 september 2020 ansökt om planbesked för att, genom en
ny detaljplan, göra möjligt för uppförandet av cirka 24 bostäder.
Fastigheten är belägen inom detaljplan Ö58 som vann laga kraft 7 september 1978. Den aktuella
fastigheten är i plankartan redovisad som kvartersmark för industriändamål. Genomförandetiden för
detaljplanen har gått ut. Enligt kommunens översiktsplan, ÖP06, ingår det aktuella området i
utvecklingsområdet för Åsa.
Fastighetsägaren har en pågående bygglovsansökan där de har ansökt om tillfälligt bygglov för att
bedriva verksamhet i form av gym inom fastigheten. Intentionen är att verksamheten ska bedrivas fram
till att exploateringen enligt ansökan om planbesked kan påbörjas.
Vid dialog på telefon den 24 november 2020 berättar fastighetsägaren att deras intention med
exploateringen är att bostäderna ska uppföras i flerbostadshus och upplåtas som hyresbostäder.
I samband med utredningen av planbeskedet noterades följande aspekter som särskilt behöver beaktas i
den fortsatta planeringsprocessen:
•
•
•
•

Planområdesgränsen bör studeras och eventuellt utvidgas för att omfatta fler kringliggande
fastigheter.
Antalet bostäder behöver studeras närmre.
Dagvattenhanteringen i området kan vara problematisk och behöver utredas.
Trafikfrågor som berör tillfart och parkeringsplatser behöver utredas.

Detaljplanen bedöms kunna antas inom fem-sju år, utifrån de vid beslutsdatumet kända
förutsättningarna.

Malin Aronsson

Emma Kjernald

Kommundirektör

Samhällsbyggnadschef

KARTA, LOKALISERING ÅSA 4:146
Skala 1:5000

200 m
© Kungsbacka kommun
© Lantmäteriet

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

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2020-12-09

Diarienummer

KS 2020-01057

Planbesked för Mossen 3:15 i Onsala

Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen inte avser att pröva den begärda åtgärden genom
vidare planförfarande för fastigheten Mossen 3:15 i Onsala.
Beslutsmotivering
Fastigheten Mossen 3:15 i Onsala ligger enligt Kungsbacka kommuns översiktsplan, ÖP06, inom
utvecklingsområde för Onsala. Detta innebär att fastigheten ligger inom ett område där kommunen ska
växa och utvecklas för att vi ska få ett hållbart samhälle med service och infrastruktur. I Onsala har
kommunen för närvarande ingen aktiv planering i avvaktan på ny Onsalaväg och att
kollektivtrafiksituationen kan lösas tillfredställande.
Kommunfullmäktige har i bostadspolitikens styrdokument Bostadsförsörjningsprogrammet 2019-2025
uttalat att 15 bostäder per år kan byggas i kollektivtrafiknära lägen i Onsala. Detta ställningstagande är
direkt kopplat till färdigställandet av den nya Onsalavägen. Eftersom Onsalavägen har försenats bör ny
bostadsplanering i Onsala avvaktas.
Östra delen av fastigheten Mossen 3:15, som ansökan avser, bedöms inte uppfylla kraven på viktiga
kriterier för uppförande av seniorbostäder, det vill säga närhet till kommersiell service via gång- och
cykelstråk samt nära kollektivtrafik.
Sammanfattning av ärendet
Ägaren till Mossen 3:15 har den 24 november 2020 ansökt om planbesked för att möjliggöra för cirka
20 seniorboenden i radhus, parhus och villor inom den östra delen av fastigheten. Syftet är att bygga
seniorbostäder i varierande lägenhetsstorlekar från 70 till 115 kvadratmeter som ska ingår i en
bostadsrättsförening.
Fastigheten Mossen 3:15 är belägen mellan Onsalavägen och Onsalafjorden längs Grönavägen. Den
östra delen av fastigheten ligger cirka 1,5 kilometer från Onsala kyrkby och cirka 700 meter till
busshållplats. Fastigheten omfattas idag inte av någon detaljplan.
Enligt kommunens översiktsplan, ÖP06, ingår den aktuella fastigheten i utvecklingsområde för Onsala.
Detta innebär att fastigheten ligger inom ett område där kommunen ska växa och utvecklas för att vi
Kungsbacka kommun
Maria Malone
0300-834041
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ska få ett hållbart samhälle med service och infrastruktur. I Onsala har kommunen ingen aktiv
planering för att möjliggöra fler bostäder i avvaktan på en utbyggd Onsalaväg.
Fastigheten Mossen 3:15 berörs av tidigare ansökan om planbesked för bostäder som behandlades av
kommunstyrelsen 18 juni 2019 respektive 21 februari 2017. Kommunstyrelsen lämnade i båda ärenden
negativt planbesked.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2020-12-09
Ansökan om planbesked, 2020-11-24
Karta, Mossen 3:15, 2020-12-09
Kommunstyrelsen 2019-06-18, § 176
Kommunstyrelsen 2017-02-21, § 32
Beslutet skickas till
Sökanden
Beskrivning av ärendet
Ägaren till Mossen 3:15 har den 24 november 2020 ansökt om planbesked för att möjliggöra för cirka
20 seniorboenden i radhus, parhus och villor inom den östra delen av fastigheten. Syftet är att bygga
seniorbostäder i varierande lägenhetsstorlekar från 70 till 115 kvadratmeter som ska ingår i en
bostadsrättsförening.
Enligt kommunens översiktsplan, ÖP06, ingår den aktuella fastigheten i utvecklingsområde för Onsala.
Detta innebär att fastigheten ligger inom ett område där kommunen ska växa och utvecklas för att vi
ska få ett hållbart samhälle med service och infrastruktur. I Onsala har kommunen ingen aktiv
planering för att möjliggöra fler bostäder i avvaktan på en utbyggd Onsalaväg.
Fastigheten Mossen 3:15 är belägen mellan Onsalavägen och Onsalafjorden längs Grönavägen. Den
östra delen av fastigheten ligger cirka 1,5 kilometer från Onsala kyrkby och cirka 700 meter till
busshållplats. Fastigheten angörs via Grönavägen, som är en smal asfalterad väg där det är svårt att
möta annan trafik. Vägen är inte belyst.
Seniorbostäder är en efterfrågad boendeform i Onsala, men enligt kommunens
bostadsförsörjningsprogram ska denna typ av bostäder uppföras i närhet till kommersiell service som
nås via gång- och cykelstråk samt nära kollektivtrafik. Den östra delen av fastigheten Mossen 3:15
bedöms inte uppfylla dessa krav.
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Det område som ansökan avser gränsar i sydost till riksintresse för kulturmiljövård samt länsstyrelsens
utpekade område för kulturmiljöprogram för Onsala kyrkby, ett gammalt betydande sockencentrum
präglat av närheten till havet. Fastigheten omfattas idag inte av någon detaljplan.
Fastigheten Mossen 3:15 omfattas till största delen av strandskydd från en bäck som rinner norr om
fastigheten. Även om en del av strandskyddet kan upphävas påverkas ändå den yta som eventuellt kan
tas i anspråk för bebyggelse.
Fastigheten Mossen 3:15 berörs av tidigare ansökan om planbesked för bostäder som behandlades av
kommunstyrelsen 18 juni 2019 respektive 21 februari 2017. Kommunstyrelsen lämnade i båda ärenden
negativt planbesked.

Malin Aronsson
Kommundirektör

Emma Kjernald
Samhällsbyggnadschef

Bästa Kommunledning,
Då var det dags för oss att på nytt komma in med en ansökan gällande vår
önskan och vision om ett Seniorboende på en mindre del av Södra Ebbagårdens
marker.
Vårt projekt är planerat för ett seniorboende där de boende ska kunna lägga
ner mindre tid på underhåll av hus och trädgård, istället ge mer utrymme för
ökad livskvalitet, gemenskap och trygghet
Det kan med säkerhet sägas hålla oss friskare och i bättre kondition vilket i sin
tur ger konsekvensen att Äldreboendet får vänta till ett flertal år längre fram.
Kommunledningen har i en tidigare skrivelse, protokollsutdrag daterad 201702-21 gällande förfrågan planbesked av undertecknad, daterad 2016-03-11,
sagt att ” Södra Ebbagården ligger väl till och har goda
planeringsförutsättningar”, dock ej givit bifall med hänvisning till
styrdokumentet, ”färdigställande av Onsalavägen”.
Seniorboendets biltrafik vill inte belasta vare sig morgontrafiken eller trafiken
under övriga tider i någon nämnvärd grad då den kan förväntas vara mer spridd
över dagen.
Nämnas bör också att ytterligare kostnader för Kommunen ej föreligger då
anslutning av vatten är framdragen till tomtgräns, avloppen relativt nylagda
och elförsörjningens kapacitet är långt större än projektets behov.
Det är mörkt nu, inte bara årstiden, utan även all ensamhet och otrygghet som
rådande pandemin fört med sig. Vi är av den absoluta tron att ett
Seniorboende i havsmiljö skulle släppa in en hel del ”ljus” till vardagen för
många.
Det är också vida känt att flera unga par som letat hus i Onsala har tappat
tålamodet och valt andra orter som t.ex. Varberg, Ale och Landvetter.
Många Seniorer med stora hus och trädgårdar upplever en frustration att ej
finna ett smidigare boende i Onsala.
Vår önskan och förhoppning är att Kommunen vill fatta ett positivt beslut och vi
därmed skyndsamt kunde starta upp vår vision och projekt.
Vi är övertygade om att detta boende skulle bli mycket uppskattat av många i
Onsala
Med Vänliga Hälsningar

Södra Ebbagården, Mossen 3:15

Bifogas; Artikel införd i Svenska Dagbladet 18/10,
Enkel preliminär presentation kring Seniorboendet

Fastigheten Mossen 3:15 på Onsala.

Fastigheten Mossen 3:15 på Onsala.

Ortofoto över fastigheten del av Mossen 3:15
som ansökan gäller.
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PROTOKOLLSUTDRAG

Kommunstyrelsen

Datum

2019-06-18

§ 176
Planbesked för Mossen 3:15 i Onsala
Dnr KS/2019:217
Beslut
Kommunstyrelsen lämnar besked att planprocess inte kommer att inledas för
Mossen 3:15 i Onsala.
Beslutsmotivering
Fastigheten Mossen 3:15 – södra Ebbagården i Onsala ligger enligt Kungsbacka
kommuns översiktsplan, ÖP06, inom utvecklingsområde för Onsala. Detta
innebär att fastigheten ligger inom ett område där kommunen ska växa och
utvecklas för att vi ska få ett hållbart samhälle med service och infrastruktur. I
Onsala har kommunen för närvarande ingen aktiv planering i avvaktan på ny
Onsalaväg.
Kommunfullmäktige har i bostadspolitikens styrdokument Mål för
bostadsbyggandet 2014–2020 uttalat att inga nya bostadsområden bör planeras i
Onsala förrän tidigast år 2018. Detta ställningstagande är direkt kopplat till
färdigställandet av den nya Onsalavägen. Eftersom Onsalavägen har försenats
bör ny bostadsplanering i Onsala avvaktas.
Reservation
Ulrika Landergren (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning av ärendet
Ägarna till Mossen 3:15 har den 14 mars 2019 ansökt om planbesked för att
möjliggöra ett seniorboende innehållande cirka 20 bostäder inom södra
Ebbagården. Syftet är att bygga ett seniorboende med varierande
lägenhetsstorlekar från 65 till 120 kvadratmeter i ett plan.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-06-04, § 207
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2019-05-15
Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

PROTOKOLLSUTDRAG

Kommunstyrelsen

Datum

2019-06-18

Ansökan om planbesked, 2019-02-26
Förslag till beslut på sammanträdet
Ulrika Landergren (L) yrkar att kommunstyrelsen lämnar beskedet att kommunen
avser att pröva den begärda åtgärden samt ger kommundirektören uppdrag i att
upprätta förslag till planprogram.
Carita Boulwén (SD) och Susanne Andersson (SD) yrkar bifall till Ulrika
Landergrens (L) yrkande.
Kristina Karlsson (C), Fredrik Hansson (C), Thure Sandén (M) och Lisa
Andersson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Beslutsgång
Ordförande Fredrik Hansson (C) finner att det finns två förslag till beslut, det vill
säga kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Ulrika Landergrens (L) m.fl.
yrkande.
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och
Ulrika Landergrens (L) m.fl. yrkande, och finner att kommunstyrelsen bifaller
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Beslutet skickas till
Sökanden

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

PROTOKOLLSUTDRAG
Datum

2017-02-21

§ 32
Planbesked för bostadsbyggande inom fastigheten Mossen 3:15
KS/2016:193 7.1
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avslå förfrågan om planbesked för bostadsändamål
inom fastigheten Mossen 3:15 i Onsala, daterad 2016-03-11.
Sammanfattning
Fastighetsägarna till Mossen 3:15, södra Ebbagården i Onsala, har i skrivelse,
2016-03-11, begärt kommunens besked över möjligheten att planlägga del av
fastigheten för bostadsändamål. Av skrivelsen fram går att förslaget omfattar 18
småhus i form av ett seniorboende.
Södra Ebbagården är stor fastighet, cirka 6 hektar, som är belägen cirka en
kilometer norr om Onsala centrum. Förfrågan gäller ett mindre markområde som
ligger i den östra delen cirka 300 meter från Onsalafjorden.
Södra Ebbagården ligger väl till och har goda planeringsförutsättningar.
Kommunfullmäktige har dock i bostadspolitikens styrdokument ”Mål för
bostadsbyggandet 2014-2020” uttalat att inga nya bostadsområden bör planeras i
Onsala förrän tidigast år 2018. Detta ställningstagande är direkt kopplat till
färdigställandet av den nya Onsalavägen.
Ärendet behandlades av kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 januari 2017.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2016-01-24, § 18
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2016-12-28 med karta över berörd
del av Mossen 3:15, södra Ebbagården
Förfrågan om planbesked, daterad 2016-03-11
Yrkanden
Ulrika Landergren (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

PROTOKOLLSUTDRAG
Datum

2017-02-21

Roger Larsson (KB) yrkar bifall till förfrågan om planbesked för bostadsändamål
inom fastigheten Mossen 3:15 i Onsala, daterad 2016-03-11.
Proposition
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill
säga arbetsutskottets förslag och Roger Larsson (KB) yrkande om bifall till
förfrågan.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen
bifaller arbetsutskottets förslag.

Beslutet skickas till
Sökande samt förvaltningen för Plan & Bygg

Expedierat/bestyrkt

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2020-12-07

Diarienummer

KS 2018-00716

Godkännande av exploateringsavtal och överenskommelse om fastighetsreglering
med Trollängen Vargagården AB och GTV Exploatering AB avseende detaljplan för
bostäder, skola m m, Björkris 2a, inom del av Skårby 6:19 m fl, i Kungsbacka
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner förslag till exploateringsavtal avseende detaljplan för bostäder, skola
m.m, Björkris 2a, inom del av Skårby 6:19 m.fl. i Kungsbacka, mellan kommunen och Trollängen
Vargagården AB samt GTV Exploatering AB, undertecknat av bolagen 2020-12-04.
Kommunfullmäktige godkänner förslag till överenskommelse om fastighetsreglering mellan
kommunen och Trollängen Vargagården AB samt GTV Exploatering AB, genom vilken kommunen
och bolagen byter mark utan mellanlikvider, undertecknat av bolagen 2020-12-04.
Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören eller deras respektive ersättare utses att för
kommunens räkning underteckna avtalen samt övriga nödvändiga handlingar för avtalens
genomförande.
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till detaljplan för Björkris etapp 2, fastigheterna
Skårby 6:19 m.fl. i Kungsbacka stad. Inför antagande har detaljplanen delats upp i två detaljplaner,
etapp 2a som avser den västra sidan av Göteborgsvägen och etapp 2b som avser den östra sidan.
Detaljplanen för Björkris 2a syftar till att skapa förutsättningar för uppförande av cirka 650 bostäder,
förskola/skola med tillhörande fullstor idrottshall, lokal för kultur och fritid, parkeringshubbar, gator,
gång- och cykelvägar samt parker. Trollängen Vargagården AB och GTV Exploatering AB är
tillsammans exploatör och äger merparten av marken. Kommunen äger endast en mindre del.
Kommunen är huvudman för allmän platsmark inom planområdet.
Innan kommunfullmäktige kan anta detaljplanen krävs ett exploateringsavtal där genomförandet av
detaljplanen säkerställs. Det kräver även en överenskommelse om fastighetsreglering som bland annat
ger kommunen tillgång till skoltomten. Båda avtalen krävs för att kunna genomföra detaljplanen.
Exploateringsavtalet reglerar bland annat fördelning av ansvar för utförande och kostnader,
samordningsfrågor, kostnadsersättningar och säkerhet. Kommunen ansvarar genom nämnden för
Teknik för iordningställande av allmän platsmark och exploatören ersätter kommunen för den faktiska
Kungsbacka kommun
Samhällsbyggnadskontoret
Susanne Calming
0300-834033
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kostnaden för utförandet. Nämnden för Teknik bygger även ut bredband och allmänna VAanläggningar inom området, vilket finansieras genom anslutningsavgifter.
Överenskommelsen om fastighetsreglering reglerar överföring av allmän platsmark och mark för
skoländamål till kommunen samt överföring av viss mark för bostad, centrumverksamhet, skola och
parkering till exploatören. Fastighetsregleringen genomförs som ett markbyte utan mellanlikvider.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2020-12-07
Exploateringsavtal, undertecknat av bolagen 2020-12-04
Överenskommelse om fastighetsreglering, undertecknat av bolagen 2020-12-04
Översiktskarta
Beslutet skickas till
Trollängen Vargagården AB, GTV Exploatering AB
Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till detaljplan för Björkris etapp 2, fastigheterna
Skårby 6:19 m.fl. i Kungsbacka stad. Förslaget har varit utställt på samråd mellan den 16 januari 2019
och 24 februari 2019. Granskning genomfördes mellan den 18 augusti 2020 och den 16 september
2020.
Inför antagande har detaljplanen delats upp i två detaljplaner, etapp 2a som avser den västra sidan av
Göteborgsvägen och etapp 2b som avser den östra sidan. Anledningen till att detaljplanen delas är att
det krävs tillstånd för vattenverksamhet för att utföra erforderliga stabilitetsåtgärder med mera i parken
vid Kungsbackaån. Tillståndsprocessen är tidskrävande och behöver vara avklarad innan detaljplanen
kan antas. Den västra delen av detaljplanen är inte beroende av tillståndsprocessen och kan därför
antas, medan den östra delen måste invänta processen. De olika detaljplanerna är för sitt genomförande
inte beroende av varandra.
Detaljplanen för Björkris 2a syftar till att skapa förutsättningar för uppförande av cirka 650 bostäder,
förskola/skola med tillhörande fullstor idrottshall, lokal för kultur och fritid, parkeringshubbar, gator,
gång- och cykelvägar samt parker. Trollängen Vargagården AB och GTV Exploatering AB är
tillsammans exploatör och äger merparten av marken. Kommunen äger endast en mindre del.
Kommunen är huvudman för allmän platsmark inom planområdet.
Innan kommunfullmäktige kan anta detaljplanen krävs ett exploateringsavtal där genomförandet av
detaljplanen säkerställs. Det krävs även en överenskommelse om fastighetsreglering som bland annat
ger kommunen tillgång till skoltomten. Båda avtalen krävs för att kunna genomföra detaljplanen.
Exploateringsavtalet reglerar bland annat fördelning av ansvar för utförande och kostnader,
samordningsfrågor, kostnadsersättningar och säkerhet. Kommunen ansvarar genom nämnden för
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Teknik för iordningställande av allmän platsmark och exploatören ersätter kommunen för den faktiska
kostnaden för utförandet. Nämnden för Teknik bygger även ut bredband och allmänna VAanläggningar inom området, vilket finansieras genom anslutningsavgifter.
Exploateringsavtalet reglerar även att exploatören ska bekosta hela utbyggnaden av allmän plats inom
kommande etapp 2b, med undantag av gång-och cykeltunnel och bro, där kommunen ska stå för 15
procent av kostnaderna. Detta eftersom kommunala verksamheter som skola, förskola samt vård- och
omsorgsboende bedöms ha en viss nytta av anläggningarna.
Överenskommelsen reglerar överföring av allmän platsmark och mark för skoländamål till kommunen
samt överföring av viss mark för bostad, centrumverksamhet, skola och parkering till exploatören.
Fastighetsregleringen genomförs som ett markbyte utan mellanlikvider.
Exploatören kommer uppföra bostäder i flerbostadshus och småhus/radhus som ska att upplåtas med
olika upplåtelseformer såsom bostadsrätt, hyresrätt och äganderätt. Andelen hyresrätter ska vara minst
en tredjedel. Exploatören ansvarar även för att anlägga parkering för bostädernas och verksamheternas
behov, vilket kommer att ske i underjordiska garage och parkeringshubbar. Ingen boendeparkering
tillåts inom allmän plats.
Området kommer att byggas ut i etapper med planerad start 2021och uppskattat sluttid runt 2027.
Därefter är avsikten att utbyggnaden av den östra sidan, etapp 2b, ska påbörjas.

Malin Aronsson

Emma Kjernald

Kommundirektör

Samhällsbyggnadschef

BJÖRKRIS ETAPP 2A
Skala 1:5000

200 m
© Kungsbacka kommun
© Lantmäteriet

2020-12-04 Kartan har ingen rättsverkan. Jämför med beslut i lantmäterihandlingar. Aktualitet och noggrannhet kan variera.

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2020-12-09

Diarienummer

KS 2019-00042

Antagande av detaljplan för del av Skårby 6:19 m.fl., Björkris 2a

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar detaljplan för bostäder och skola på del av Skårby 6:19 m.fl., Björkris 2a i
Kungsbacka, daterad 2020-11-16.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen överlämnande den 24 maj 2016 till byggnadsnämnden att upprätta förslag till
detaljplan för Björkris etapp 2 i Kungsbacka stad.
Kommunstyrelsen har efter detta den 27 augusti 2019 beslutat om nya direktiv för detaljplanen, som
bland annat innebär att området ska innehålla förskola, skola och idrottshall, men inte vård- och
omsorgsboende. Planområdet utökades även norrut in på kommunens fastighet Skårby 12:1.
Under granskningen av detaljplanen kom flera synpunkter från myndigheter om att det behövs tillstånd
för vattenverksamhet för att kunna anlägga parken vid ån. Denna tillståndsprocess behöver vara
avklarad innan detaljplanen kan antas. Förslaget är därför att detaljplanen delas upp i två delar inför
antagande, där den västra delen av detaljplanen antas, medan den del av detaljplanen som kräver en
tillståndsprocess för åtgärder vid Kungsbackaån, den östra delen av detaljplanen, inväntar
tillståndsprocessen.
De olika detaljplanerna som kallas för Björkris 2a och Björkris 2b är för sitt genomförande inte
beroende av varandra. De kommer att ha olika planhandlingar men utredningarna som ligger till grund
för detaljplanerna behandlar området som helhet.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2020-12-09
Karta över Skårby 6:19 m.fl.
Byggnadsnämnden 2020-12-18 § 369
Planförslag med plankarta, illustration, planbeskrivning upprättad 2020-11-16
Granskningsutlåtande 2020-11-16
Länsstyrelsens granskningsyttrande 2020-09-18
Samrådsredogörelse 2020-06-01
Samhällsbyggnadskontoret
Anna Karin Ljungman
0300-834523
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Kommunstyrelsen 2019-08-27, § 205
Länsstyrelsens samrådsyttrande 2019-02-28
Kommunstyrelsen 2016-05-24, § 109
Beslutet skickas till
Fastighetsägaren
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen överlämnande den 24 maj 2016till byggnadsnämnden att upprätta förslag till
detaljplan för Björkris etapp 2 i Kungsbacka stad.
Kommunstyrelsen har efter detta den 27 augusti 2019 beslutat om nya direktiv för detaljplanen, som
bland annat innebär att området ska innehålla förskola, skola och idrottshall, men inte vård- och
omsorgsboende. Planområdet utökades även norrut in på kommunens fastighet Skårby 12:1.
Under granskningen av detaljplanen kom flera synpunkter från myndigheter om att det behövs tillstånd
för vattenverksamhet för att kunna anlägga parken vid ån. Denna tillståndsprocess behöver vara
avklarad innan detaljplanen kan antas. Förslaget är därför att detaljplanen delas upp i två delar inför
antagande, där den västra delen av detaljplanen antas, medan den del av detaljplanen som kräver en
tillståndsprocess för åtgärder vid Kungsbackaån, den östra delen av detaljplanen, inväntar
tillståndsprocessen.
De olika detaljplanerna som kallas för Björkris 2a och Björkris 2b är för sitt genomförande inte
beroende av varandra. De kommer att ha olika planhandlingar men utredningarna som ligger till grund
för detaljplanerna behandlar området som helhet.
Planförslaget för Björkris 2a innebär att stadsdelen Björkris kan byggas ut med cirka 600 bostäder,
förskola/skola med tillhörande fullstor idrottshall, lokal för kultur och fritid samt park. Området ligger
nära Hede station och det strategiska läget ska tas tillvara genom bra kopplingar för gång och cykel till
stationen och till annan närliggande service. Bebyggelsen ska följa kvartersstrukturen i Björkris 1 och
utformas med variation i våningsantal, takutformning och byggnaders placering i förhållande till gatan.
Förvaltningen har gjort en behovsbedömning för aktuell detaljplan enligt PBL 4 kap. 34 § och
Miljöbalken 6 kap. 11 §. Vid behovsbedömningen konstaterades att ett genomförande av planen inte
innebär betydande miljöpåverkan.

Malin Aronsson

Emma Kjernald

Kommundirektör

Samhällsbyggnadschef

Skala 1:10000

500 m

© Kungsbacka kommun
© Lantmäteriet

2020-12-14 Kartan har ingen rättsverkan. Jämför med beslut i lantmäterihandlingar. Aktualitet och noggrannhet kan variera.
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Högsta tillåtna ekvivalenta ljudnivå vid bostadsbyggnads fasad är 60 dBa.
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Detaljplan för bostäder, skola m.m., Björkris 2a
inom del av Skårby 6:19 m.fl. i Kungsbacka.
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2 Planbeskrivning

Information om uppdelning av detaljplan
för Björkris 2 inför antagande
Kommunen har valt att dela detaljplanen Björkris 2 i två delar inför antagande och gå
vidare med västra delen av detaljplanen. Den östra delen av detaljplanen får vila i väntan på
att tillståndsprocessen för vattenverksamhet är avslutad. Den västra delen är inte berörd av
tillståndsprocessen.
Detaljplanerna benämns Björkris 2a respektive Björkris 2b. De båda detaljplanerna är inte
beroende av varandra för sitt genomförande. Detaljplanen i sin helhet, Björkris 2a och 2b,
har varit ute på samråd och granskning.

2a

2a

Björkris
2b

2b

2b

Antagandehandlingarna utformas som nedan. Innehållet i planbeskrivningen är i stort detsamma för 2a och 2b men har en markering som visar om en text gäller endast för den andra
detaljplanen, likt den orangea markering i kanten.
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Detaljplaneprocessen
UPPDRAG

SAMRÅD

GRANSKNING

Synpunkter

Synpunkter

ANTAGANDE

LAGA KRAFT

Detaljplaneprocessen
Planprocessen för detaljplan genomförs med standardförfarande i enlighet med plan- och
bygglagen (PBL 2010:900). Synpunkter kan lämnas under samrådet och vid granskningen
av planförslaget.
Mellan de olika skedena redovisas de framförda synpunkterna och politiska beslut tas om
ändringar och om hur det fortsatta arbetet ska bedrivas. Detaljplanen antas slutligen av
kommunfullmäktige.
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Bakgrund
Uppdrag
Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutade 2016-08-16 §319 att uppdra åt förvaltningen att
upprätta förslag till detaljplan för Skårby 6:19, Skårby 6:9 samt del av Skårby 6:2 i Kungsbacka. I början av 2019 skickades detaljplanen ut för samråd och 2019-08-27 §205 fattade
kommunstyrelsen beslut om nya direktiv för arbetet med detaljplanen.
De nya direktiven innebär att vård- och omsorgsboendet som var med i samrådsförslaget
är flyttat utanför planområdet samt att området kompletteras med en skola. Direktiven
handlade även om bland annat bebyggelsens avstånd till Göteborgsvägen samt att utreda
behovet av att dela upp planen i två detaljplaner, med anledning av tidskrävande eventuella
tillståndsprocesser för åtgärder vid Kungsbackaån.

Uppdraget innebär att det skapas en ny stadsdel som kommer att inrymma cirka 800 bostäder samt den tillhörande samhällsservice som krävs för antalet bostäder. Området ligger i
direkt anslutning till Björkris I som är den första utbyggda etappen av stadsdelen Björkris.
Nedan kallas etapperna Björkris I/etapp 1 eller Björkris 2, etapp 2.

Planens syfte
Detaljplanen innehåller förutom bostäder även förskola, skola, idrottshall och en byggrätt
för kultur och fritid, till exempel för motionsanläggning.

Området ligger nära Hede station och det strategiska läget ska tas tillvara genom bra kopplingar för gång och cykel till stationen och till annan närliggande service. Området ska ha
en varierad bebyggelse både i höjd, byggnadstyp och upplåtelseform samt goda möjligheter
till att integrera småskaliga verksamheter i bostadskvarteren.

Läge, areal och markägoförhållanden
Planområdet ligger i norra Kungsbacka, norr om bostadsområdet Björkris etapp 1. Planområdet består idag av jordbruksmark på cirka 20 hektar. Även gårdsmiljö och skogsbryn ingår
i planområdet. Planområdet
omfattar sju fastigheter. Skårby
6:19 som är den största fastigheten ägs av GTV Exploatering
AB samt Trollängen Vargagården AB. Resterande fastigheter
ägs av Kungsbacka kommun,
Trollängen Exploatering i
Kungsbacka AB eller privatpersoner.

Tidigare ställningstaganden
Översiktliga planer

Planområdet ligger inom utredningsområde för bostäder och
verksamheter i den fördjupade
översiktsplanen för Kungsbacka
6 Planbeskrivning

Utsnitt ur fördjupade översiktsplanen för Kungsbacka stad (antagen 2009).
Aktuellt planområde är utpekat som ”utredningsområde för bostäder och
verksamheter”.

Skala 1:5000

stad, antagen av kommunfullmäktige 2009. I och med framtagandet av
denna detaljplan bedöms området
vara utrett.

200 m

© Kungsbacka kommun
© Lantmäteriet

Planprogram

Det finns inget planprogram för
området. Kommunstyrelsen beslutade 2016-05-24 § 109 att inte
upprätta planprogram utan lämna
över ärendet till byggnadsnämnden
för detaljplanearbete.
Detaljplaner
Björkris
2b

Detaljplanen som gäller för del av
Göteborgsvägen har en genomförandetid som löper ut 2024-05-04.

Björkris
2b

2018-11-01

Bilden
visar planområdet med röd streckad linje som visar att planomKartan har ingen rättsverkan. Jämför med beslut i lantmäterihandlingar. Aktualitet och noggrannhet kan variera.
rådet delvis berör befintlig detaljplan för Björkris I.

Del av Göteborgsvägen ingår i detaljplanen för Björkris etapp 1, TP
59 från 2009, därutöver finns inga
detaljplaner för området.

Förutsättningar och förändringar
Natur
Mark och vegetation

Planområdet utgörs av jordbruksmark,
gårdsmiljö samt skogsbryn. Några få
äldre bostadshus samt gården har nyligen
rivits. I området finns två öppna diken
och en stengärdsgård.
Enligt miljöutredningen har området
låga naturvärden där det är åkermark.
Kungsbackaån, recipienten för aktuellt
område, utgör på grund av sin betydelse
som reproduktionsområde för havsöring
och lax ett ekologiskt särskilt känsligt
område enligt 3 kap 3 § MB,
Björkris
2b

Kungsbackaån i sin helhet hyser stora
naturvärden även om strandzonen just
i området för Björkris inte har stora
värden. De största naturvärdena finns i
skogsbrynet i väster samt i Skårbybergen,
strax utanför planområdet. Här finns
bland annat ett stort inslag av ädellövträd av främst klen-grov ask, lönn och
ek, men även en del alm, hassel, björk,

Bilden visar (ungefärligt) planområde i gulsträckad linje tillsammans med kartbild från naturvärdesinventeringen av Norconsult,
2015.

Planbeskrivning 7

fågelbär, sälg, gran och tall. Vissa partier utgörs helt av ädellövskog medan det uppe på höjderna finns ett större inslag av tall, björk och enbuskar. Här finns även vissa öppnare partier
som utgör resterna av gamla inägor och trädgårdar. I sluttningen löper även en grusväg och
intill den ligger två anlagda bevattningsdammar som utgör livsmiljö för flera olika grodarter,
även dessa utanför planområdet.
Planförslag

Björkris
2b

Planförslaget ger möjlighet till utbyggnad av punkthus i kanten på skogen i sydöstra delen
av planområdet. Eftersom det planeras att byggas garage under punkthusen påverkas marken runtomkring husen men en del av vegetationen från skogsbrynet kan återskapas mellan
husen.

För att kunna anlägga park i områdets östra del kommer stabiliserande åtgärder att behövas,
bland annat kalkcementpelare, avschaktning och erosionsskydd. Det senare innebär ingrepp
i strandzonen och visst arbete i vattnet. Eftersom åtgärderna ligger under nivån för högsta
högvatten genomförs parallellt en tillståndsprocess kring detta.
Riksintressen

Planområdet berörs inte av några riksintressen.
Landskapsbild och rekreation

Planområdet består av jordbruksmark och bedöms inte innehålla några rekreationsvärden,
förutom värdet att det ger utblick över öppet landskap. Intilliggande skog upp i Skårbybergen har rekreationsvärden men upplevs som otillgänglig för de som bor nära idag. Bostadsområdet Björkris I utgör entrén till Kungsbacka stad där det ligger ut mot det omgivande
öppna åkerlandskapet. Då området omringas av stora öppna ytor kan det upplevas sakna
sammanhang och vara utan koppling till resten av staden.
Planförslag

I västra delen av planområdet, närmast skogen, finns möjlighet att bygga någon form av
motionsanläggning med tillhörande parkering som kan utgöra en entré till skogen. Motionsanläggningen kan inrymma exempelvis omklädningsrum, duschar och samlingslokaler
för idrottsföreningar. Exploatören har även en ambition om att bygga ut löpslingor i skogen
samt en skogslekplats och hinderbana vid skogsentrén. Dessa ligger dock utanför planområdet.
Eftersom planområdet är tänkt att bli en förlängning av bostadsområdet i Björkris I bedöms landskapsbilden förändras på ett positivt sätt. Björkris
hamnar i ett tydligare sammanhang och får bättre
koppling till staden när det växer med bebyggelse
på båda sidor om Göteborgsvägen. Det planeras
även för ett vård- och omsorgsboende strax norr
om området, vilket blir det som möter det öppna
landskapet.
Förorenad mark

En markmiljöundersökning har tagits fram för
området där det tidigare legat en handelsträdgård
(Geosigma, 2018-01-26).

Föroreningar av två pesticidgrupper (DDT, DDD,
8 Planbeskrivning

Bilden visar utredningsområde från markmiljöundersökningen av Geosigma 2018, i västra delen av
planområdet där det tidigare legat en handelsträdgård.

DDE samt kvintozen-pentakloranilin) har påträffats i nivåer strax över de generella riktvärdena för känslig markanvändning. Riktvärdena för hälsorisker är däremot inte överskridna
och risken med påträffade föroreningar bedöms i dagsläget som liten. Området sanerades
under 2018 och därför behövs inga ytterligare åtgärder inför planerad bostadsbyggnation
med avseende på markföroreningar.
Planförslag

Området har sanerats under 2018. Planförslaget påverkas därför inte av att föroreningar
påträffats.
Radon

Enligt kommunens kartdatabas ligger planområdet inom lågriskområde för radon. Bergen
precis väster om området är enligt kartdatabasen normalriskområde för radon. Enligt den
geotekniska utredningen (Norconsult, 2016-11-02), utgörs jorden av lera till stora djup.
Planförslag

Där så behövs ska byggnader utföras radonskyddat. Detta beaktas i bygglovsskedet.
Fornlämningar

I riksantikvarieämbetets fornsök finns ett fornminne i planområdet, en milsten, som ska
stå på den yta som under flera år använts till att ställa upp byggbodar under byggnation av
Björkris I. Stenen står dock inte kvar idag.

En arkeologisk utredning är gjord (Arkeologerna, statens historiska museer 2017). På den
flacka åkermarken och på markavsnitt i anslutning till Kungsbackaån, påträffades inga
arkeologiska lämningar. På höjdavsnitten inom den nordvästra delen av utredningsområdet
finns däremot spår av gårdstomter och annan bebyggelse från tiden före år 1850 som därmed
utgör fornlämningar.
Därefter har en arkeologisk förundersökning (Arkeologerna, statens historiska museer 2019)
gjorts. Resultatet blev en ny fornlämning bestående av härdar från yngre bronsålder och
folkvandringstid. För detta område ska en slutundersökning göras.
Planförslag

För de nya fornlämningar som hittats ska slutundersökning göras där någon typ av markarbeten planeras.
Geotekniska förhållanden

I samband med detaljplanen har geotekniken utretts i flera steg och det samlade resultatet
finns i en utredning från Norconsult daterad 2020-04-20.

Planbeskrivning 9

Björkris
2b

Jordlagren inom hela området består av lera till stora djup. Jordens hållfasthets- och sättningsegenskaper blir bättre med ökande marknivåer, det vill säga mot nordväst. Närmare
Kungsbackaån förekommer organisk jord, gyttja, vilket inte är bra ur framför allt sättningssynpunkt. Närmast Kungsbackaån är stabiliteten ansträngd. För att uppnå tillräcklig
säkerhet mot skred får marken närmare än 40 meter från ån inte belastas. I det fallet är
säkerheten tillräcklig även mot eventuellt bakåtgripande skred. Eftersom området närmare
ån planläggs för något annat än naturmark behövs förstärkningsåtgärder. Den geotekniska
utredningen visar på ett förslag med utflackning av slänten i kombination med djupstabilisering med kalk-cementpelare (KC-pelare). Åtgärderna innebär även anläggning av erosionsskydd. Föreslagna åtgärder innebär belastningsrestriktioner närmast ån men gör det möjligt

Björkris
2b

att anlägga och sköta en park.

Det behövs ytterligare geotekniska
undersökningar för att säkerställa
att åtgärderna får rätt omfattning
och anpassas till förhållanden på
platsen. Vid genomförandet krävs
stor försiktighet och en välplanerad
och genomtänkt arbetsordning.
En sådan arbetsordning innefattar ett kontrollprogram med såväl
portrycksövervakning som noggranna kontroller av rörelser i området.
Grundläggning och markplanering
i hela planområdet

Björkris
2b

Flertalet av planerade byggnader
kommer behöva grundläggas med
De olika stabilitetszonerna längs med Kungsbackaån, från Geotekniskt
pålar (kohesions- eller stödpålar).
PM, bilaga 9, av Norconsult 2020..
Längst i sydost kommer i princip
alla byggnader behöva kohesionspålas. I nordväst kan eventuellt lättare byggnader grundläggas med platta på mark, till exempel kompensationsgrundläggning med lättfyllning.
Ledningar till pålgrundlagda byggnader bör förses med flexibla kopplingar för att förhindra
ledningsbrott vid eventuella sättningar av omkringliggande mark.
För att minimera belastningarna och eventuella sättningsrörelser bör höjdsättningen i området vara sådan att befintliga nivåer i huvudsak följs. Särskilt i sydost kommer i princip all
ny last leda till stora långtidsbunda sättningar. Byggnadstekniska åtgärder som medför en
permanent grundvattensänkning bör ej utföras.

Vid detaljprojektering bör det utföras kompletterande geotekniska undersökningar för att få
ett bättre underlag avseende grundläggning.
Bergstabilitet och blocknedfall

En riskbedömning är gjord för de bergslänter
som ligger i direkt anslutning till planområdet i
nordväst och i väster (Norconsult, 2020-04-20). I
den högsta och brantaste slänten rekommenderas
nedtagning av ett antal block och blockgrupper
tidigt i byggskedet och innan själva byggnaderna
uppförs. Detta med anledning av att byggnader planeras nära slänten och det är lättare att
åtgärda innan och i anslutning till byggnadernas
uppförande, än att åtgärda senare, när det rent
bergtekniskt annars skulle kunna bli aktuellt
att göra. Fastighetsägaren har tagit ned blocken
under hösten 2020 (Norconsult 2020-11-05).
Planförslag

Rekommendationerna i de geotekniska utredningarna ska följas.
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Slänter nordväst och väster om planområdet är bedömda utifrån blockutfallsrisk i Geotekniskt PM av
Norconsult 2020..

Social hållbarhet - nulägesanalys
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En social konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys har tagits fram och bilagts handlingarna
(Norconsult, 2018, reviderad 2020). Planområdet
består mestadels av obebyggd jordbruksmark, nulägesanalysen har därför utgått från att beskriva
det intilliggande området Björkris I. Detta eftersom Björkris II ses som en andra etapp i Björkris.
Rapporten delas in i fem kategorier: mångfald,
vardagsliv, trygghet, mobilitet och samvaro,
enligt Kungsbacka kommuns handbok för sociala
konsekvensanalyser. Förslag på åtgärder och
konsekvenser visas i kapitlet Övervägande och
konsekvenser.
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Mångfald

Överlag är blandningen av boendeformer bra i Björkris I, hälften av bostäderna är hyresrätter. Området attraherar barnfamiljer tack vare läget i Kungsbacka. Idag har Björkris cirka
1100 invånare, varav 200 är barn i åldrarna 0-10 år. Tack vare läget i Kungsbacka attraherar
området barnfamiljer. Utifrån prisläget och att det finns enrumslägenheter attraheras även
yngre, det bor många i åldrarna 20-40 år i området. Förutom en grillplats vid dammen är
aktiviteter främst riktade till barn.
Vardagsliv

I Björkris I finns två restauranger, en frisör samt skola och förskola. Andra arbetsplatser saknas. I närheten finns en stor livsmedelsaffär, gym, sportaffär, systembolag och större klädbutik. Närmsta busshållplats ligger vid infarten till Björkris I, för boende i etapp 2 kommer
det bli relativt långt. Skolan i Björkris möter inte upp till det nuvarande behovet, barn från
fjärde klass hänvisas till andra skolor.
I området finns det en park med två lekplatser och spontanidrott, parken används i stor
utsträckning. Det finns även skateramper vilka används av fler än de som bor i området. Det
finns behov av gräsyta för spontanlek, annars är det god tillgång till aktiviteter för barn. I
skogen finns det stor potential för rekreation och bostadsnära vardagsmotion. Vid bryggan
och grillplatsen utmed ån i etapp 1 finns bänkar, även längs med kommande gångstråk finns
möjlighet för detta. Enligt befolkningsprognosen kommer det att bo 8000 nya invånare i
den nordöstra delen av Kungsbacka tätort, inklusive Voxlöv och Tölö ängar, vilket kan ställa
krav på en ny vårdcentral i områdets närhet.
Trygghet

Orienterbarheten i området är god, det är bra belysning kring lekplatsen och det finns goda
siktlinjer. Det är inte mycket rörelser i området kvällstid. Gång- och cykelvägen till Hede
station kan kännas ödslig eftersom det saknas bostäder och verksamheter längs vägen. Det
är vildvuxet mellan cykelväg och å.
Mobilitet

Göteborgsvägen och Kungsbackaån utgör barriärer och skapar en känsla av att det är långt
till stationen. Det är idag otydliga passager över Göteborgsvägen, det finns övergångar till
stationen som inte är märkta som övergångsställen och kansten vid vissa övergångar är inte
tillgänglighetsanpassade.
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Cykelvägen från Björkris leder till parkeringen vid stationen, det finns cykelparkeringar
söder om Hede station men saknas i norra delen av stationsparkering och vid perrongen.
Gång- och cykeltunnel under Göteborgsvägen är bra utformad, men vägen till Björkris
genom parken syns inte från stationen. Gång- och cykelvägen är inte gen och självklar.
Samvaro

Det finns goda tillgångar till stora ytor för lek. Torget har en hårdgjord karaktär och skulle
gynnas av högre trivselfaktor. I området finns det fina planteringar, men få. Vid torget finns
sittplatser, men det är ett underskott inom området i stort.

Bebyggelseområden
Befintlig bebyggelse

Planområdet var bebyggt med en gård med huvudbyggnad samt ladugård, ett par enbostadshus samt ett mindre antal äldre uthus. Inget av dem har beskrivits som kulturhistoriskt
värdefullt och alla är nu rivna. Intill Göteborgsvägen ligger en tryckstegringsstation.
Nya bebyggelsens placering och utformning

Området planeras med utgångspunkten att skapa en blandstad med varierad bostadstyp och

Visionsbilder av hur
bebyggelsen skulle
kunna se ut med
variation i höjd och
byggnadstyp. Översta
bilden visar huvudgatan och nedersta bilden visar en av tvärgatorna. Bilder från
Okidoki.
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höjd. Ny bebyggelse ska följa kvartersstrukturen i Björkris I men till skillnad från första
etappen ska det inom varje kvarter vara en variation i bostadstyp och höjd. Detaljplaneförslaget reglerar att varje bostadskvarter ska ha byggnader i minst tre olika våningsantal vilket
innebär att det i ett och samma kvarter kan uppföras enbostadshus, radhus och/eller flerbostadshus med olika våningsantal.
I områdets västra utkant föreslås fem punkthus uppföras med möjlighet att byggas i åtta
till tio våningar. Punkthusen ska vara anpassade till terrängen och smälta in i skogsmiljön.
Dessa byggnader placeras längre in från gatan för att inte bli dominanta i gaturummet.

Detaljplaneförslaget reglerar placering av byggnaderna genom att ge en byggrätt om generellt 17 meter från kvartersgräns och med ett byggnadsdjup om maximalt 14 meter. Planen
ger på så sätt en flexibilitet i att skapa möjlighet för förträdgård eller placering av byggnaderna i gräns mot gatan. Dock ska den första metern av fastigheten mot gata hållas fri från
byggnation för att göra möjligt för underhåll på fasaden, hantering av dagvatten och för att
undvika att öppna fönster, dörrar och stuprör sticker ut i gångbanan. Längs med huvudgatorna får förträdgården vara maximalt tre meter.

Färg- och materialpaletten ska harmoniera väl med den kringliggande naturen och jordbrukslandskapet. Kulör och material ska användas för att skapa en variation inom kvarteren
samtidigt som det håller samman hela området och skapar ett släktskap mellan kvarteren.
Inom vissa kvarter regleras att minst 60% av byggnadsarean ska ha sadeltak med en taklutning om 27-45 grader. Även punkthusen ska ha sadeltak men lägre delar med terass på taket
är tillåtna.
Parker och allmänna platser

Landskapets gradvisa övergång från skogen till ån ska synas i gestaltningen av parkstråk,
dagvatten, gatumiljö och gårdsmiljö.

Björkris
2b

Genom hela området föreslås ett sammanhängande grönt stråk med inslag av vatten på
utvalda ställen med syfte att få en trygg, grön länk och tillgängliggöra kringliggande naturmark. Här finns öppen dagvattenhantering som bidrar till variationsrika miljöer. I enlighet
med gradienten (se figur) skiftar stråket i karaktär, de norra delarna med känslan av skog,
lund och äng och de södra med våtmark och en park med vattenkontakt.
Mitt i området öppnar stråket upp och bildar en
större parkyta med mer plats för aktivitet. Där
stråket mynnar ut vid Kungsbackaån finns även
en större park längs med ån som har möjlighet att rymma en variation av aktiviteter som
exempelvis träning och motion, lek, bollspel,
vila och kontemplation. En förutsättning för
att den planerade parken längs med ån ska bli
verklighet är att stabiliseringsåtgärder utförs. Se
avsnittet för geoteknik i planbeskrivningen. De
smala delarna av parkstråket som har ängs- och
våtmarkskaraktär kommer till stor del upptas
av slänter till en gång- och cykeltunnel. Karaktären kan ändå bibehållas med hjälp av växtval
och en finkänslig gestaltning.
Det är viktigt att tunneln under Göteborgsvägen gestaltas med ett luftigt intryck som ökar
trygghetskänslan vid genompassering och vistelse. Förutom att gång- och cykeltunneln har
en viktig funktion ur trafiksäkerhetssynpunkt

Bilden visar gradienten genom det grönblåa stråket.
(02Landskap.)
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kan den även bidra till området som en aktivitetszon för till exempel klättring, träning eller
som en plats för konst.

Kvartersgårdarna föreslås följa gradienten. I området finns inga helt kringbyggda gårdar.
Detaljplanen reglerar att minst två öppningar från gatan ska finnas i varje kvarter. Genom
att synliggöra gårdslivet kan gatan bli mer befolkad, aktiv och trygg. Förträdgårdarna framför vissa byggnader har som syfte att låta gården smyga sig ut i gaturummet, att låta grönskan sippra ut på gatan. Det mjuka mötet mellan kvarter och gata ger också förutsättningar
för en grön och varierad miljö.
För att kunna tillskapa goda gröna miljöer är det är viktigt att i ett tidigt skede identifiera
var KC-pelare placeras i förhållande till nyetablering av träd och gångvägar. Vidare ska
platser och områden, där det är möjligt, utformas så att de blir användbara för personer med
nedsatt rörelse- och/eller orienteringsförmåga. Tillräckliga friytor i lekmiljön är viktigt
då det inte bara har en direkt påverkan på barns lek- och utvecklingsmöjligheter men även
påverkar allmän plats runt omkring och dessa platsers användning.

En medveten gestaltning med god belysning och medveten placering av växtlighet kan bidra
till en ökad trygghetskänsla och skapa en mer jämlik och jämställd användning av gång- och
cykelstråk och det offentliga rummet.
Under vidare arbete är det viktigt att identifiera skyddsåtgärder för de områden som ska
bevaras, bedöms ha höga naturvärden samt för annan befintlig vegetation som ska behållas.
Det är till exempel eftersträvansvärt att behålla så många som möjligt av de uppvuxna och
friska träd som finns inom eller i direkt anslutning till planområdet och som kan komma att
påverkas av exploateringen samt att kompensera de träd som tas ned med plantering av nya
inom eller i direkt anslutning till planområdet.
Kommersiell och kommunal service

I närheten av planområdet finns ett relativt stort utbud av kommersiell service med stor
livsmedelshandel samt ett antal verksamheter som exempelvis gym, klädbutiker och systembolag. I första etappen av Björkris finns både förskola och skola för de lägre årskurserna.
Närmaste grundskola för de högre årskursena är Hedeskolan som ligger cirka två kilometer
från planområdet.

I takt med att det nya bostadsområdet byggs ut kommer behovet av skol- och förskoleplatser
att öka. Det finns behov av ytterligare en skola/förskola. Ett vård- och omsorgsboende för
120 boende planeras strax norr om området men ingår inte i denna detaljplan.
Planförslag

Planförslaget gör möjligt för byggnation av cirka 800 utbildningsplatser samt en fullstor
idrottshall. Detaljplanen görs flexibel så att verksamheterna kan växa eller krympa för att
anpassas efter ändrade behov. I början kanske det behövs fler förskoleplatser för att sedan
minska i antal till förmån för fler skolplatser. Det är viktigt att kommunens lokaler kan ändras över tid och möjliggöra samordningsvinster mellan olika verksamheter. Planförslaget gör
det även möjligt att följa kommunens riktlinjer gällande andel uteyta per barn på skol- och
förskolegård.
Punkthusen ges användningen BSC(P) för att vid behov kunna ha förskola i bottenvåningen. Även här är det viktigt att ha en tillräckligt stor yta för utevistelse. Lokalerna ska kunna
omvandlas till bostäder om behovet av förskoleplatser minskar.
I princip hela området förses med användningen BC(P) för att göra möjligt för centrumverksameheter blandat med boende. Det kan vara exempelvis hantverk, butik eller café. I
vissa kvarter längs huvudgatan ska bottenvåningarna upprättas med en sådan rumshöjd att
lokaler för centrumverksamheter kan inrättas.
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Gator och trafik
Gator

För att skapa en naturlig koppling till Björkris I förlängs några av tvärgatorna vidare in i
Björkris 2 och det ska finnas en möjlighet att i en framtid fortsätta förlängningen för en
eventuell tredje etapp. Gatorna i området planeras att uppföras i hierarkier; väg, huvudgata
(Gata1 och Gata 3) och lokalgata (Gata2).
Göteborgsvägen fungerar som genomfart förbi området och går mellan Kungsbacka stad
och Anneberg.

Huvudgatorna är tydliga stadsgator med separerade trafikslag. De utgörs av fyra gator; gatan
som viker av västerut från norra rondellen, gatan väster om skolgården, förlängningen av
huvudgatan från Björkris I samt gatan i östra delen som går parallellt med Göteborgsvägen.
Se figur. Huvudgatorna dimensioneras för att kunna användas för busstrafik.

HUVUDGATOR

Bilderna visar huvudgatorna i området samt en typsektion av en huvudgata.

LOKALGATOR

Bilderna visar lokalgatorna i området samt en typsektion av
en lokalgata.
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Lokalgatorna utformas för både lägre hastighet och mindre trafik, gröna inslag ska prägla
upplevelsen. Fotgängare och cyklister ska vara de primära trafikslagen på lokalgatorna, bilister ska förhålla sig till deras takt.
Göteborgsvägen är en av infarterna till Kungsbacka centrum och används som ersättningsväg för E6 vid begränsad framkomlighet. Därav ställs det höga krav på framkomlighet på
Göteborgsvägen samtidigt som den i största möjliga mån inte ska uppfattas som en barriär
mellan västra och östra sidan av Björkris .

Bilden visar en principsektion över Göteborgsvägen

Biltrafik

Planområdet har ett bra transportläge utifrån närheten till Göteborgsvägen. Trafikmängden på Göteborgsvägen har uppmätts till 6320 fordon per dag (årsmedeldygnstrafik, mätår
2014), hastighetsbegränsningen är 60 km/tim för att övergå till 80 km/tim vid planområdets
mitt. Till mitten av planområdet är Kungsbacka kommun väghållare för Göteborgsvägen
därefter tar trafikverket över ansvaret norrut.

En trafikutredning för Göteborgsvägen har tagits fram av Ramboll (2018-01-29). Eftersom
exploatering planeras på båda sidorna om Göteborgsvägen var syftet med utredningen att
undersöka olika möjligheter för att sänka barriäreffekten av Göteborgsvägen. Olika hastighetssäkrande åtgärder studerades med målsättning att skapa trygga och trafiksäkra passager vid korsningspunkterna och med en förväntan om att få trafikanter att inte överskrida
skyltad hastighet. Resultatet av utredningen visade att cirkulationsplatser har högst påverkan
på hastigheterna och samtidigt klarar funktionskraven för vägen och trygghetskraven för
korsande trafikanter.
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Trafikutredningen visar att en utbyggnad av området kan leda till en trafikökning med
ungefär 4600 fordon per dygn, trafikutredningen baserades dock på ett tidigare förslag och
överslagsbedömningar visar istället på cirka 5500 fordon/dygn. Uppräknat trafikflöde för
2040 bedöms då bli cirka 8800 fordon/dag på sträckan norr om Björkris 2, på sträckan söder
om cirkulationsplatsen beräknas det till cirka 16100 fordon/dag.
Planförslag

Göteborgsvägen är en allmän väg där Trafikverket
är väghållare genom planområdet. Planförslaget
bygger på att kommunen tar över väghållarskapet
för den bit av Göteborgsvägen som går genom
planområdet. Planområdet föreslås angöras via en
ny infart från Göteborgsvägen i form av en cirkulationsplats. Angöringen till Björkris I föreslås
byggas om till en cirkulationsplats för att fungera
som angöring till området som planeras öster om
Göteborgsvägen. Cirkulationsplatserna ska utformas för god framkomlighet för gång- och cykelvägar, kollektivtrafik och tunga fordon.

GÅNG- OCH CYKELVÄGAR

Gång- och cykeltrafik

Inom planområdet finns det i dagsläget en gångoch cykelväg längs med Göteborgsvägen. I trafikutredningen för Göteborgsvägen, framtagen av
Bilden visar befintliga och framtida gång- och
Ramboll (2018-01-29) studerades utveckling av
cykelvägar
gång- och cykelvägar inom planområdet. Utredningen studerade möjliga cykelvägar och kopplingar till första etappen för att möjliggöra bättre tillgänglighet till dess torg samt servicen
söder om. Utredningen föreslår två nya cykelvägar från Björkris I mot Göteborgsvägen samt
en ny cykelväg i Björkris II.

Björkris
2b

Planförslag

Gång- och cykelstråk föreslås längs huvudgatan i både västra och östra delen av området
och kopplas till befintlig gång- och cykelväg längs med Göteborgsvägen. Stråket föreslås
vikas av söderut mot Mor Eleonoras väg för att kopplas ihop med Björkris I och norrut till
planerat vård- och omsorgsboende och en framtida etapp 3. En cykelväg längs östra sidan av
Göteborgsvägen föreslås uppföras för att sedan förlängas som en bro över Kungsbackaån och
vidare mot Hede station, en kort sträcka som är trafikseparerad och sedan leds cykelvägen
in på en utbyggd parkeringsyta. Förslaget skulle skapa en genare väg mot stationen för de
boende på östra sidan Göteborgsvägen. Under Göteborgsvägen föreslås en gång- och cykeltunnel i det ”blågröna stråket”. Gång och cykeltunneln ger möjlighet att passera Göteborgsvägen helt planskilt och minskar vägens barriäreffekt.
Parkering

På grund av det centala och kollektivtrafiknära läget bedöms bostädernas bilparkeringsbehov kunna tillgodoses med ett maximalt parkeringstal om 1,2 parkeringsplatser/bostad för
lägenheter i flerbostadshus och 1,8 parkeringsplatser/bostad för enbostadshus.

Parkeringsplatser föreslås uppföras i huvudsak i underjordiska parkeringarsgarage under
kvarteren eller i parkeringshus. Ett underjordiskt parkeringsgarage kan även utnyttjas av
boende inom andra kvarter. Plankartan gör det möjligt för underjordisk parkering och tredimensionell fastighetsbildning inom alla bostad/centrumkvarter.
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Parkeringsprincip för området, från parkeringsutredningen av Okidoki 2020.

Ett parkeringshus, också kallat parkeringshub, föreslås uppföras i områdets centrala delar.
Parkeringshuset kan rymma cirka 400 parkeringsplatser vilka ska användas för bland annat
anställda i förskola och skola samt till boende och besök. Möjligheten att bygga parkeringshus finns även i två av kvarteren i östra delen av planområdet.
Parkeringsplatser för en- och tvåbostadshus föreslås uppföras inom egen fastighet. På gatorna planeras även för korttidsparkering.

Enligt kommunens parkeringspolicy bör det finnas 1 cykelplats/invånare i cykelförråd. Därutöver bör det vid flerbostadshusens entréer uppföras 1 cykelparkeringsplats/lägenhet som är
till för boende och besökande.
Planförslag

Behovet av parkeringsplatser för bostäderna uppskattas till cirka 1100 stycken. För skola/
förskola uppskattas behovet till 70 platser för personal och 60 platser för hämta/lämna.
Hämta/lämnaplatser ska rymmas inom skolans fastighet medan personalparkering kan samutnyttjas med boendeparkering i området, exempelvis i huben.
För att klara behovet och samtidigt skapa en trevlig boendemiljö behöver parkeringsplatser
huvudsakligen placeras i underjordiska garage eller i parkeringshus. En- och tvåbostadshus
löser parkering delvis inom egen fastighet men besöksparkering och plats för andrabilen
kan finnas i exempelvis parkeringshuset. Se förslag på parkeringsprincip i bilden på ovan.
Radhus kan samla sin parkering på ett ställe i hörnet på ett kvarter för att möjliggöra att
radhusen kommer närmare vägen. Dessa parkeringshörn kan även användas till gemensam18 Planbeskrivning

ma poolbilar eller cykelpool. Se exempel på
bilden här intill.
Parkeringsfrågan kommer behöva diskuteras vidare i bygglovskedet när förutsättningarna har klarnat gällande lägenhetsstorlekar och samnyttjande eller om
mobilitetsåtgärder införs.
Kollektivtrafik

Planområdet ligger cirka 700 meter från
Hede station med tåg mot både Göteborg
och Kungsbacka. Avgångarna är täta med
halvtimmestrafik i vardera riktning under
både vardagar och helger.

Exempel på utformning av parkeringshörn som kan användas
till bilpool, cykelpool och parkering för enbostadshus i de fall
de inte har utrymme direkt intill huset. Skiss från Okidoki.

Närmaste busshållplats är Björkris, bussen
går till Kungsbacka/Röshult och trafikerar
området cirka 1 gång i timmen i båda färdriktningar.
Planförslag

Planområdets närhet till Hedestation skapar goda
förutsättningar för boende att använda sig av
kollektiva färdmedel. Närheten till stationen ska
tillvaratas och utvecklas genom goda förbindelser.
Huvudgatorna har dimensionerats för att möjliggöra för framtida behov av busslinje inom planområdet. Figuren visar ett par olika alternativa
dragningar av framtida busslinje.

Teknisk försörjning
Genomförandestudie

Parallellt med planarbetet har en teknisk genomförandestudie tagits fram för att kontrollera att
området går att bygga enligt detaljplanen. En
grov höjdsättning har satts och dagvattenhantering, ledningsdragningar och gatusektioner har
ritats igenom. Syftet med genomförandestudien
är att kvalitetssäkra detaljplanen. Granskningsförslaget är anpassat efter slutsatser i genomförandestudien.

Förslag på framtida busslinjer.

Dagvatten

Planområdet avvattnas idag via öppna diken som går från nordväst till sydost ned till
Kungsbackaån. I samband med detaljplanen har en dagvattenutredning tagits fram av
Tyréns (2018-07-12). Parallellt med detaljplanearbetet har en genomförandestudie utförts.
Inom genomförandestudiearbetet har vidare dagvattenhanteringslösningar studerats, se
bilagd utredning (2020).
Det råder skilda förutsättningar väster och öster om Göteborgsvägen, för tydligare förklaring av dagvattenhantering se bilagd utredning i sin helhet.
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Inom det västra området kommer dagvattnet att behöva omhändertas med hjälp av dagvattenledningar som leder dagvattnet till ett öppet dagvattenstråk för fördröjning i södra
kanten av planområdet och ett i norra kanten. De öppna stråken går sedan vidare nedströms
under Göteborgsvägen ner till Kungsbackaån. I nordväst behövs avskärande diken så att
dagvattnet från naturmarken inte rinner ner mot fastigheterna.
För att hantera dagvatten från östra delen föreslås ett ledningssystem där dagvattnet släpps
ut i Kungsbackaån. Ledningssystemet varierar i dimensioner och lutningar och behöver detaljprojekteras för att säkerställa att dagvattensystemet har kapacitet och klarar de krav som
ställs. Dagvattnet släpps i olika nivåer till Kungsbackaån och när vattennivåerna är höga
kommer det att dämma upp i dagvattensystemet, varför det är viktigt att backventiler används. Dagvattensystemen på västra och östra sidan om Göteborgsvägen ska hållas separata
för att inte riskera att Kungsbackaån dämmer upp på västra sidan.
Rening av dagvattnet inom planområdet föreslås genom oljeavskiljare för parkeringar, fördröjningsmöjligheter, avvattningsdiken, infiltrationsstråk eller linjeavvattning som kopplas
till en planteringsyta. De olika reningsfunktionerna varieras beroende på plats i området.

Inom varje kvarter är fastighetsägaren skyldig att fördröja dagvatten. Kungsbacka kommun
ska förvalta dagvattensystemen på kommunal mark och det öppna dagvattenstråkent i norr
och söder. Kommunen ska även sköta de anläggningar som skapas för att rena och fördröja
dagvatten inom allmänplatsmark.
Planförslag

Planförslaget innebär att principerna i dagvattenutredingen i huvudsak följs, noggrannare
studier görs i projekteringsskedet.
Vatten och avlopp

För att öka kapaciteten för reningsverket Hammargård håller kommunen på att utreda
åtgärder och har startat upp en tillståndsprocess. Idag finns ett kapacitetstak på 52 000 PE
och i planeringen framåt har man tagit höjd för 95 000 PE vilket ska motsvara prognostiserad befolkningsökning till år 2050. Även för vattenverket pågår motsvarande process för
att möta framtida exploateringar. För att komma fram till hur kapaciteten i vattenverket ska
utökas utreds fler uttagsbrunnar och infiltrationsdammar. Huvudledningar för kommunalt
vatten och avlopp är utbyggt till Björkris etapp 1.
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Inom planområdet finns en tryckstegringsstation som förser Mölndal med reservvatten från
Kungsbacka och vice versa. Den är belägen intill Göteborgsvägen och har ett skyddsavstånd
på 50 meter på grund av buller och vibrationer.
Intill infarten till Björkris etapp 1 ligger en pumpstation. Då korsningen föreslås byggas om
till cirkulation måste pumpstationen flyttas.
Planförslag

Området kan anslutas till kommunalt dricks-och spillvatten.
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Befintlig tryckstegringsstationen föreslås flyttas cirka 500 meter norrut. Separata utredningar och projektering för detta pågår. Då trycktstegringsstationen föreslås att flyttas ut från
planområdet behöver hänsyn endast tas till de ledningar som fortfarande går längs Göteborgsvägen inom området för allmän plats.
Eftersom infarten till Björkris I föreslås byggas om till cirkulation hamnar pumpstationen
för nära vägen och den föreslås flyttas ett tiotal meter. Den hamnar då utanför planområdet
men strider inte mot detaljplanen som gälller i området för den nya placeringen.
Öster om Göteborgsvägen behövs en ny pumpstation som föreslås placeras i parkområdet
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vid Kungsbackaån, intill vägen. All parkmark inom detaljplanen tillåter mindre tekniska
anläggningar och den exakta placeringen bestäms i projekteringsskedet. Det är dock viktigt
att hålla cirka 30 meter till bostadsbebyggelse på grund av buller, vibrationer och lukt.
Brandvattenförsörjning

Avståndet mellan brandposterna ska vara maximalt 150 meter och det avgörs i samråd med
Räddningstjänst. Vid befintlig tryckstegringsstation vid Göteborgsvägen finns en brandvattenpost.
Planförslag

Brandvattenförsörjning föreslås ske genom utbyggnad av konventionellt brandvattensystem.
Avståndet mellan brandposter ska vara maximalt 150 meter, därav kommer det att ställas
krav för uppförande av nya brandposter inom området.
Värme

Björkris etapp 1 är anslutet till fjärrvärmenätet och det finns möjlighet att även ansluta etapp
2.
Planförslag

Hur byggnaderna ska värmas upp är inte klarlagt men fjärrvärme är möjligt. Krav på byggnadernas energianvändning ska följa bestämmelserna enligt BBR (Boverkets byggregler).
Energieffektivt byggande förespråkas. Det kan finnas fördelar med samordnad uppvärmning.

Björkris 2b

El och Tele

Det kommer att behövas tre nya nätstationer inom planområdet. Dessa kan placeras på
kvartersmark eller i parkmark. I östra delen av planområdet finns en luftledning som kommer att grävas ned fram till Kungsbackaån. Ledningar under mark går främst längs med
Göteborgsvägen i nord-sydlig riktning. Det går även en ledning under tre av kvarteren öster
om Göteborgsvägen. Denna förutsätts flyttas.
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Planförslag

Planförslaget innebär att de flesta ledningar kommer att hamna under mark inom allmän
plats. Undantaget är en kraftledning i öster som till viss del går under det sydligaste kvarteret. Det förutsätts att denna ledning flyttas. En del ledningar kommer att behöva flyttas vid
byggnation av exempelvis cirkulationsplatser så att de fortsatt ligger under gång- och cykelvägen.
Bredband

I Björkris I finns bredband utbyggt och det går att bygga ut även i etapp två.
Avfall

Närmsta återvinningsstation finns vid en matbutik cirka en kilometer från planområdet.
Återvinningscentral finns i Barnamossen cirka fem kilometer österut.
Planförslag

Planförslaget innebär att avfallshanteringsfordon kan tas sig fram på alla gator i området.
Miljörum ska huvudsaklingen placeras mot gatan så att gårdarna hålls fria från trafik. UtPlanbeskrivning 21

rymmen för källsortering av sopor ska finnas inomhus och utomhus. Sophanteringen ska ske
med största hänsyn till miljön samt återvinning av energi och material. Utformningen ska
ske enligt Handbok för avfallsutrymmen (Avfall Sverige, 2018).

Hälsa och säkerhet
Buller

I samband med detaljplanen har en bullerutredning tagits fram av Tyréns (2018, reviderad
2020-01-15) och finns bilagd handlingarna. Bullerutredningen visar att det i stora delar av
planområdet inte förväntas bli några problem med störande bullernivåer från trafiken och
att det finns goda förutsättningar att i hela planområdet leva upp till de krav som ställs i
trafikbullerförordningen. Svårigheterna finns för bebyggelsen längs Göteborgsvägen, där
bullernivåerna ligger mellan 60 och 65 dBA vid fasad. Där kommer det att ställas krav på
genomgående lägenheter alternativt att begränsa lägenhetsstorlekarna till 35 kvadratmeter.
Även skolgården som ligger nära Göteborgsvägen överskrider bullerriktlinjerna om inte
avskärmande åtgärder vidtas.
Planförslag

För den planerade bebyggelsen utmed Göteborgsvägen kommer det ställas krav på åtgärder
för att uppfylla kraven för utomhusnivåerna i trafikbullerförordningen och BBRs krav på
inomhusnivåerna.

Lägenheternas planlösningar bör medge att minst hälften av bostadsrummen är vända mot
sida som klarar 55 dBA ekvivalentnivå och 70 dBA maximalnivå nattetid. Alternativet är
att tillåta endast små lägenheter, mindre än 35 kvm, som då måste klara 65 dBA ekvivalentnivå.
Enskilda eller gemensamma uteplatser vid dessa fastigheter bör placeras på gårdssidan.
Uteplatser i alla kvarter ska klara en ekvivalent ljudnivå på högst 50 dBA och en maximal
ljudnivå på högst 70 dBA.

Det är viktigt att ha en avskärmning av skolgården som är helt sluten mot Göteborgsvägen.

Fönster och fasader ska ha en dämpning som medför att BBRs krav på inomhusnivåerna, 30
dBA ekvivalentnivå och 45 dBA maximalnivå nattetid, klaras.
Uppföljning av bullerreducerande åtgärder sker i bygglovsskedet.
Vibrationer

Fastighetsägaren har tagit fram en utredning avseende vibrationer och gjort
mätningar på en befintlig byggnad i
Björkris etapp 1. De uppmätta vibrationerna under mätperioden låg som
mest på 0,04 mm/s (RMS). Detta
understiger nedre gränsen för måttlig
störning, 0,4 mm/s RMS. På grund
av de geotekniska förutsättningarna i
området kommer majoriteten av alla
byggnader behöva grundläggas med
pålar. Kommunen bedömer därmed
att det att det finns goda möjligheter
att uppföra bostäder som understiger
riktvärdet på 0,4 mm/s vägd RMS.
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Mätarnas placering i förhållande till Göteborgsvägen i vibrationsutredningen av Abesiktning 2019..

Planförslag

Detaljplanen reglerar att vibrationsnivån i bostäder inte får överskrida 0,4 mm/s vägd RMS.
Farligt gods

Planområdet berörs inte av någon utpekad transportled för farligt gods. Det krävs alltså
inga särskilda åtgärder enligt Riskanalys av farligt gods i Hallands län (Länstyrelsen 2011).
Göteborgsvägen som går genom planområdet är en omledningsväg för E6:an när det sker en
olycka. Framkomligheten på vägen kommer fortsatt vara god och ingen ytterligare hänsyn
behöver tas till detta i planeringen.
Risk för översvämning

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
gör återkommande översvämningskarteringar utifrån att
Kungsbacka är utpekat som ett område med betydande
översvämningsrisk. Den senaste uppdaterades 2019.
Bilden här bredvid visar vattnets utbredning vid 100-årsflöde, 200-årsflöde och beräknat högsta flöde (BHF).
Flöden med återkomsttider på 100 år och 200 år utgår
från mätserier i SMHI:s stationsnät och är anpassade
efter klimatscenarier för slutet av seklet. BHF är framtagen enligt en metodik som används av vattenkrafts- och
gruvindustrin för dimensionering av högriskdammar
och det går inte att sätta en statistisk sannolikhet för en
sådan händelse.
100-årsnivå, år 2100
200-årsnivå, år 2100
Nivå BHF

+4,2-4,5
+4,3-4,6
+5,0-5,3

Tabell. Vattennivå vid klimatanpassat 100-årsflöde och 200-årsflöde
samt beräknat högsta flöde (BHF) enligt MSB:s översvämningskartering
2019. Den lägre nivån i intervallen gäller den södra delen av planområdet.

Översvämningskarteringar. 100-årsflöde i
blått, 200-årsflöde i turkost och skrafferat
är beräknat högsta flöde, BHF.

Kommunen anser att höjdsättning bäst utgår från händelser med statistisk återkomsttid och
att vi sedan sätter marginal till dem beroende på vilken markanvändning som är aktuell.
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Utifrån det resonemanget gör vi ställningstagandet att bostäder och verksamhetslokaler ska
klara en 200-årshändelse i slutet av seklet. För att ta höjd för osäkerheter och möjligheten
att framtida klimatscenarier gör att nivåerna räknas upp läggs viss marginal till kraven på
lägsta golvnivå.

Tillfartsvägar bör också höjdsättas så att de klarar en 200-årshändelse men omständigheter
kan göra att något större risk för översvämning kan accepteras. Enligt rekommendationer
från geotekniska utredningar ska befintlig marknivå i huvudsak bibehållas vilket också är
följt i de förprojekteringar som gjorts i samband med en teknisk genomförandestudie. Lägsta nivån i en gatukorsning ligger i denna studie på +4,37. I projekteringsskedet bör detta
ses över och höjas vilket kan innebära att ytterligare stabiliseringsåtgärder krävs för gator
och annan infrastruktur. Samma gäller för den pumpstation som planeras i parken öster om
bostäderna. Den behöver utformas för att vara driftsäker även vid höga vattenstånd.
I framtagen dagvattenutredningen (Tyréns 20180712) beskrivs översvämningsriskerna
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utifrån en översvämningsutredning gjord av DHI, 2009. Utifrån modellering har högsta
högvattennivå (HHW) vid ett 100-års flöde, i dagens klimat, beräknats ge en vattennivå på
+4,37 meter i den sydöstra delen av planområdet vilken minskar till +4,0 närmare Björkrisbron. Om utloppen för dagvattenledningarna ligger under +4,37 meter kommer systemet att
bli dämt vid extrema väder eller högvattenstånd. Det är därför viktigt att skapa sekundära
rinnvägar som inte skadar bebyggelsen eller hindrar trafik.
Planförslag

Nivåerna för lägsta golvhöjd ska vara +5,0 inom hela planområdet. Lägsta nivå på gator som
saknar alternativ väg för räddningstjänst ska vara +4,6. Rekommendationerna i dagvattenutredningen om sekundära rinnvägar ska följas.
Räddningstjänsten

Vid uppförande av enkelsidiga lägenheter mot innegård krävs att räddningstjänst kan köra
in på gården. Körbarhet och tillgänglighet för Räddningstjänstens fordon har beaktats under
planarbetet, detta kontrolleras i byggskedet.

Planbestämmelser
Nedan följer ett förtydligande av planbestämmelserna på plankartan. Intentionen med kapitlet är att förtydliga planbestämmelsernas syfte och innebörd.
Användning

Plankartan har sju användningar som reglerar allmän platsmark inom planområdet. Dessa
är Väg, Gata 1: Huvudgata, Gata 2: Lokalgata, Gata 3: Huvudgata, Gång- och cykelväg,
Park och Natur.

Plankartan har sex användningar som reglerar kvartersmark. På de flesta kvarter finns flertalet användningar inom samma yta, det innebär att flera olika användningar kan uppföras.
Den första bostaden beskriver huvudanvändningen, det är färgen som tillhör huvudanvändningen har användningsområdet har fått.
B

Inom användningsområdet får bostäder uppföras.

(P)

Inom användningsområdet får parkering för flerbostadshus uppföras. Garaget
får sticka upp maximalt en meter ovanför gatan i de fall garaget går ut i fasad,
en meter är ett absolut tal och innebär den högsta punkten för garagefasaden att
sticka upp. Syftet är att undvika höga garagefasader mot gatan som skapar en död
fasad. För att kunna komma in i garagen får garageportar sticka upp högre än
en meter, dessa är reglerade till att få sticka upp maximalt 3,5 meter över gatan.
Parkeringsplatser för flerbostadshus får endast uppföras under mark, undantaget
är handikapparkeringar eller mobiliteslösningar likt bilpool eller liknande.

C

P1

R1

S
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W

Inom användningsområdet får centrumverksamhet uppföras.

Inom användningsområdet får parkeringshus uppföras.

Inom användningsområdet får byggnader för olika kultur och fritidsaktiviteter
uppföras. Användningen är flexibel för att skapa möjlighet för förändring över tid.
Här kan olika kultur- och fritidsverksamhet likt teater, idrottsanläggning eller
konsthall uppföras.
Inom användningen får skola uppföras.

Användningen reglerar vattenområde och omfattar Kungsbackaån. Inom området
får broar och bryggor anläggas.
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Egenskapsbestämmelser för allmän plats

Det finns två bestämmelser som reglerar egenskaper för allmän plats. Den första bestämmelsen reglerar att lägsta marknivå på gata som saknar alternativ väg för räddningsfordon
ska vara +4,6 meter. Den andra bestämmelser reglerar att en mur inom egenskapsområden
ska bevaras men att öppningar får göras för korsande gång- och cykelvägar.
Egenskapsbestämmelser för kvartersmark

För att reglera byggnationens omfattning har ett flertal egenskapsbestämmelser adderats.
Det finns sju bestämmelser som reglerar maximalt våningsantal och maximal nockhöjd
i samma bestämmelse. Kvarteren har en eller ett fåtal av dessa lagda på yta med syfte att
skapa variation. Våningsantalet och nockhöjden reglerar maximal höjd. Nockhöjden är
högre än standardhöjd för våningsantal, syftet är att dels att möjliggöra för att sadeltak kan
uppföras med högre taklutning, dels att bottenvåning för centrumverksamhet kan få en
högre takhöjd samt för att göra det möjligt för att bygga bjälklag i trä.
Det finns även tre egenskapsbestämmelser som reglerar utnyttjandegrad:
e1

e2

e3

Egenskapen reglerar att högst 40% av användningsområdet får bebyggas och avser
kvarteret för kultur och fritidsaktivitet. På övrig yta inom användingsområdet får
parkeringsplatser för bil och cykel användas.

Egenskapen reglerar fristående eller sammanbyggda en- och tvåbostadshus får
uppföras. Även flerbostadshus får uppföras inom egenskapsområdet, men högst
25% markytan i egenskapsområdetbebyggas får bebyggas med flerbostadshus.
Syftet är att skapa ett kvarter med huvudsakligen en- eller tvåbostadshus.

Egenskapen reglerar fristående eller sammanbyggda en- och tvåbostadshus får
uppföras. Även flersbostadshus får uppföras inom egenskapsområdet, men högst
40% av egenskapsområdet bebyggas med flerbostadshus. Syftet är att skapa kvarter med en större andel en- eller tvåbostadshus.

Begränsning av markens utnyttjande är reglerat i två bestämmelser, prickmark och korsmark. Inom prickmark får byggnader inte uppföras. Parkeringsplatser får uppföras inom
prickmark. Plusmark reglerar att komplementbyggnader likt cykelskjul, miljöhus eller mindre förråd får uppföras, dessa ska ha en maximal nockhöjd om fyra meter. För flerbostadshus
får en komplementbyggnad om maximalt 40 kvm byggas, det är den totala BYA för alla
flerbostadshus inom aktuellt kvarter. Maximal BYA för enbostadshus är 10 kvm/bostad.
Det innebär att den totala BYA för en- och tvåbostadshus inte är reglerad. Under plusmark
får underjordiskt garage under marknivå uppföras, det innebär att marknivån kan förändras
så att parkeringen ligger under mark, detta kan vara aktuellt inom kvarteren med punkthusen. Parkering ovan mark får endast ske för handikapparkering, för en- eller tvåbostadshus
samt för mobilitetslösningar likt bilpool.
Det finns en generell kvartersmarkbestämmelse som reglerar att alla byggnader måste
uppföras minst en meter från fastighetsgräns. Syftet med bestämmelsen är att spara en yta
mellan allmän plats och byggnader för att möjliggöra underhåll av byggnader och ge plats
åt dränering utan att inkräkta på den allmänna platsen. Syftet med bestämmelsen är även
att undvika att öppnade fönster och dörrar inkräktar på gångbanor och allmän plats. I de
platser där byggnader sammanbyggs i fastighetsgräns gäller inte bestämmelsen.

Det finns nio egenskaper som reglerar hur byggnader inom området ska utformas. Dessa har
beteckningen f med en efterföljande siffra.
f1

Egenskapen reglerar att minst 60% av byggnadsarean ska ha sadeltak med en lutning mellan 27-45 grader. Intentionen är att skapa en variation i taklandskapet, 15
av kvarteren i planområdet har egenskapen.
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f2

f3

f4
f5

f6
f7
f8

Egenskapen reglerar att det inom egenskapsområdet ska finnas minst två passager
från gatan inpå gården. Syftet är att skapa möjlighet för flöde genom gårdarna,
att inte skapa helt slutna kvarter utan delvis öppna upp för passage. Utformning
av öppningarna kan variera från kvarter till kvarter men alla ska göra möjligt för
passage genom kvarteret.

Egenskapen reglerar att byggnadsdjupet får vara maximalt 14 meter. De 14 metrarna innefattar hela byggnaderna, även utstickande delar som trappor, takfötter
och liknande. Byggrätten inom kvarteren har en standard om 17 meter från gräns
mot gata, vilket innebär att det skapas en flexibilitet i hur byggnaderna placeras
mot gatan. Vissa hus kommer placeras nära gatan medan andra kommer ha förträdgård. Om byggnaden uppförs i 14 meter möjliggörs en maximal förträdgård
om tre meter, för byggnader med smalare byggnadsdjup möjliggörs större förträdgårdar.

Egenskapen reglerar att förträdgård mot Gata 1: Huvudgata får vara maximalt
tre meter. Denna egenskap är lagd på vissa kvarter mot huvudgatan med syfte att
skapa ett tätare gaturum.

Egenskapen reglerar att bottenvåning mot Gata1: Huvudgata ska ges en sådan
rumshöjd att lokaler för centrumverksamhet kan uppföras. Egenskapen är lagd på
vissa kvarter i områdets centrala delar där det bedöms vara ett gångbart läge för
centrumverksamhet.
Egenskapen reglerar att byggnader inom egenskapsområdet ska uppföras i minst
tre olika våningsantal. Syftet med bestämmelsen är att skapa en variation i byggnadshöjd inom kvarteret utan att reglera variationen på yta.

Egenskapen reglerar att byggnader inom egenskapsområdet ska uppföras i minst
två olika våningsantal. Syftet med bestämmelsen är att skapa en variation i byggnadshöjd inom kvarteret utan att reglera variationen på yta.

Egenskapen reglerar att byggnader inom egenskapsområdet ska ha sadeltak med
en lutning mellan 27-45 grader. Bestämmelsen ligger inom kvarteren med punkthusen och reglerar att byggnaderna inte får ha platta tak. Undantaget är om del av
byggnaden uppförs i terrasser.
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Den sista utformningsbestämmelsen är en generell bestämmelse som reglerar att stödmurar
får uppföras till en maximal höjd om 1 meter. Det går dock bra att marken terrasseras och
att flera stödmurar uppförs efter varandra.

För att reglera byggnationens utförande används en bestämmelse som reglerar att lägsta
golvnivå ska vara fem meter över havet. Egenskapen är en generell bestämmelse och gäller
över hela planområdet. Syftet är att undvika att byggnader svämmas över vid höga vattenflöden i Kungsbackaån. En generell bestämmelse finns även om vibrationsnivåer i bostäder.
Den reglerar att vibrationsnivå i bostad inte får överskrida 0,4 mm/s vägd RM, vilket enligt
riktlinjer är nedre gränsen för måttlig störning.

I östra delarna av planområdet är stabiliteten ansträngd. Tre egenskapsbestämmelser reglerar
markbelastning i olika områden.
Björkris 2b

n1

n2

Egenskapen reglerar att ingen markbelastning är tillåten. Området med denna
bestämmelse ligger närmst ån, har användningen NATUR och har i en utredning
bedömts ha mycket dålig stabilitet.

Egenskapen reglerar att en markbelastning om maximalt 5 kPa är acceptabel.
Området med denna bestämmelse ligger direkt väster om området med n1 och
har användningen NATUR. Här är dålig stabilitet och marken klarar inte mycket
belastning.
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n3

Egenskapen reglerar att en markbelastning om maximalt 10 kPa är acceptabel.
Området ligger direkt väster om området med n 2. Huvudsakligen berörs PARK
och GATA 1, en mindre del är inom kvartersmark med byggrätt. Vid byggnation
kommer det ställas krav om nödvänding grundläggning för att säkerställa stabiliteten.

Egenskaperna m reglerar skydd mot störningar. Innan egenskapen visas en informationstext
om bullerriktlinjer enligt bullerförordningen. Egenskapen reglerar därefter att vissa kvarter
mot Väg och ska uppföras sammanbyggda för att skapa en tyst sida mot gården.
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Administrativa bestämmelser

Den administrativa bestämmelsen a - upphävande av strandskydd visar de områden där
strandskyddet föreslås upphävas. Den administrativa bestämmelsen g - gemensamhetsanläggning, används på alla bostadskvarter. Bestämmelsen reglerar ett markreservat där
gemensamhetsanläggning får bildas. Gemensamhetsanläggningen kan exempelvis omfatta
underjordisk parkering, nyttjande av gemensam gård, miljörum och dagvattenhantering.
De tre sista bestämmelserna reglerar genomförandetid, huvudmannaskap och ändrad
lovplikt. Genomförandetiden för planen är 15 år från den dagen planen vinner laga kraft.
Kommunen är huvudman för allmän plats i planområdet. För murar under 40 centimeter
samt för öppna dagvattenlösningar krävs inte bygglov.

Överväganden och konsekvenser
Nollalternativ
En genomgående idé i Kungsbacka kommuns planering är att bygga i kollektivtrafiknära
lägen och att särskilt bygga ut Kungsbacka stad. Om ett stort antal bostäder inte byggs i
Kungsbacka stad är det sannolikt att bostäder hade behövt byggas mer spritt i kommunen.

Om planen inte antas nyttjas inte ytan för att skapa möjlighet för boende och verksamheter
i ett stationsnära läge, marken skulle fortsatt vara jordbruksmark. Möjligheten till att med
hjälp av byggnader på båda sidor av Göteborgsvägen skapa en naturlig port till Kungsbacka
stad försvåras, porten till staden fortsätter att vara otydlig. Det blir fortsatt dålig tillgänglighet till skogsområdet och dess höga rekreationsvärden kan inte nyttjas av boende i Björkris I
eller av Kungsbackabor i övrigt. Möjligheten att skapa förskola/skola och vård- och omsorgsboende i ett naturnära läge tas inte om hand.

Lokaliseringsutredning
I detaljplanearbetet har kommunen tagit fram en lokaliseringsutredning (april 2020) med
syfte att utreda om detaljplanen tillgodoser ett samhällsintresse som väger tyngre än bevarandet av jordbruksmark eller strandskyddets syfte samt om detta samhällsintresse inte kan
tillgodoses på annan plats.
Alternativa placeringar

För att jämföra alternativa placeringar för bostäder och samhällsservice i anslutning till
Hede station så har kommunen tagit fram en figur som visar på området runt stationen.
I figuren så har flera lager lagts in på ortofotot:

• planerad bebyggelse –planprogram för Nordöstra Kungsbacka (godkänt 2019)
• strandskydd 100 meter från Kungsbackaån
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• 80 meters buffertområde
från järnväg

• gränsen för den fördjupade
översiktsplanen för Kungsbacka stad (godkänd 2009)
• två cirklar som representerar avståndet från Hede
station, 500 meter respektive 1000 meter

I och med att Hede station ligger i anslutning till
både jordbruksmark och
Kungsbackaån så är det
svårt att finna alternativa
lokaliseringar för detaljplanen som vare sig ligger på
jordbruksmark eller inom
strandskyddat område.
Den sammanvägda bedömningen är att det enda
område som kvarstår att
planera nära Hede station är
aktuellt planområde. Trots
att planområdet ligger både
inom strandskyddat område
Kartbild ur kommunens lokaliseringsprövning..
och på jordbruksmark så
anser kommunen att det är
ett väsentligt samhällsintresse att möjliggöra för bostäder och verksamheter i anslutning till
Hede station. Detta samhällsintresse anser kommunen väger tyngre än behovet av att bevara
den värdefulla jordbruksmarken samt hela den strandskyddade zonen.

Miljökonsekvenser
Behovsbedömning

Med stöd av miljöutredningen (Norconsult, 2015-05-04), dagvattenutredningen (Tyréns
2018-07-12), naturvärdesinventering (Norconsult, 2017-10-18), bullerutredningen (Tyréns
2018-10-10. Reviderad 2020-01-15), miljöteknisk markundersökning (Geosigma 2018-0126) och den geotekniska utredningen (Norconsult 2016-11-02) så har en behovsbedömning
gjorts för att ta reda på om förslaget kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte.
Kommunen ska göra sin bedömning enligt de kriterier som anges i bilaga 4 till förordningen
om miljökonsekvensbeskrivningar. Sammanfattningsvis har behovsbedömningen visat att
detaljplanen inte bedöms medföra någon betydande miljöpåverkan. Däremot avses rekommendationerna i dagvattenutredningen och miljöutredningen i huvudsak följas. Ett genomförande av planförslaget bedöms inte innebära konflikt med bestämmelserna i 4 kap MB
utan kan ses som tätortsutveckling. Även rörande aktuell jordbruksmark har kommunen i
sin översiktsplan, ÖP06, tagit ställning till att exploatering är möjlig enligt 3 kap 4 § MB.
Kommunens ställningstagande grundar sig på bedömningen att ett genomförande av detaljplanen:
• Inte påverkar något Natura 2000-område och därmed inte kräver tillstånd enligt MB 7
kap. 28 §.
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• Inte anger förutsättningar för kommande verksamheter eller åtgärder som kräver tillstånd
enligt MKB-förordningen (1998:905) 3 § och bilaga 3.
• Inte bedöms negativt påverka möjligheterna att uppfylla nationella och regionala miljömål.

• Inte bedöms ge upphov till en betydande miljöpåverkan på biologisk mångfald, landskap,
fornlämningar, vatten etc.
• Inte ger upphov till betydande risker för människors hälsa eller för miljön.
• Inte bidrar till att några miljökvalitetsnormer överskrids.

• Inte påtagligt påverkar några områden eller natur som har erkänd nationell eller intenationell skyddsstatus.

Kommunen har därmed bedömt att en miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning inte behövs för aktuellt planförslag.
Riksintressen

Detaljplanen berörs inte direkt av några riksintressen, men indirekt så kan riksintresset för
Västkustbanan påverkas på grund av vibrationer. Enligt den vibrationsutredningen som har
tagits fram med mätningar på befintlig byggnad i Björkris etapp 1 visar att vibrationer vida
understiger nedre gränsen för måttlig störning, 0,4 mm/s RMS. Med stöd i den utredningen
så bedömer kommunen att riksintresset för Västkustbanan inte påverkas av aktuell detaljplan.
Natur och rekreation

Planerad utbyggnad av området medför främst att öppen åkermark utan några högre värden
för natur och rekreation ersätts med byggnader, hårdgjorda ytor och parkmiljöer. Konsekvenserna för natur och rekreation bedöms som små men överlag positiva när ett grönstråk
upp till Skårbybergen skapas samt ett grönstråk närmast Kungsbackaån skapas som gör
området mer tillgängligt.
Markförhållanden

Inom planområdet har det tidigare stått ett växthus som har använts för kommersiell odling
av blommor och kryddväxter. I samband med planarbetet så har en miljöteknisk markutredning utförts. Samtliga analyserade metallhalter i jorden var under nivåerna för Naturvårdsverkets riktvärde för känslig markanvändning (KM). Rester av bekämpningsmedel fanns
kvar i den ytliga jorden i nivåer strax över KM. I grundvattnet påvisades analyserade lösta
(filtrerat prov) metallhalter i måttliga halter eller lägre. Området sanerades 2019.
Vattenförhållanden

En utbyggnad inom området innebär en ökning av hårdgjorda ytor i området, vilket medför
att markens förmåga att infiltrera vattnet försvinner i viss utsträckning och därmed ökar
mängden dagvatten. Vidare kommer en del av den naturliga fördröjning som sker i området
att upphöra i samband med en utbyggnad.

Föreslagen utbyggnad medför en förändrad markanvändning som innebär att belastningen
på Kungsbackaån från området kommer att ändra karaktär. Utsläppen av kväve är normalt större från åkermark än från motsvarande yta med hårdgjorda ytor och bostads – och
verk¬stadsbebyggelse. Däremot är utsläppen av fosfor via dagvatten i samma storleksordning
som utsläppen från åkermark. Men enligt dagvattenutredningens (Tyréns 2018-07-12) beräkningar så minskar både kväve- och fosforbelastningen på Kungsbackaån genom föreslagen dagvattenhantering.
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Enligt dagvattenutredningen så bör rening av dagvattnet från större vägar föreslå ske via avvattningsdiken och infiltrationsdiken, detta för att säkerställa att föroreningar från trafiken
inte belastar Kungsbackaån. Inom de mindre vägarna mellan kvarteren föreslås linjeavvattning för att hålla dagvattnet ytligt och leda det till en planteringsyta, regnbädd eller dike
där dagvattnet har möjlighet att renas innan det leds ner till dagvattennätet och vidare till
Kungsbackaån.
Under själva byggtiden kan dagvattenhanteringen medföra grumling ned till Kungsbackaån
via dagvattenledningar, ytavrinning etc, varför dagvattensystemet bör iordningställas i ett
inledande skede. Dagvattenanläggningar kräver generellt en anmälan till nämnden för
Miljö & Hälsoskydd enligt 9 kap. 2 § MB samt 13 och 14 §§ förordningen om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd.
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Vattenverksamhet

Bestämmelser om vattenverksamhet finns i 11 kap. miljöbalken och i lagen med särskilda
bestämmelser om vattenverksamhet (1998:812). Åtgärder som innebär t.ex. avvattning
av mark samt grävning eller uppförande av en anläggning i ett vattenområde utgör vattenverksamheter som kräver ett tillstånd eller en anmälan. För att kunna planlägga området närmast Kungsbackaån så kräver de geotekniska förutsättningarna att det genomförs
stabiliseringsåtgärder så som kalkcementpelare, avschaktning och erosionsskydd krävs. De
åtgärderna är att betrakta som vattenverksamhet eftersom det sker i och i anslutning till
ån. Åtgärden är så pass stor att det kommer att kräva tillstånd, tillståndsansökan behandlas
av Mark och miljödomstolen. Även uppförandet av en bro över Kungsbackaån kommer att
kräva tillstånd.

För utbyggnad av en gång- och cykelbro över Kungsbackaån samt för erosionsskydd och
stabilitetshöjande åtgärder vid åkanten krävs tillstånd för vattenverksamhet. Kommunen
bedömer att dessa åtgärder kan genomföras på ett sätt som inte påverkar Kungsbackaåns
växt- och djurliv negativt. I samband med tillståndsansökan så kommer en miljökonsekvensbeskrivning tas fram samt en detaljerad utredning över åtgärdernas påverkan på Kungsbackaån.
Närhet till verksamheter

Verksamhetsområdet söder om aktuellt programområde hyser i nuläget verksamheter som
ger upphov till viss miljöstörning i form av främst transporter och buller. Vid planerad
bostadsutbyggnad bedöms därmed Boverkets skyddsavstånd för såväl ett industrikvarter (50
meter) som för ett småindustriområde (200 meter) uppfyllas med god marginal och risken
för att bostäderna blir utsatta för störningar från befintligt verksamhetsområde bedöms som
liten.
Jordbruksmark

Enligt miljöbalken 3 kap. 4 § så får jordbruk av nationell betydelse och brukningsvärd
jord-bruksmark endast tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar om det behövs för
att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från
allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. En stor del av
planområdet ligger på brukningsvärd jordbruksmark.

I den kommunövergripande översiktsplanen beskrivs aktuellt område som jordbruksmark
inom utvecklingsområde för Kungsbacka stad. I den fördjupade översiktsplanen för Kungsbacka stad utpekas aktuellt område som en del av ett större utredningsområde för företag,
service och bostäder. Kommunen anser att en utbyggnad av Björkris är att anse som ett
väsentligt samhällsintresse med hänvisning till behovet av bostäder i närheten av Hede station. Bostäder och verksamheter i anslutning till kollektivtrafiknoderna är nödvändigt för
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att bygga ett hållbart samhälle. Lokaliseringsutredningen visar att denna tätortsutveckling i
ett stationsnära läge går inte att genomföra på annan mark än jordbruksmark.
Biotopskydd

För vissa småbiotoper i jordbrukslandskapet gäller generellt biotopskydd enligt 7 kap 11 §
MB. Inom aktuellt område finns öppna diken och stenmurar som omfattas av biotopskyddet. Om dessa påverkas vid en utbyggnad krävs dispens från biotopskyddet vid ett genomförande av detaljplanen.

Den biotopskyddade stenmuren i planens sydvästra del kommer att integreras i parkstråket
och på så vis bibehålls dess ekologiska funktion i landskapet. En dispens från biotopskyddet kommer att sökas om stenmuren behöver flyttas eller öppnas upp under anläggandet av
parkmiljön.
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Diket i planens norra del kommer att omvandlas till ett svackdike för att kunna hantera
dagvattnet från aktuellt område samt för angränsande område där det planeras ett vård- och
omsorgsboende. Dikets funktion som spridningskorridor försämras något då det till viss del
behöver kulverteras vilket är nödvändigt för att möjliggöra skolan och kopplingen mellan
planområdena. Svackdiket bidrar till en bättre rening av omgivande dagvatten vilket är positivt för Kungsbackaåns växt- och djurliv. En dispens för åtgärderna är beviljad av Länsstyrelsen i Hallands län 2020-06-24.
De diken som finns i planens östra del behöver bitvis kulverteras för att möjliggöra slutna
kvarter. Slutna kvarter är här en förutsättning för skapa bra ljudmiljöer för de boende. En
dispens för åtgärderna kommer att sökas inför antagandet av planen.
Miljökvalitetsnormer för luft, 5 kap miljöbalken

Erfarenhetsmässigt är dygnsmedelvärdet för kvävedioxidhalt dimensionerande för luftföroreningar. Kungsbacka kommun är medlem i Göteborgsregionens kommunalförbunds luftvårdsförbund. Genom förbundets omsorg så sker det mätningar och beräkningar i Kungsbacka stad. Den senaste beräkningen visar att miljökvalitetsmålen för kvävedioxid endast
överskrids på och i direkt anslutning till väg E6, vilket innebär att bakgrundsbelastningen är
mycket låg.
Vad avser halter av kvävedioxid sker erfarenhetsmässigt en viss minskning över tiden,
till följd av den bättre reningsteknik som successivt införs i bilparken och som sänker de
genomsnittliga emissionerna av kväveoxider från fordonen. Vad gäller partiklar orsakas
partikelhalten till stor del av uppvirvlade partiklar från vägbanan. Om inga förändringar
sker av lagstiftningen beträffande dubbdäcksanvändning får man räkna med en viss, mindre
höjning av partikelhalterna.
Men med hänvisning till den låga bakgrundsbelastningen så bedömer kommunen att det
inte finns någon risk att miljökvalitetsnormerna för luft överskrids i en överskådlig framtid.
Miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten, 5 kap miljöbalken

Enligt 5 kap 1 § miljöbalken får regeringen för vissa geografiska områden eller för hela
landet meddela föreskrifter om kvaliteten på mark, vatten, luft eller miljön i övrigt, om det
behövs för att varaktigt skydda människors hälsa eller miljön eller för att avhjälpa skador på
eller olägenheter för människors hälsa eller miljön (miljökvalitetsnormer).

Både Kungsbackaån och den slutliga recipienten Inre Kungsbackafjorden är vattenförekomster som omfattas av miljökvalitetsnormer enligt EU:s ramdirektiv för vatten. Enligt vattenmyndighetens bedömning av vattenkvaliteten har både Kungsbackaån och slutrecipienten
Inre Kungsbackafjorden måttlig ekologisk status. Målet är att god ekologisk status ska
uppnås till 2027. Det anses som ekonomiskt orimligt och/eller tekniskt omöjligt att vidta de
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åtgärder som skulle krävas för att uppnå god ekologisk status 2021. En av de främsta orsakerna till att miljökvalitetsnormerna inte uppfylls i såväl Kungsbackaån som i Inre Kungsbackafjorden är övergödning på grund av en betydande påverkan från källor som jord- och
skogsbruk samt enskilda avlopp.

Planerad utbyggnad bedöms inte påverka miljökvalitetsnormerna för vattenkvalitet i Kungsbackaån och Kungsbackafjorden negativt under förutsättning att dagvattnet omhändertas
enligt förslaget och att eventuella åtgärder vid och i ån sker på ett hänsynsfullt sätt så att
svämplanets funktion inte försämras utan snarare förbättras.
Påverkan på Natura 2000

Slutrecipient för dagvattnet från planområdet är Natura 2000-området Kungsbackafjorden.
Kungsbackafjorden har höga biologiska värden. Kungsbackafjorden är påverkat av bland
annat kväve och fosfor. Dagvattenutredningen visar att det genom föreslagen dagvattenhantering så minskar utsläppen av fosfor och kväve från planområdet. Så med föreslagen
dagvattenhantering så bedöms inte Natura 2000-området att påverkas negativt av planens
genomförande.
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Strandskydd

Kungsbackaån omfattas längs aktuell sträcka av strandskydd om 100 meter enligt 7 kap
13-14 § miljöbalken. I anslutning till planområdet finns två små äldre bevattningsdammar
som enligt kommunen inte omfattas av strandskydd då de är anlagda och mycket små. Det
öppna diket i norra gränsen är ett anlagt dike för markavvattning som inte heller omfattas
av strandskydd.

Strandskyddet syftar till att långsiktigt bevara goda livsvillkor för växt- och djurlivet samt
att långsiktigt trygga allmänhetens tillgång till strandområden. Inom strandskyddat område
får man inte uppföra nya byggnader eller vidta åtgärder som väsentligen påverkar växt- och
djurlivet negativt, 7 kap 15 § miljöbalken.
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Kommunen avser att upphäva strandskyddet för kvartersmark men bibehålla strandskyddet
för natur- och parkmark. Avståndet mellan ån och kvartersmarken blir minst 40 meter och
där bibehålls strandskyddet. För vissa åtgärder i parken inom det område där strandskyddet
fortfarande kommer att gälla, exempelvis brygga eller bro, kommer det att krävas dispens
från strandskyddet.

För att upphäva strandskyddet behöver det finnas ett särskilt skäl, de särskilda skälen finns
uppräknade i 7 kap 18c § miljöbalken. Kommunen anser att det finns särskilda skäl och
åberopar att området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse
som inte kan tillgodoses utanför området. Kommunen anser att det är ett angeläget allmänt
intresse att bygga bostäder i och i direkt anslutning till tätorten inom den i översiktsplanen
utpekade utvecklingszonen. Tätortsutveckling i anslutning till goda kollektivtrafikstråk och
noder är en förutsättning för möjligheten att bygga en hållbar stad med begränsad klimatpåverkan. Lokaliseringsutredningen visar att denna tätortsutveckling i ett stationsnära läge går
inte att genomföra utanför strandskyddat område.
Området där strandskyddet upphävs i planen består idag av åkermark utan några höga
naturvärden. Detta område saknar idag även några rekreativa värden. Vid en anläggning av
park/natur längs med ån så förstärks de rekreativa och de ekologiska värdena längs med ån.
En etablering av buskar och träd längs med Kungsbackaån är positivt för både de vattenlevande som de landlevande djuren.
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Ekonomiska konsekvenser
Ekonomiska konsekvenser beskrivs utförligt under ”Genomförandefrågor”.

Sociala konsekvenser
En social konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys har tagits fram och bilagts handlingarna (Norconsult, 2018, reviderad 2020). Nulägesbeskrivningen finns i kapitlet Social
hållbarhet - nulägesanalys. Rapporten delas in i fem kategorier: mångfald, vardagsliv, trygghet, mobilitet och samvaro, enligt Kungsbacka kommuns handbok för sociala konsekvensanalyser.
Mångfald

I planförslaget finns en mångfald av olika hustyper och upplåtelseformer, även på kvartersnivå. Två av kvarteren har fått bestämmelsen att högst 25% får bebyggas med flerbostadshus
samt ett kvarter där högst 40% får bebyggas med flerbostadshus för att styra så att det blir
en blandning av bostadsformer
Det finns ett behov av mindre hyreslägenheter i kommunen. I Björkris II planeras för 1/3
hyresrätter men planen reglerar inte vilka lägenhetsstorlekar det blir. Även om det skapas
blandade upplåtelseformer i området så blir allt nyproducerat. Därför är det positivt för
mångfalden om det kan byggas små lägenheter, för att fler ska ha råd med den boendekostnaden som ofta följer med nybyggda bostäder.

Planen gör möjligt för centrumverksamhet i alla kvarter. Det skapar förutsättningar för ett
gatuliv med exempelvis servicebutiker och restauranger, vilket är positivt för att området
inte bara blir sovstad utan även har liv dagtid. De boende får även möjlighet att uträtta ärenden i sin närmiljö. Att göra möjligt för centrumverksamhet i alla kvarter skulle dock kunna
innebära att service blir utspritt och att ingen ”huvudgata” bildas. Syftet med de föreslagna
planbestämmelserna är dock att skapa en flexibel plan som ska kunna hålla länge, om någon
i framtiden vill uppföra en mindre verksamhets i sitt bostadshus ska planen inte göra det
omöjligt.

Andra användningsområden som möjliggörs i planen är kultur och fritid och skolverksamhet, som även inkluderar idrottshall. Det innebär att det även skapas arbetsplatser i området.
Kommunens avsikt är även att göra möjligt för ett 10-tal servicebostäder i området. Strax
norr om planområdet planeras för ett vård och omsorgsboende, vilket är en arbetsplats dygnet runt.

Området kommer att ligga i utkanten av staden och därför finns det risk att det inte lockar
besökare utifrån. Idrottshallen och den intilliggande skogen har potential att bli sådana
målpunkter som lockar utomstående till området. Även potentiell motionscentral eller
skogslekplats i nära anslutning till planområdet kan dra besökare. Lekplatsen i Björkris I har
exempelvis blivit populär bland fler än de som bor i området.
Barnperspektivet.

Området innehåller flera målpunkter för barn, som förväntas att användas både av de som
bor i Björkris och barn som bor i andra delar av kommunen. Variation i upplåtelseformer gör
att barn från familjer med olika socioekonomiska förutsättningar får möjlighet att växa upp
i området.
Vardagsliv

Mellan etapp 1 och etapp 2 ska en avlång park skapas. Denna park har potential att länka
samman de båda etapperna och den centrala placeringen bidrar till att många får nära till
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grönska. Tunnelns slänter innebär dock att parkytan har minskats jämfört med samrådsförslaget.

Det skapas även en park i delen av planområdet som är öster om Göteborgsvägen. Den östra
parken är viktig för att planområdet i sin helhet ska få tillräckligt stora parkområden och
för att den östra delen inte ska upplevas som ett trafikområde eller asfaltsområde. Den östra
parken bidrar till att skapa en trevlig bostadsmiljö och att det finns en bostadsnära parker på
båda sidor om Göteborgsvägen. Parkmiljöerna är mycket positiva för tillgången till bostadsnära grönytor och för människors hälsa och välbefinnande.
Bebyggelsen på den östra sidan kan bidra positivt till upplevelsen av hela Björkris. Istället
för att åka förbi ett bostadsområde ”på en åker”, kommer en nu in i en stadsmiljö på ett helt
annat sätt än tidigare. Det blir viktigt att skapa en trivsam miljö för boende, cyklister och
fotgängare nära Göteborgsvägen. Bostäderna kommer inte att ligga tätt intill vägen, vilket
innebär att det skapas ytor som riskerar att bli tomma och inte upplevas stadsmässiga. Om
det är svårt att få till en utformning som aktiverar ytorna för människor skulle de istället kunna användas för att öka den biologiska mångfalden. Det skulle i sin tur kunna bidra
positivt till upplevelsen av områdets identitet.

Cykelvägen längs Göteborgsvägen är idag bullerutsatt, men ett bullerplank ger inte tillräckligt bra effekt eftersom det är så nära vägen. Hastighetsbegränsningen på Göteborgsvägen
kommer troligtvis att fortsätta vara 60 km/h. Enligt bullerutredningen finns goda möjligheter att uppföra bostäder som klarar dagens riktvärden i bullerförordningen.
Barnperspektivet

Skolan och förskolan blir viktiga målpunkter i vardagen både för elever och anställda.
Storleken på skolverksamheternas utemiljöer följer kommunens riktlinjer. Parken i den östra
delen av planområdet är positiv ur ett barnperspektiv. Parker på båda sidor av den trafikerade
vägen skapar bättre förutsättningar för barns möjligheter att leka på egen hand.
Trygghet

Det finns risk att området inte kommer att vara så befolkat kvällstid då få har vägarna förbi.
Idrottshallen är den målpunkt som har störst potential att dra besökare även kvällstid. Med
avsaknad av människor som rör sig i området under dygnets mörkare timmar blir det extra
viktigt med god belysning. Ytterligare någon kvällsöppen verksamhet inom planområdet
vore positivt för att skapa ytterligare liv och rörelse över dygnet. Planen reglerar dock inte
vilka typer av verksamheter det blir, eftersom bestämmelsen centrumändamål gör möjligt
för en bredd av olika verksamheter.
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Gång- och cykeltunnel under Göteborgsvägen skapar förutsättningar för en trafiksäker passage under Göteborgsvägen, men tunnlar riskerar också att upplevas som otrygga. Det blir
därför viktigt att hålla fast vid den föreslagna utformningen med en bred och rak tunnel, så
att det syns tydligt vad som finns på andra sidan. Det blir också viktigt med ”ögon som ser”
vad som händer kring tunneln, exempelvis bostäder i närheten som har uppsikt. Tunneln är
relativt djup med anledning av ledningar under vägen, vilket leder till slänter på båda sidor
som skapar avstånd till park och bebyggelse. Det vore därför bra att studera om slänterna
exempelvis kan få ljusskulpturer eller användas som hundrastgård. Konst i tunneln kan
också bidra positivt till den upplevda tryggheten.

Gång- och cykelvägen från östra delen av planområdet till Hede station är positiv för mobiliteten i området, men den ligger lite avsides från bostadsbebyggelse och kan därför upplevas
som otrygg. Det blir därför viktigt med god belysning och att planerna på utveckling av
stationsområdet blir av. Det finns också en alternativ gångväg från Hede station till planområdet längs Göteborgsvägen, för den som inte vill ta den genare vägen med tunnel och den
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östra gång- och cykelvägen. Skola, parkeringshub och idrottsanläggning är placerade inom
samma storkvarter. Planen gör möjligt för olika placeringar av bebyggelsen i kvarteret.
Barnperspektivet

För små barn handlar tryggheten i det offentliga rummet främst om trafiksäkerhet och
skydd mot andra eventuella olyckor. Trafiksäkerheten beskrivs under Mobilitet. Äldre barn
rör sig i större utsträckning själva utanför hemmet och umgås med jämnåriga i offentliga
miljöer. Trygghet handlar då snarare om att bli sedd och ”vuxnas ögon på gatan”. De konsekvenser som beskrivs ovan gäller såväl vuxna som barn som rör sig i området.
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Mobilitet

Planområdet inkluderar ytor för en gång- och cykelväg mellan det östra bebyggelseområdet
och Hede station. Den del som visas på plankartan kopplar an till ett gång- och cykelområde inom den nyuppförda parkeringen direkt söder om planområdet, där är det tänkt att
cykelvägen ska fortsätta mot Hede station. En sådan gång- och cykelväg till stationen innebär att boende där inte behöver korsa Göteborgsvägen för att ta sig till stationen som också
ligger på östra sidan om Göteborgsvägen. Förutsättningarna för hur gång- och cykelvägen
ansluter till tunneln under Göteborgsvägen behöver utredas vidare i det fortsatta planarbetet.

Nuvarande busshållplats ligger inom planområdet, vid den föreslagna södra rondellen sydöst
om etapp 1. Det är viktigt att kollektivtrafik finns nära vid inflytt, både för att underlätta
resande och ur trygghetssynpunkt. Planen gör möjligt för buss att köra in i etapp 1 och
vidare till etapp 2 vid parkeringshubben. Planen kan dock inte reglera hur eller när sträckan
trafikeras. Planen möjliggör även för alternativa sträckningar i det fall området utvecklas
med fler etapper i framtiden. De som kommer att bo längst bort i etapp 2 får drygt 1 km till
Hede station och de som bor närmast stationen får cirka 800 meter.
Barnperspektivet
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Planområdets läge i kommunen skapar relativt goda förutsättningar för gång-, cykel och
kollektivtrafik för huvudsakligen äldre barn som rör sig mer självständigt. I ett tryggt och
säkert trafikrum kan föräldrar ge barn större frihet att röra sig fritt.

Gång- och cykeltunneln under Göteborgsvägen syftar till att skapa en trafik säker skolväg
för barn från den östra delen av planområdet, som behöver korsa vägen när de går till skolan.
Det blir därför viktigt att utforma tunneln så att det framgår för vuxna cyklister att trafiken
sker på barnens villkor, med fler åtgärder utöver separerade gång- och cykelbanor. God sikt
är viktigt för att undvika konflikter mellan trafikslagen. En barnvänlig gestaltning skulle
exempelvis kunna bygga vidare på fastighetsägarens tema för området som är ”vardagsäventyret”. För äldre barn innebär cykelförbindelser och kollektivtrafik att de kan ta sig mellan
hem, skola och fritidsaktiviteter utan att vara beroende av föräldrars tillgång till bil eller
möjlighet att skjutsa.
Samvaro
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Planen gör möjligt för park på allmän plats, på båda sidor om Göteborgsvägen. En park med
karaktär av en grön oas blir ett komplement till den hårdgjorda lekplatsen i etapp 1. Det blir
viktigt med parkbänkar så att det finns möjlighet att stanna till längs parkstråket.
Parken på den östra sidan Göteborgsvägen är viktig för att boende i den delen av planområdet också ska ha tillgång till vistelseytor i närheten av bostaden. För platsens identitet i
Björkris är det viktigt att inte den östra delen upplevs vara omringat av trafik och asfalt.

Idrottshallen blir en mötesplats och det finns också potential till en mötesplats för friluftsPlanbeskrivning 35

liv och rekreation vid motionscentralen inom planområdet, samt möjlighet till förbättrad
tillgång till skogen med en stig (utanför planområdet).

Skolan kommer bli en viktig mötesplats med potential att nyttja under olika tider på dygnet.
Det finns inte så många samlingslokaler i den här delen av kommunen, så det vore positivt
att använda den till exempelvis föreningsmöten efter skoltid. Eftersom det blir en skola upp
till årskurs 9 kommer det också finnas hemkunskaps- och slöjdsalar som kan vara intressanta för föreningslivet.
Möjligheten att bilda gemenskap i ett nytt område är också sammankopplad med platsens
identitet och hur platsen upplevs. Att fastighetsägaren har en idé för området, ”vardagsäventyret”, kan bidra positivt till att platsen får en tydlig identitet.
Barnperspektivet.

I etapp 2 kommer det skapas platser för barn i olika åldrar genom parkerna, idrottshallen
och möjligheten att använda skolgård och förskolegård utanför skoltid. Planen reglerar inte
om eller var det ska finnas lekmöjligheter i parkerna. Det vore positivt att komplettera med
fler lekplatser inom hela Björkris, så att det finns inom bekvämt avstånd från båda etapper.
Fastighetsägaren har planer på en större skogslekplats strax utanför planområdet. Lekplatsernas olika karaktär kan då bidra till social interaktion mellan boende i olika etapper,
eftersom båda kan locka fler än bara de som bor närmast.

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

Organisatoriska frågor
Detaljplanens tidsplan

För detaljplanen gäller följande tidsplan:

Samråd:				1 kvartalet 2019

Granskning:				3 kvartalet 2020
Godkännande byggnadsnämnden:

4 kvartalet 2020

Laga kraft:				

1 kvartalet 2021 (förutsatt att planen inte

Antagande kommunfullmäktige:

1 kvartalet 2021

					överklagas)

Området kommer att byggas ut i etapper under en period på uppskattningsvis ca 8-10 år.
Etappindelningen är ännu helt inte fastställd, men i den första utbyggnadsetappen av allmän
plats ingår bland annat huvudgata och VA-ledningar till skoltomten.
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Genomförandetid

Genomförandetiden är 15 år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Under genomförandetiden har fastighetsägaren en lagstadgad rätt att bygga i enlighet
med detaljplanen och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter
genomförandetidens slut fortsätter planen att gälla tills kommunen tar fram en ny plan eller
ändrar gällande plan. Fastighetsägaren äger efter genomförandetidens slut ingen rätt till
ersättning för förlorade rättigheter som fanns i den ursprungliga planen.
Markägoförhållanden

Fastigheter inom planområdet är Skårby 6:19 som ägs av GTV Exploatering AB och Trollängen Vargagården AB, Skårby 6:9 som ägs av Trollängen Exploatering i Kungsbacka AB,
Skårby 7:1 och Skårby 6:2 som ägs av privatpersoner och Skårby 3:4, Skårby 12:1 och Hede
9:26 som ägs av Kungsbacka kommun.
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Avsikten är att fastigheterna som ägs av privatpersoner och bolag tillsammans ska utgöras av
en enda exploateringsfastighet. Exploatören har ansökt om lantmäteriförrättning i syfte att
bilda exploateringsfastigheten (Skårby 6:19). Fastighetsägarna tillsammans är ansvariga för
exploateringen och kallas nedan gemensamt för exploatören.
Kommunen har beställt en utredning av lantmäteriet för att klargöra vem som äger vattnet i
Kungsbackaån, inom och i direkt anslutning till planområdet (enskilt eller samfällt vatten).
Registerkartan är otydlig framför allt i de delar som ansluter till Skårby 12:1. I anslutning
till Skårby 3:4 och 6:19 ser det ut som att fastighetsgränsen går i åns mitt och att vattnet är
enskilt ägt. Utredningen beräknas bli klar under sommaren 2020.
Trafikverket har vägrätt för det vägområde som Göteborgsvägen utgör.

Fastighetsägare och rättighetshavare framgår av den till detaljplanen hörande fastighetsförteckningen.
Huvudmannaskap och ansvarsfördelning
Anläggningar inom allmän plats

Detaljplanen föreskriver att kommunen är huvudman för allmän plats och ansvarar för utbyggnad och framtida drift och underhåll av denna. Allmän plats inom planområdet omfattar VÄG, GATA, GÅNG & CYKEL, PARK och NATUR.

Detta innebär att kommunen ansvarar för utförande, drift och underhåll av gator, gång- och
cykelvägar, inklusive tunnel under Göteborgsvägen och bro över Kungsbackaån, park- och
naturmark samt de öppna dagvattenanläggningarna som ska anläggas inom park- och naturmark.
Anläggningar inom kvartersmark

Exploatören ansvarar för utbyggnad av samt kostnader för framtida drift och underhåll av
kvartersmark för bostadsändamål, parkeringshus/centrumverksamhet samt kultur och fritid.
Förutom skola/förskola enligt nedan, omfattar ansvaret samtliga anläggningar inom kvartersmark, såsom till exempel bostadshus, miljöhus/förråd, gemensamma gårdar, dagvattenanläggningar, underjordiska garage för parkeringar av bil och cykel samt lek- och grönytor.
Ansvaret för drift och underhåll av anläggningar inom kvartersmark som tillgodoser flera
fastigheters behov bör överlämnas till nybildade gemensamhetsanläggningar och samfällighetsföreningar. Se avsnittet om fastighetsrättsliga frågor nedan.

Kommunen genom Serviceförvaltningen ansvarar för utbyggnad samt drift och underhåll av
skola/förskola.
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Anläggningar inom vattenområde

En gång- och cykelbro ska anläggas över Kungsbackaån för att ordna en gen väg för gående och cyklister mellan Björkris och Hede station. Kommunen ansvarar för utbyggnad av
anläggningen.
Anläggningar utanför planområdet
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Befintlig tryckstegringsstation inom Skårby 6:19 ska flyttas till ett läge norr om planområdet. Flytt av tryckstegringsstationen genomförs av kommunen och bekostas av exploatören,
vilket regleras genom separat avtal mellan kommunen och exploatören.

Befintlig pumpstation inom Skårby 3:4 måste flyttas för att ge plats åt den nya cirkulationsplatsen vid infarten till Björkris 1. Åtgärden genomförs av kommunen och bekostas av
exploatören.

Ett gång- och cykelstråk i befintlig gatumark utmed Mor Eleonoras väg i Björkris I ska anläggas för att ordna ett trafiksäkert stråk för oskyddade trafikanter som vill röra sig mellan
målpunkter inom och utanför de olika planområdena. Åtgärden genomförs av kommunen
och bekostas av exploatören.

Inom Skårby 6:2 och 7:1, utanför planområdets nordvästra del, avser exploatören att anlägga
en löpslinga i skogen samt en skogslekplats och hinderbana. Detta sker helt och hållet på
initiativ av exploatören och anses inte nödvändigt för planområdet. Anläggningarna utförs
och bekostas i sin helhet av exploatören, som även ansvarar för framtida drift- och underhåll
av anläggningarna.

Fastighetsrättsliga konsekvenser
Mark ingående i allmän plats

Detaljplanen medför en rättighet och skyldighet för kommunen att lösa in den mark som
utgör allmän plats med kommunalt huvudmannaskap. Inlösen av mark förutsätts ske utan
krav på ersättning.
Fastighetsrättsliga konsekvenser:
Fastighet
Skårby 6:19

Erhåller mark

Avstår mark
X

Skårby 6:2

X

Skårby 7:1

X

Skårby 6:9

X

Skårby 3:4

X

Hede 9:26

X

Skårby 3:4
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X

Markanvändning
allmän plats, GATA,
PARK, NATUR
allmän plats PARK,
GATA
Allmän plats,
GATA
Allmän plats,
GATA
allmän plats, GATA,
PARK, NATUR
Allmän plats,
GÅNG & CYKEL
Allmän plats:
GATA, GÅNG &
CYKEL, PARK,
NATUR

Mark ingående i kvartersmark

Exploatören ska överlåta kvartersmark för skoländamål till Kommunen. Del av kommunens
fastighet Skårby 3:4 samt del av Skårby 12:1 som enligt planförslaget utgörs av kvartersmark
för bostadsändamål ska överlåtas till Exploatören.
Förhandling gällande villkor för marköverlåtelse/markbyte samt upprättande och tecknande
av separata överlåtelseavtal ska vara färdig innan Detaljplanen kan antas.
Fastighetsbildning

Fastighetsbildning och övriga fastighetsrättsliga åtgärder ska ske med stöd av detaljplanen.
Ytterligare reglering genom fastighetsindelningsbestämmelser bedöms inte nödvändig.

Genomförandet av planen kommer att innebära lantmäteriåtgärder såsom fastighetsbestämning, avstyckning, fastighetsreglering, anläggningsåtgärd, ledningsrättsåtgärd samt eventuellt tredimensionell fastighetsbildning.
Avstyckning kommer att ske för att bilda nya fastigheter inom kvartersmark.

De markområden som utgör allmän platsmark med kommunalt huvudmannaskap, ska överföras till en angränsande kommunal fastighet genom fastighetsreglering.
Före beviljande av bygglov bör erforderlig avstyckning i enlighet med detaljplanen vara
genomförd. Därutöver gäller att bygglov inte bör beviljas förrän den aktuella fastighetens
parkeringsbehov är säkerställt genom andel i gemensamhetsanläggning eller annan långsiktig rättighet att parkera inom annan fastighet.
Gemensamhetsanläggningar

Bildande av gemensamhetsanläggningar sker genom en anläggningsförrättning som utförs
av lantmäteriet. Vid förrättningen beslutar lantmäteriet om anläggningens omfattning och
standard, vilka fastigheter som ska delta samt vilka andelstal som ska gälla för fördelning av
kostnader för anläggningens utförande och drift. Varje deltagande fastighet är skyldig att
betala utifrån sitt andelstal.

Gemensamhetsanläggningar ska bildas för anläggningar inom kvartersmark som blir gemensamma för de nya bostadsfastigheterna, till exempel parkeringsgarage, gårdar, miljöhus,
förrådsbyggnader, grön- och lekytor samt dagvattenanläggningar.
Parkeringsbehovet för vissa kvarter i området förutsätts lösas genom parkering i underjordiskt garage i ett angränsande kvarter. För dessa garage kan gemensamhetsanläggning
bildas och det bör ske i samband med avstyckning av de berörda fastigheterna, för att säkerställa fastigheternas rätt till parkering.
Det/de parkeringshus som betjänar området kan komma att inrättas som gemensamhetsanläggning.
En eller flera samfällighetsföreningar bör bildas för förvaltning av gemensamhetsanläggningarna inom området.
Servitut

För planens genomförande har det inte bedömts nödvändigt att reglera att enskilda anläggningar ska kunna förläggas på annan plats än den egna fastigheten genom servitut. Servitut
kan ändå komma att bildas genom initiativ från de berörda fastighetsägarna. Detaljplanen
bedöms i övrigt inte ge upphov till nya servitutsupplåtelser.
Fastigheterna inom planområdet är belastade av ett antal officialservitut för väg (13-TÖL274.1, 1384-11/216.1-2, 1384-10/142.1, 1384-10/142.3). Servituten kan upphävas eftersom
de aktuella vägarna ersätts av kommunala gator, där utfart kan ske.
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Ledningsrätt

Kommunala allmänna ledningar, för vatten, spillvatten och dagvatten samt bredband avses
nedläggas i allmän plats. För de fall allmänna ledningar ska anläggas för annan än kommunen kan ledningsrätt bildas alternativt avtal tecknas för dessa ledningar inom allmän plats.
Befintlig ledningsrätt för vatten och avlopp (13-TÖL-1031) ska ändras genom omprövning
på så vis att ledningsrätten flyttas till ledningarnas faktiska lägen utmed Göteborgsvägen.
Handläggning hos lantmäteriet pågår.
Ansökan om lantmäteriförrättning

Exploatören ansöker om och bekostar samtliga fastighetsbildningsåtgärder som blir nödvändiga för att genomföra exploateringen, förutom de som kommunen eller ledningsägare är
ansvariga för enligt nedan. Exploatören är också skyldig att ansöka om och bekosta fastighetsreglering för överföring av allmän plats till en kommunägd fastighet samt fastighetsbestämning av osäkra gränser, bildande av nya gemensamhetsanläggningar och samfällighetsföreningar.
Kommunen ansöker om och bekostar avstyckning för bildande av en separat fastighet för
skola/förskola.
Respektive ledningsägare för allmänna ledningar ansvarar för att ansöka om och bekosta
lantmäteriförrättning avseende ledningsrätt.

Avtal
Befintliga avtal som berörs

Skårby 6:19 är belastad av inskrivna avtalsservitut för vatten- och spillvatten
(1384IM-09/12935.1), väganläggning (1384IM-11/8107.1) samt tryckstegringsstation
(D201500092405:1.1) till förmån för kommunala fastigheter.
De kommunala vatten- och avloppsledningarna ligger inom blivande allmän plats vid Göteborgsvägen och berörs inte. Servitutet för väganläggning kan upphävas eftersom anläggningen hamnar inom allmän plats som kommunen ska förvärva. Servitutet för tryckstegringsstation kan upphävas eftersom stationen ska flyttas till en annan fastighet.
Skårby 7:1 belastas av avtalsservitut för mätarkammare och tryckstegringsstation samt
vattenledningar m m. (13-IM2-00/6975.1) samt vatten- och spillvattenledning (1384IM09/12939) till förmån för kommunala fastigheter.

De kommunala vatten- och avloppsledningarna ligger inom blivande allmän plats vid
Göteborgsvägen och berörs inte. Servitutet för tryckstegringsstation kan upphävas eftersom
stationen ska flyttas till en annan fastighet.

Fem stycken inskrivna avtalsservitut för kraftledning (13-IM2-74/10868, 13-IM274/10869, D201500358492:1.1, D201600071546:1.1 och D201600290375:1.1) till förmån
för Ellevios fastighet belastar Skårby 6:19. Tre stycken inskrivna avtalsservitut för kraftledning (13-IM2-34/447, 13-IM2-61/1747, 13-IM2-74/10749) till förmån för Ellevios fastighet
belastar Skårby 12:1.
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Det får utredas i kommande lantmäteriförrättningar i vilken omfattning kraftledningsservituten berörs av detaljplanens genomförande och hur de ska hanteras.
De delar av kommunens fastigheter Skårby 3:4 och 12:1 som ligger öster om Göteborgsvä40 Planbeskrivning
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gen är upplåtna med arrende. Avtalen kommer att sägas upp när utbyggnaden av området
ska påbörjas.
Avtal mellan kommunen och exploatör

Ett Principavtal mellan kommunen och exploatören har tecknats för att reglera de övergripande förutsättningar och principer som ska gälla för exploateringen. Avtalet kommer att
ersättas av ett exploateringsavtal innan detaljplanen antas.

Enligt Kungsbacka kommuns riktlinjer för exploateringsavtal ska sådant avtal ingås i alla
projekt där det behövs för att en detaljplan ska kunna genomföras på ett rationellt och ändamålsenligt sätt. Exploateringsavtalet förhandlas löpande under planprocessen och ska vara
undertecknat av exploatören innan detaljplanen antas. Detaljplanen antas först efter det att
kommunfullmäktige godkänt exploateringsavtalet.
I det här projektet kommer exploateringsavtalet att omfatta
• Definition av exploateringsområdet.

• Tidsplan för exploateringsområdets utbyggnad inklusive etappvis utbyggnad.

• Fördelning av ansvar och kostnader för utbyggnad av anläggningar inom planområdet.
- Vid kommunalt huvudmannaskap utför kommunen utbyggnad av allmän plats på
exploatörens bekostnad (exploateringsbidrag). Utbyggnaden sker till självkostnadspris.
Betalning sker löpande i takt med att området byggs ut. 				
- Åtgärder inom kvartersmark för bostadsändamål och parkeringshus samt kultur- och
fritidsändamål ansvarar exploatören för. Åtgärder inom kvartersmark för skola/förskola
ansvarar kommunen för.

• Fördelning av ansvar och kostnader för utbyggnad av anläggningar utanför planområdet
som är nödvändiga för planens genomförande.
• Principer för marköverlåtelser mellan kommunen och exploatören. Vid kommunalt huvudmannaskap är utgångspunkten att exploatören överlåter allmän platsmark till kommunen utan ersättning.
• Reglering av exploatörens ansvar att erlägga avgift enligt kommunens VA-taxa.

• Reglering av exploatörens ansvar för att bekosta undersökningar som inte omfattas av
plankostnadsavtalet.
• Fördelning av ansvar för ansökan om och bekostande av lantmäteriåtgärder.

• Exploatörens skyldighet att, där det är rimligt och lämpligt, upplåta viss del av bostäderna med hyresrätt samt att samtliga eller del av dessa ska anvisas till kommunen för
förmedling till kommunens olika bostadsbehov.

• Reglering av exploatörens skyldighet att ställa säkerhet till kommunen för att säkerställa
exploatörens åtaganden.
• Övriga frågor som behöver regleras för exploateringsområdets rationella och ändamålsenliga utbyggnad.

Avtalet medför bland annat att detaljplanens genomförande säkerställs ekonomiskt samt att
samordningen mellan exploatören och kommunen regleras avseende utbyggnad av kvartersmark respektive allmän plats. För exploatören innebär avtalet att kostnader för planens
genomförande tydliggörs och att exploatören känner till kommunens intentioner avseende
utbyggnad av allmän plats med mera.
Separata avtal om fastighetsbildning, marköverlåtelse och köpeavtal samt andra avtal kommer även att upprättas mellan kommunen och exploatören.
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Avtal mellan ledningsägare och exploatör

Innan detaljplanen antas bör avtal avseende omläggningar av ledningar tecknas mellan respektive ledningsägare och exploatören för att säkerställa åtaganden vad gäller kostnader och
utförande samt ansökan om ledningsrätt.

Dispenser och tillstånd
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Dispenser mm

Utbyggnad av gång- och cykelbro över Kungsbackaån samt utförande av erosionsskydd och
stabilitetshöjande åtgärder vid åkanten kräver miljödom. Kommunen avser att så snart det är
möjligt ansöka om tillstånd för vattenverksamhet och ansvarar i sin helhet för denna process. Exploatören bekostar tillståndsprocessen, eftersom den är en del av iordningställande
av allmän plats.
Genomförande av detaljplanen kräver även dispens från biotopskydd, då planförslaget
innebär att befintlig stenmur inom planområdet påverkas samt dispens från strandskydd, för
vissa åtgärder i närheten av ån.
Arkeologi

En arkeologisk utredning över planområdet är genomförd. Den visar att på höjdavsnitten inom den nordvästra delen av utredningsområdet finns spår av gårdstomter och annan
bebyggelse från tiden före år 1950 som därmed utgör fornlämningar. En arkeologisk förundersökning av fornlämningarna utfördes under år 2019. Vid förundersökningen upptäcktes
en ny fornlämning bestående av härdar från yngre bronsålder och folkvandringstid.
En undersökning av den nya fornlämningen måste göras innan området kan tas i anspråk
för exploatering. Exploatören ansvarar för att ansöka om erforderliga tillstånd för ingrepp i
fornlämning samt bekostar de arkeologiska undersökningar som krävs.

Tekniska frågor
Se respektive avsnitt ovan för beskrivning av vad planen innebär och vilka utredningar som
genomförts med avseende på trafik, VA, el, tele, bredband med mera.
Trafik

Inom planområdet ligger Göteborgsvägen (VÄG) för vilken Trafikverket är väghållare.
Kommunen avser att ta över väghållningsansvaret genom indragning av allmän väg, vilket
sker genom en separat process mellan kommunen och Trafikverket som löper parallellt med
planarbetet.
Gator

Huvudgator, inklusive cirkulationsplatser och lokalgator utgör allmän plats och ska byggas
ut av kommunen i enlighet med planförslaget. Utbyggnaden finansieras genom exploateringsbidrag från exploatören.
Gång- och cykelvägar

Gång- och cykelvägar, inklusive tunnel under Göteborgsvägen och bro över Kungsbackaån
utgör allmän plats och ska byggas ut av kommunen i enlighet med planförslaget. Utbyggnaden avses finansieras genom exploateringsbidrag från exploatören. En diskussion pågår dock
angående kostnadsfördelningen för tunneln och bron.
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Parkering

All parkering för den nya bebyggelsens behov ska anordnas och bekostas av exploatören
inom kvartersmark i underjordiska garage eller i parkeringshus. Ingen permanent parkering
tillåts på kvartersmark ovan mark inom planområdet, med undantag av några mindre ytor i
anslutning till radhus och vid skolan.
Enligt kommunens krav ska parkering utföras enligt fastställd parkeringsnorm för området, som är maximalt 1,8 parkeringsplatser per bostad i enbostadshus och 1,2 per bostad i
flerbostadshus (inklusive besöksparkering). Parkeringsfrågan kommer att diskuteras vidare
i bygglovskedet, när man vet mer om vilka lägenhetsstorlekar det blir inom respektive
byggnad. Lägenhetsstorlek påverkar parkeringsnormen. Även andra faktorer kan beaktas
i bygglovsskedet, som samnyttjande av parkering eller införande av mobilitetslösningar,
exemplevis bilpool.

Exploatören ansvarar för att lösa varje fastighets permanenta parkeringsbehov. Bostädernas
parkeringsbehov säkerställs i huvudsak i underjordiska garage, vilket planförslaget medger
under samtliga kvarter. Ett underjordiskt garage kan tillgodose flera kvarters parkeringsbehov. Planförslaget medger även tredimensionell fastighetsbildning för garagen.
Besökare och personal i verksamhetslokalerna och skolan ska parkera i parkeringshusen.

Exploatören ansvarar för att ordna en långsiktig förvaltning av parkeringsanläggningarna.
Förvaltning av gemensamma utrymmen för parkering kan ske genom gemensamhetsanläggningar där samtliga fastigheter som har behov av garaget eller parkeringshuset har andelstal.
Alternativt kan kravet på parkering uppfyllas genom långsiktiga hyresavtal, där fastighetsägare hyr ut parkeringsplatser i garage eller parkeringshus. Ytterligare ett alternativ kan vara
att ett parkeringsbolag eller liknande förvärvar och avstyckar ett tredimensionellt utrymme
för garage under kvarteren inom planområdet och hyr ut parkeringsplatser motsvarande
parkeringsbehovet.
Innan bygglov beviljas ska exploatören visa hur den aktuella fastighetens parkeringsbehov
ska lösas permanent. Det kan till exempel visas genom att fastigheten äger andel i gemensamhetsanläggning för underjordiskt garage eller genom annan långsiktig rättighet/avtal att
parkera inom annan fastighet.
Park och natur

Park- och naturområden utgör allmän plats och ska iordningställas av kommunen i enlighet
med planförslaget. Utbyggnaden finansieras genom exploateringsbidrag från exploatören.
Vatten- och avlopp

Planområdet kan anslutas till kommunalt dricks-, spillvatten- och dagvattennät, vilket är
utbyggt inom Björkris 1 och utmed Göteborgsvägen. Utbyggnad av VA-nät och öppna dagvattenanläggningar inom planområdet bekostas av kommunen, VA-kollektivet och finansieras genom uttag av anslutningsavgifter
Brandvattenförsörjning föreslås ske genom utbyggnad av konventionellt brandvattensystem
med maximalt 150 meter mellan brandposterna. Samråd ska ske med Räddningstjänsten.

Inför byggnation ska exploatören kontakta kommunens tekniska förvaltning för information
om de tekniska förutsättningarna avseende VA-anslutning.
Dagvatten

Inom planområdet sker avvattning i dag genom öppna diken som går i nordväst-sydostlig
riktning och rinner mot Kungsbackaån.
I samband med detaljplanearbetet har en dagvattenutredning tagits fram, vilken visar att
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inom det västra området behöver dagvatten omhändertas med hjälp av diken och dagvattenledningar som leder dagvatten till ett öppet dagvattenstråk för fördröjning i plan. Vattnet
leds sedan vidare i ledningar genom den östra delen av planområdet och släpps ut i Kungsbackaån. Dagvattenstråket kommer ingå i det område som lagts ut som allmän plats PARK.
Inom den östra delen av planområdet föreslås ett ledningssystem där dagvatten, efter fördröjning, släpps ut i Kungsbackaån.

Rening av dagvatten inom planområdet förslås ske genom oljeavskiljare för parkeringar, fördröjningsmöjligheter, avvattningsdiken, infiltrationsstråk eller linjeavvattning som kopplas
till en planteringsyta. Olika reningsfunktioner kommer att bli aktuella för olika delar av
planområdet.
All fördröjning av dagvatten från bostadshus och parkeringsanläggningar ska ordnas inom
kvartersmark innan det leds vidare till det allmänna dagvattennätet. Exploatören är skyldig
att ordna och bekosta erforderlig fördröjning av dagvatten inom respektive kvarter.

Utanför planområdet, vid skogen i nordväst, behövs avskärande diken som samlar upp
dagvatten från skogsmarken och leder det in i dagvattensystemet som anläggs av kommunen inom planområdet. Dikena korsar även kvartersmark innan de ansluter till kommunens
system. Exploatören utför, bekostar och förvaltar samtliga diken och andra dagvattenanläggningar utanför planområdet och inom kvartersmark, som föranleds av detaljplanens
genomförande.
Övriga ledningar

Ledningsägare är skyldiga att bevaka sina rättigheter och samråda med exploatören avseende
projektets påverkan på det egna ledningsinnehavet. Avtal avseende omläggning av ledningar
bör tecknas mellan ledningsägaren och exploatören, innan detaljplanen antas av kommunen,
för att säkerställa åtaganden vad gäller kostnader, utförande samt ansökan om ledningsrätt.
El och Tele
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Inom planområdet behöver tre nya nätstationer för el anläggas. Detaljplanen medger att
stationerna får anläggas inom parkmark eller inom kvartersmark vid punkthusen.

Inom planområdet finns underjordiska ledningar för el och tele. Ett antal av dessa ledningar
går till den gamla gården som nu är riven och de kan därför tas bort. El- och teleledningar
i åkermarken öster om Göteborgsvägen kan behöva flyttas, vilket ska utredas närmare i samband med kommande projektering av allmän plats.
Eventuella ledningsflyttar bekostas av exploatören, om inte gällande avtal med ledningshavaren anger en annan kostnadsfördelning.
Fjärrvärme

Planområdet kan anslutas till fjärrvärmenät, vilket är utbyggt inom Björkris 1. Nya fjärrvärmeledningar kan anläggas i allmän plats inom planområdet.
Bredband

Planområdet kan anslutas till bredbandsnät, vilket är utbyggt inom Björkris 1 och utmed
Göteborgsvägen. Nya bredbandskablar kan anläggas i allmän plats inom planområdet.
Markmiljö

En markmiljöundersökning har tagits fram för den del av planområdet där det tidigare legat
en handelsträdgård. De föroreningar som påträffades i undersökningen har sanerats. Inga
ytterligare åtgärder inför planerad bostadsbyggnation behövs med avseende på markföroreningar.
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Innan entreprenadarbeten, såsom grävning påbörjas måste anmälan ske till tillsynsmyndigheten.
Vid hantering av eventuella överskottsmassor och länsvatten i samband med schaktarbete
måste föroreningsnivåerna beaktas, vilket görs i samråd med tillsynsmyndigheten.

Exploatören ansvarar för anmälan till tillsynsmyndigheten innan entreprenadarbeten påbörjas inom kvartersmark och kommunen ansvarar för anmälan inom allmän platsmark.
Luft och buller

I samband med detaljplanearbetet har en bullerutredning tagit fram. Den visar att det inte
förväntas bli några problem med störande bullernivåer från trafiken i stora delar av planområdet och att det finns goda förutsättningar för hela planområdet att leva upp till de krav
som ställs i trafikbullerförordningen.

För bebyggelsen längs Göteborgsvägen kommer krav ställas på åtgärder för att uppfylla bullerkrav för utomhusnivåer i Trafikbullerförordningen och BBRs krav på inomhusnivåer.
Uppföljning av bulleråtgärder sker i bygglovsskedet.
Geoteknik
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I detaljplanearbetet har tre geotekniska utredningar tagits fram. Rekommendationerna i
utredningarna ska följas.

Utredningarna visar bland annat att exploateringen är begränsad till områden som ligger
minst 40 m från Kungsbackaån. Inom 30–40 meter från Kungsbackaån visar beräkningar
att säkerheten mot skred inte är tillfredställande för befintliga förhållanden. För att kunna
anlägga och sköta park och naturmark närmast ån krävs därför djupstabilisering, avlastningsschakt i strandzonen och erosionsskydd vid ån.

Kommunen utför och exploatören bekostar erforderliga åtgärder för att uppnå tillfredsställande stabilitet inom områden som utgörs av allmän plats, PARK och NATUR.

Flertalet av de planerade byggnaderna kommer att behöva grundläggas med pålar. Längs
i sydost kommer i princip alla byggnader behöva kohesionspålas. I nordväst kan eventuellt
lättare byggnader grundläggas med platta på mark, till exempel med kompensationsgrundläggning med lättfyllning. Ledningar till pålgrundlagda byggnader bör förses med flexibla
kopplingar för att förhindra ledningsbrott vid eventuella sättningar av omkringliggande
mark.

Exploatören ansvarar för kompletterade geotekniska undersökningar och utredningar för att
få ett bättre underlag avseende grundläggning av byggnader och andra anläggningar inom
sin kvartersmark.

En utredning av bergstabilitet och blocknedfallsrisk har utförts för de slänter som ligger
inom exploatörens mark i direkt anslutning till planområdet. Det rekommenderas att ett
antal blockgrupper och block i anslutning till punkthusen i planområdet nordvästra del skrotas. Exploatören planerar att utföra åtgärden under sommaren 2020.
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Ekonomiska frågor
Ekonomiska konsekvenser för kommunen
Kommunens investeringsekonomi

Kommunen får eventuellt kostnader för förvärv av tomt till skola/förskola. Kommunen får
eventuellt en inkomst för den del av Skårby 3:4 som blir kvartersmark för bostadsändamål/
centrumverksamhet. Intentionen är dock att markförvärven i första hand ska hanteras genom markbyte med exploatören.

Kommunen får kostnader för utbyggnad av anläggningar inom allmän plats med kommunalt huvudmannaskap, det vill säga gator, gång- och cykelvägar inklusive tunnel och bro,
park- och naturmark, inklusive stabilitethöjande åtgärder vid Kungsbackaån. Utbyggnaden
finansieras genom exploateringsbidrag från exploatören.
Kommunen får kostnader för uppförande av skolbyggnad och idrottshall med tillhörande
gård och parkering samt bygglov, anslutningsavgifter till el-, tele/bredband, fjärrvärme och
va-ledningar med mera.

Kommunen (VA-kollektivet) får kostnader för utbyggnad av öppna dagvattenanläggningar,
nya VA-ledningar och pumpstationer samt nya anslutningspunkter, vilket finansieras genom
uttag av anslutningsavgifter.
Kommunens drifts- och förvaltningsekonomi

Kommunen får kostnader för drift och underhåll av gator, park- och naturmark samt gångoch cykelväg inklusive tunnel och bro, öppna dagvattenanläggningar och VA-ledningar.
Kommunen får även kostnader för drift och underhåll av skolbyggnader, idrottshall, tillhörande gård och markparkeringar.
Ekonomiska konsekvenser för exploatören

Exploatören bekostar samtliga åtgärder inom den egna kvartersmarken, såsom till exempel
byggnation av bostadshus och parkeringsanläggningar. Exploatören får vidare kostnader för
flytt av ledningar, tryckstegringsstation och pumpstation samt bygglov, lantmäteriförrättning, anslutningsavgifter till el-, tele/bredband-, fjärrvärme och VA-ledningar med mera.

Exploatören bekostar avskärande diken på sin mark utanför planområdet samt all dagvattenhantering inom sin kvartersmark. Exploatören får även kostnader för att förvalta dessa
diken och dagvattenanläggningar.
Exploatören ska även bekosta skrotning av farliga block i bergsslänten vid de planerade
punkthusen i områdets nordvästra del.

Exploatören betalar exploateringsbidrag till kommunen motsvarande faktisk kostnad för
anläggningar som utförs inom allmän plats samt för anläggningar utanför planområdet som
är nödvändiga för detaljplanens genomförande.
Exploatören får inkomster i samband med försäljning och uthyrning av bostäder.
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Samhällsbyggnadskontoret
Kungsbacka kommun
0300-83 40 00
samhallsbyggnadskontoret@kungsbacka.se
www.kungsbacka.se/aktuellaprojekt

Byggnadsnämnden
GRANSKNINGSUTLÅTANDE
1 (17)
Datum

2020-11-16
Dnr

2016-00041
PL-2016-41
Detaljplan för del av Skårby 6:19 m fl, Björkris 2 a
Genomförande
Byggnadsnämnden beslöt 2020-06-25 § 151 att genomföra granskning av detaljplaneförslaget.
Detaljplaneförslaget har varit utställt för granskning i stadshuset i Kungsbacka och på
Kungsbackas hemsida under tiden 18 augusti till 16 september 2020.
Planförslaget har under samma tid sänts till berörda myndigheter, nämnder, föreningar och
sakägare för yttrande.
Planförslaget syftar till att möjliggöra för byggnation av cirka 800 bostäder, förskola/skola med
tillhörande idrottshall, park och en lokal för kultur och fritid. Området ligger nära Hede station
och det strategiska läget ska tas tillvara genom bra kopplingar för gång och cykel till stationen
och till annan närliggande service.
Sammanfattning
Under granskningstiden inkom 19 skrivelser. Inkomna synpunkter berör i huvudsak konsekvenser
av stabiliseringsåtgärder för parken vid Kungsbackaån, bestämmelsen för lägsta golvhöjd,
formalia kring hur bestämmelser redovisas på plankartan samt möjliga placeringar av
nätstationer.
Kontoret har bedömt att planförslaget ska revideras. Revideringen innebär att detaljplanen delas
upp i två delar inför antagande. Den västra delen av detaljplanen skickas för antagande, medan
den del av detaljplanen som kräver en tillståndsprocess för åtgärder i parken vid Kungsbackaån,
den östra delen av detaljplanen, inväntar den processen. De olika detaljplanerna som kallas för
Björkris 2a och Björkris 2b är för sitt genomförande inte beroende av varandra. Om
kommentarerna nedan endast gäller en av detaljplanerna specificeras detta vid behov i texten.
Detta granskningsutlåtande gäller för Björkris 2a. Eventuell revidering av detaljplan för Björkris
2b kommer specificeras i det granskningsutlåtandet.
Detaljplan för Björkris 2a revideras enligt den förprojektering som är gjord vilket innebär att
planområdet minskar något där parkstråket gränsar mot skogen. Framförda synpunkter har i
övrigt kunnat beaktas genom mindre ändringar i planhandlingen. Eftersom revideringen inte
innebär någon väsentlig ändring av förslaget erfordras inte någon ny granskning.
Det finns inga kvarstående erinringar från sakägare.
/Eget_Förvaltning/
/DokumentSkapareNamn/
samhallsbyggnadskontoret@kungsbacka.se
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Vidare föreslås yttrande nummer 5 från Polismyndigheten översändas till förvaltningen för
Teknik samt yttrande nummer 13 från Miljö & Hälsoskydd skickas vidare till förvaltningen för
Service för kännedom. Samtliga yttranden översänds till exploatören för kännedom.
Inkomna synpunkter och förvaltningens kommentarer
Inkomna synpunkter har sammanfattats nedan. Personnamn anges inte. Samtliga synpunkter finns
tillgängliga på Samhällsbyggnadskontoret. Länsstyrelsens yttrande återges i sin helhet.
Statliga och regionala myndigheter
1. Länsstyrelsen
Ärendet
Planområdet ligger i norra Kungsbacka, norr om bostadsområdet Björkris etapp 1. Planområdet
består idag av jordbruksmark på cirka 20 hektar. Även gårdsmiljö och skogsbryn ingår i
planområdet.
Uppdraget innebär att det skapas en ny stadsdel som kommer att inrymma cirka 800 bostäder
samt den tillhörande samhällsservice som krävs för antalet bostäder. Området ska ha en varierad
bebyggelse både i höjd, byggnadstyp och upplåtelseform samt goda möjligheter till att integrera
småskaliga verksamheter i bostadskvarteren.
Länsstyrelsen har lämnat samrådsyttrande den 28 februari 2019 (dnr 402-375-19).
Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § plan- och bygglagen
(PBL) och nu kända förhållanden att ett antagande av en detaljplan enligt förslaget kan komma
att prövas.
Länsstyrelsen befarar att:
- riksintresse enligt miljöbalken riskerar att skadas (Natura2000-området)
- strandskydd enligt 7 kap miljöbalken (MB) upphävs i strid med gällande bestämmelser
- miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken inte iakttas,
- det som föreslås blir olämpligt med avseende på hälsa och säkerhet eller till risken för olyckor,
översvämning eller erosion.
Se utvecklad bedömning under kommande rubriker. Samtliga ingripandegrunder är kopplade till
det föreslagna utbyggnadsområdet öster om Göteborgsvägen.
Natura 2000 (riksintresse)
Kommunen anger att de bedömer att planen inte kommer innebära betydande påverkan på Natura
2000-området Kungsbackafjorden. Det saknas dock ett resonemang om planens påverkan på
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Natura 2000-området i kombination med andra etableringar och planerade verksamheter. En
utredning av den kumulativa påverkan på Kungsbackafjorden efterfrågades i samrådsskedet och
behöver diskuteras för att den aktuella planens påverkan ska kunna bedömas.
Kommentar: Den del av detaljplanen som angränsar till Kungsbackaån, Björkris 2b,
inväntar tillståndsprocesser och prövningar innan antagande av detaljplanen.
Strandskydd
Kommunen anger i planen att de planerar upphäva strandskyddet utanför 40 meter från
Kungsbackaån. Som särskilda skäl för detta anger de att åtgärden behövs för att tillgodose ett
stort allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området. De hävdar vidare att det är ett
stort allmänt intresse att bygga bostäder i anslutning till tätorten. Länsstyrelsen delar kommunens
bedömning att det är ett angeläget allmänt intresse att bygga bostäder men menar att det är fullt
möjligt att tillgodose detta behov utanför strandskyddat område. Större delen av planlagt området
ligger utanför strandskyddat område och möjligheter finns att fortsätta den exploateringen norrut
väster om Göteborgsvägen istället för öster om närmare ån och därmed inte påverka
strandskyddet runt Kungsbackaån. Även delar av området öster om vägen skulle kunna bebyggas
utanför strandskyddsområde då det är ca 170 meter från strandlinjen till vägen i de norra delarna,
om det tillåts geotekniskt och med hänsyn till översvämningar.
Länsstyrelsen anser att särskilda skäl för att upphäva strandskyddet utmed Kungsbackaån i det
här området saknas. Den lokaliseringsutredning som är gjord är begränsad till området kring
Hede station och tämligen snäv. Då naturvärdena i Kungsbackaån är så pass höga krävs det att
kommunen tydligt visar att man uttömt alla andra alternativ för syftet att anlägga bostäder i andra
delar av Kungsbacka stads närområde eller i kommunen i stort. Detta för att man skall kunna anse
att det finns särskilda skäl för att upphäva strandskyddet.
Vidare bidrar strandskyddet i det här fallet med att säkerställa att ingen negativ påverkan på
Kungsbackaån sker. Ett upphävande av strandskyddet skulle därför kunna innebära att syftet med
strandskyddet motverkas. Kommunen planerar även att behålla strandskyddet närmast ån (40
meter). Det kommer då krävas strandskyddsdispens för att anlägga de erosionsskydd som föreslås
för att byggnation enligt planen skall kunna ske. Att dispens kan medges behöver säkerställas
innan planen antas då delar av planen inte kan genomföras om dispens inte medges.
Länsstyrelsen ser att det kan bli svårt att få dispens för åtgärderna då naturvärdena i
Kungsbackaån riskerar att på ett betydande sätt påverkas negativt om de genomförs.
Kommentar: Den del av detaljplanen som berörs av strandskydd, Björkris 2b, inväntar
tillståndsprocesser och prövningar innan antagande av detaljplanen. Inför
tillståndsprocessen så kommer planens påverkan på Kungsbackaåns naturvärden att
utredas ytterligare.
Miljökvalitetsnormer
Länsstyrelsen bedömer att det finns en risk att planen, i kombination med andra pågående och
planerade planarbeten, kommer ha en negativ inverkan på miljökvalitetsnormerna för vatten. Till
exempel så är kvalitetsfaktorerna ”vattendragets närområde” och ”svämplanets struktur och
funktion” idag klassade som otillfredsställande. Båda dessa faktorer riskerar att försämras
ytterligare om man genomför de planerade erosionssäkrande åtgärderna samt bebygger inom
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Kungsbackaåns strandskyddsområde. Erosionssäkrande åtgärder riskerar även att förändra
erosionsbilden och flytta problemet till en annan del av området som då kan få ökad erosion
vilket också kan inverkan negativt på kvalitetsfaktorerna och åns naturvärden.
Kommentar: Den del av detaljplanen som angränsar till Kungsbackaån, Björkris 2b,
inväntar tillståndsprocesser och prövningar innan antagande av detaljplanen.
Risk för översvämning
Enligt Boverkets tillsynsvägledningen till Länsstyrelserna om översvämning bör ny
sammanhållen bebyggelse lokaliseras till områden som inte hotas av översvämning från sjöar,
hav och vattendrag. Ny sammanhållen bebyggelse bör som grundregel lokaliseras över beräknad
högsta nivå och effekten av ett förändrat klimat under bebyggelsens förväntade livslängd behöver
beaktas.
För bebyggelsen öster om Göteborgsvägen finns översvämningsrisk. Kommunen har infört två
planbestämmelser med anledning av detta. Den ena bestämmelsen reglerar att lägsta golvhöjd ska
vara + 5 meter, den andra reglerar lägsta höjd på gata som saknar alternativ väg för
räddningsfordon ska vara +4,6 meter.
Länsstyrelsen anser att höjdsättning i planer alltid bör utgå från ett angivet höjdsystem för att
undvika tolkningsutrymme. Som planen ser ut idag är den otydlig avseende vilken höjd som
avses.
Sedan detaljplanen var på samråd har MSB kommit med ny översvämningskartering för
Kungsbackaån. Det har även kommit några regeringsbeslut i frågor som liknar de i detaljplanen.
Regeringsbesluten handlar om planer som har upphävts av länsstyrelsen och därefter överklagats
till regeringen. Inför regeringsbesluten har både Boverket och MSB yttrat sig och deras
resonemang är intressanta för aktuellt ärende. I dessa anser man inte att det är tillräckligt att sätta
en lägsta höjd för golv. En planbestämmelse om en lägsta nivå för färdigt golv innebär inte något
krav på att huskonstruktioner ska vara vattentåliga under den nivån. Den lägsta nivån för färdigt
golv måste sättas högre än den befarade översvämningsnivån, med en marginal som ger ett
tillräckligt utrymme för översvämningskänsliga delar av grundläggningskonstruktioner.
Översvämningsrisker kan inte enbart hanteras med bestämmelser om utförande, som t.ex. om
höjd på färdigt golv. De regeringsbeslut som hänvisas till är Fi2019/01247/SPN och
Fi2019/1235/SPN.
I aktuell detaljplan är det ett krav att parkeringsplatserna anläggs i garage och att garagen får
sticka upp max 1 meter över angränsande marknivå. Det innebär att risken för översvämning i
garagen är stor. Det innebär också att planen är något otydlig då kraven på parkeringsgarage
gäller där lägsta golvhöjd är + 5 meter. Är garagegolv undantagna? Planen saknar helt
resonemang kring om det är lämpligt eller ens möjligt att uppföra garage i detta läge, inte heller
vad som krävs för skydd för att det ska vara lämpligt med källargarage i området. Garage och
husgrunder innehåller normalt elinstallationer och annat som är känsligt för översvämning. Om
sådana funktioner översvämmas kan det leda till stora skador på materiel och egendom.
Länsstyrelsen bedömer att det som föreslås öster om Göteborgsvägen kan bli olämpligt med
avseende på risken för översvämning. Kommunen har inte redovisat vilka risker som finns för
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översvämning och har inte säkerställt att planens genomförande inte kommer innebära en stor
risk för översvämning. Länsstyrelsen anser att det inte är helt säkerställt att en översvämning inte
kan få till följd att källaren översvämmas. Kommunen har inte tillräckligt förklarat eller redovisat
hur källaren och byggnadernas konstruktion kan ges ett fullgott skydd i ett mycket
översvämningsdrabbat läge.
Kommentar: Den del av detaljplanen som berörs av översvämningsrisk, Björkris 2b,
inväntar tillståndsprocesser och prövningar innan antagande av detaljplanen. Eftersom
hela Björkris 2a ligger utanför beräknat högsta flöde (BHF) tas bestämmelserna om lägsta
golvhöjd samt lägsta nivå på gata inte med i denna detaljplan. Formuleringen av
bestämmelsen om lägsta golvhöjd kommer att omformuleras för att bli tydligare men
ändringen görs i detaljplanen för Björkris 2b eftersom bestämmelsen inte är relevant för
Björkris 2a. Under plankartan står det vilket höjdsystem som använts (RH 2000).
Stabilitet (Hälsa och säkerhet)
För att kvarteren öster om Göteborgsvägen ska kunna bebyggas och för att parkmarken ska kunna
anläggas krävs stabilitethöjande åtgärder samt erosionsskydd på naturmarken mot Kungsbackaån.
Åtgärderna säkerställs inte i detaljplanen. Åtgärderna kan komma att kräva tillstånd samt
strandskyddsdispens. Om en sådan prövning inte bifalls kan inte delar av planen genomföras. En
sådan prövning bör därför vara klar innan detaljplanen antas.
Kommentar: Den del av detaljplanen som berörs av stabilitethöjande åtgärder samt
erosionsskydd mot Kungsbackaån, Björkris 2b, inväntar tillståndsprocesser och
prövningar innan detaljplanen antas.
Länsstyrelsen befarar inte att:
reglering av mellankommunala frågor inte samordnas på ett lämpligt sätt.
Kommentar: Noteras.
Råd om tillämpningen av PBL och MB
Groddammar
Kommunen anger att de dammar som togs upp i samrådsskedet ligger utanför planområdet.
Hänsyn måste dock tas till dem och eventuell påverkan som ett genomförande av planen kan ha
på dem bör beskriva. Om dammarna kommer påverkas, till exempel genom dränering, och där
finns groddjur kan det krävas dispens från artskyddsförordningen för att få genomföra delar av
detaljplanen. Eventuell påverkan på dammarna måste utredas innan byggnation kan ske. Att
byggnation kan ske bör säkerställas innan planen antas.
Kommentar: Kommunen gör bedömningen att de gamla bevattningsdammarna ligger på
så pass stort avstånd från planområdet och dessutom så pass högt upp i terrängen att det är
ytterst osannolikt att de kommer påverkas negativt byggnationen.
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Havsnejonöga i Kungsbackaån
Kungsbackaån är ett mycket värdefullt vattendrag med höga naturvärden, inte minst som lekplats
för havsnejonöga. Vattendraget är redan idag kraftigt påverkat av byggnation i närområdet. I
planförslaget finns erosionsskydd med som förslag till åtgärder för att möjliggöra byggnation
nära vattendraget på grund av att marken består av instabil lera. Ett anläggande av erosionsskydd
till exempel i form av schaktning inom strandzonen, släntning av kanten på vattendraget eller
stensättning innebär att området som habitat för havsnejonöga riskerar att förstöras. Detta
antingen genom direkt exploatering eller indirekt genom ändrade strömförhållanden. Artens
förekomst är extremt hotad i hela landet med mycket dålig framgång på sina lekområden de
senaste åren. Förra året kunde lek endast konstateras i två vattendrag i Halland. Även artens
världspopulation är hotad vilket innebär att det är ytterst viktigt att varje potentiellt habitat
bevaras. Larverna av havsnejonöga lever flera år i sediment i strandzonen innan de vandrar ut i
havet. Dessa påverkas direkt genom åtgärder i strandzonen.
Sverige är bundna gentemot EU att säkerställa gynnsam bevarandestatus för havsnejonöga.
Länsstyrelsen befarar att detta kraftigt försvåras om man negativt påverkar populationen i
Kungsbackaån vilket är ofrånkomligt vid anläggande av erosionsskydd i strandzonen.
Länsstyrelsen anser att man ej bör tillåta erosionsskyddsåtgärder som påverkar strandzonen
utmed delar av Kungsbackaån som har potential att hysa havsnejonöga. Det går enligt den
geotekniska undersökningen att undslippa extra skyddsåtgärder om man låter bli att bebygga
närmare än 40 meter från ån. Detta gynnar även områdets potential som grön korridor för djur
och växter.
Kommentar: Den del av detaljplanen som berör Kungsbackaån, Björkris 2b, inväntar
tillståndsprocesser med fördjupade utredningar kring detaljplanens påverkan på
Kungsbackaån innan detaljplanen antas.
Sociala frågor
De punkter angående sociala frågor och trygghet som framfördes av Länsstyrelsen har till största
delen beaktats. Kommunen har på ett bra sätt ändrat och/eller utvecklat planbeskrivningen utifrån
givna råd.
I sitt yttrande gav Länsstyrelsen rådet att ”I förslaget till framtida kollektivtrafikssträckning bör
den eventuella målpunkten rekreationsområdet i väst inräknas, då även på grund av att
lägenhetshus med många bostäder är placerade i dess närhet”. Detta råd har inte resulterat i någon
ändring i planbeskrivningen. Inte heller kan länsstyrelsen hitta någon kommentar från kommunen
kring frågan i samrådsredogörelsen. Rådet kvarstår då det är av särskild vikt på grund av den
planerade bebyggelsen och tillgängligheten till rekreationsområdet.
Kommentar: Det är Hallandstrafiken som råder över kollektivtrafiksträckningar.
Sträckningen för en eventuell framtida busslinje är satt i samråd med Hallandstrafiken
som menar att en dragning längre in i område inte kommer att vara aktuell. Den
föreslagna sträckningen är särskilt studerad för att ha tillräckliga dimensioner och
svängradier för busstrafik. Kommunen ser det också som positivt om bussen kan gå förbi
skolan inom detaljplaneområdet och även vård- och omsorgsboendet som planeras norr
om Björkris 2a.
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Planens syfte
Planens syfte är väsentligt att förstå när planen ska tolkas exempelvis vid bedömning av
bygglovsansökningar och speciellt då det gäller att bedöma avvikelser från planen. En detaljplans
syfte bör förklara anledningen till detaljplanen och vad planen avser att uppnå. Planens syfte
avgör vilka planbestämmelser som kan användas. Länsstyrelsen anser att syftet i aktuell
detaljplan är vagt formulerad vilket kan försvåra hantering av bygglov inom området.
Kommentar: Syftet får en egen rubrik i planbeskrivningen vilket ökar tydligheten något.
Biotopskydd
Det anges på plankartan i bestämmelsen n4 att öppningar för korsande gång- och cykelväg får
göras i stenmuren. Men de två vägar som korsar muren har beteckningen ”GATA”. Plankartan
bör uppdateras för tydlighet kring vad som gäller.
Kommentar: Kommunen har valt att inte använda bestämmelsen n4 där ”GATA” korsar
muren eftersom man redan nu vet var dessa gator kommer att placeras. Placeringen av
gång- och cykelvägar är mer osäker då dessa kan förläggas var som helst inom ”PARK”.
Dispens från biotopskyddet kommer att sökas för de initiala åtgärderna.
Planbestämmelsen är tänkt att utgöra ett extra skydd av muren eftersom biotopskyddet
upphör att gälla då muren inte längre ligger i ett öppet jordbrukslandskap.
Buller
För att skapa tysta miljöer finns planbestämmelsen att byggnader ska sammanbyggas längs några
av gatorna i området. Om de behöver sammanbyggas till en viss höjd för att bullernivåerna ska
klaras bör en lägsta nivå regleras.
Kommentar: Eftersom syftet med bestämmelsen är formulerat på plankartan anser
kommunen att bestämmelsen är tillräckligt tydlig i kombination med den allmänna
bestämmelsen om skydd mot störningar. Att riktlinjerna i bullerförordningen efterlevs
följs upp i bygglovskedet.
Parkeringsplatser
Länsstyrelsen anser att parkeringsnormen i området (1,2 parkeringsplatser/bostad i flerbostadshus
och 1,8 parkeringsplatser/bostad i enbostadshus) är hög. I ett så kollektivtrafiknära läge borde
antalet parkeringsplatser kunna minskas ytterligare.
Kommentar: Parkeringsnormen är satt med hänsyn till omgivande bebyggd miljö i
exempelvis Björkris etapp 1 för att inte skapa problem med parkering i dessa områden.
Dock finns det sedan tidigare beskrivet i planbeskrivningen att normen kommer behöva
diskuteras vidare i bygglovsskedet, detta förtydligas ytterligare.
Planbestämmelser
I området planläggs för flerbostadshus och fristående eller sammanbyggda en- eller
tvåbostadshus. En annan bestämmelse reglerar att bebyggelsen mot några gator ska
sammanbyggas för att skapa tysta sidor mot gården. Samtidigt finns den generella bestämmelsen
att byggnader ovan mark ska placeras minst en meter från fastighetsgräns. Bestämmelsen om
avstånd till fastighetsgräns bör förtydligas. Exempelvis kan bestämmelsen utformas Där
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byggnader inte sammanbyggs i fastighetsgräns ska byggnad placeras minst 1 meter från
fastighetsgräns.
I de kvarter där det föreskrivs en blandning mellan flerbostadshus och en- eller tvåbostadshus kan
det vara en besvärande med ett fyra våningar högt hus 1 meter från enbostadshusets
fastighetsgräns. Jämför med rättsfallet om förskolan i Kolla.
Under rubriken Egenskapsbestämmelser för kvartersmark återfinns även bestämmelser för allmän
platsmark.
Skalstocken på kartan stämmer inte.
Kommentar: Placeringsbestämmelsen om byggnadsplacering i förhållande till
fastighetsgräns förtydligas enligt förslag från Länsstyrelsen. Egenskapsbestämmelser för
allmän plats flyttas till rätt rubrik och skalstocken byts ut.
2. Lantmäteriet
Plankartan följer inte boverkets rekommendationer
Plankartans utformning uppfyller inte Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för
detaljplan på följande punkter och det finns inget motiv angivet till varför så har skett:
- Det finns ingen användning som ska vit färg enligt rekommendationerna.
- Kombinationer av användningar bör betecknas med samtliga relevanta beteckningar och
redovisas var för sig i listan med planbestämmelser. I detta fall är bland annat bestämmelsen
BSC(P), Bostäder/Skola/Centrumverksamhet/Parkering, redovisad på samma rad bland
planbestämmelserna.
Kommentar: Den bestämmelse som råkat få vit färg i legenden är ändrad till grå.
Kommunen har ändrat i plankartan så att användningarna är skrivna separata.
Inlösen av allmän plats
Kommunen har under avsnittet om inlösen av allmän plats angett att kommunen ”förutsätter att
inlösen av allmän plats sker utan krav på ersättning”. Även om kommunen har för avsikt att
teckna avtal med aktuell markägare om att ingen ersättning ska utgå för inlösen av allmän plats så
kan sådan förbindelse inte tas för givet innan avtalet undertecknats eller förrättningen är
genomförd. Lantmäteriet anser att skrivningen bör tas bort då huvudregeln är att ersättning ska
utgå.
Kommentar: Exploateringsavtal och överenskommelse om fastighetsreglering, som
bland annat hanterar ersättningsfrågan, kommer att tecknas innan detaljplanen antas.
Befintlig bebyggelse i planområdet
På den del av fastigheterna Skårby 6:9 och 7:1 som omfattas av planområdet finns befintlig
bebyggelse enligt Lantmäteriets senast tagna flygfoton. Denna bebyggelse redovisas inte i
grundkartan. Det framgår inte heller att den befintliga bebyggelsen blir planstridig i samband
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med detaljplanens inrättande eller vad som ska ske med byggnaderna i samband med planens
genomförande.
Kommentar: Den bebyggelse som syns på Lantmäteriets flygfoto revs under 2019.
Planbestämmelse saknas?
Bestämmelsen ”a”, upphävande av strandskydd, kan saknas på två områden som bestämmelsen
tidigare omfattade under samrådskedet.
Kommentar: Avser Björkris 2b. Ändringen görs i den detaljplanen.
Villkorat lov
Lantmäteriet noterade i planbeskrivningen under avsnittet ”Fastighetsbildning” att kommunen
beskrivit vilka åtgärder som ska ha skett innan bygglov beviljas. Ovannämnda villkor för lov kan
inte återfinnas i någon planbestämmelse på plankartan. Lantmäteriet vill påminna om att ifall
villkoren för lov ska kunna tillämpas enligt kommunens avsikt, behöver de införas som
planbestämmelser i plankartan för att bli juridiskt bindande.
Kommentar: Texten under rubriken ”Fastighetsbildning” ändras så att åtgärderna blir en
rekommendation och inte ett villkor.
3. Trafikverket
Trafikverket har inget att erinra under förutsättningen att kommunen tar över väghållning av
vägsträckan och att buller- och vibrationsriktvärden klaras. Om Trafikverket är kvar som
väghållare då gäller verkets synpunkter framfört i samrådsyttrande.
Kommentar: I förslaget till detaljplan finns en planbestämmelse om vibrationsriktvärden
som ska följas. Processen med överlämning av vägsträckan längs väg 970 till kommunal
väghållning fortgår.
4. SGI
SGI har tidigare i samrådsskedet lämnat synpunkter på rubricerad detaljplan. SGI finner att våra
synpunkter har beaktats och vi har, från geoteknisk synpunkt, inga invändningar mot
planförslaget.
Vi har dock följande upplysningar:
Avseende de av stabilitetsskäl nödvändiga åtgärderna invid Kungsbackaån står i
planbeskrivningen att dessa ska utföras av kommunen samt bekostas av entreprenören. SGI lyfter
frågan till Länsstyrelsen om information i planbeskrivningen (Genomförandefrågor/Tekniska
frågor/Geoteknik) tillsammans med bestämmelser om markens anordnande på plankartan
säkerställer att stabilitetshöjande geotekniska åtgärder utförs före byggnation av området
påbörjas.
SGI noterar de kompletteringar som gjorts i underlag [2] avseende risker kopplat till berg- och
blockstabilitet. SGI har inga synpunkter på de rekommendationer som ges där och noterar att
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"fastighetsägaren kommer att ta ner blocken under 2020, innan detaljplanen antas". Detta är en
bra lösning men bör ske i samråd med bergteknisk sakkunnig för att säkerställa att rätt åtgärder
genomförs och att kvarvarande slänt har en acceptabel stabilitet.
Kommentar: Bergskrotning är genomförd och slänten besiktigad efteråt av bergtekniskt
sakkunnig under oktober 2020.
5. Räddningstjänsten
Räddningstjänsten har tidigare yttrat sig i samrådsskedet och finner i detta granskningsskede
inget ytterligare att tillägga.
Kommentar: Noteras. Tidigare yttrande beskrev riktlinjer kring utformning av
räddningsvägar och brandpostnät. Detaljplanen möjliggör att dessa riktlinjer följs.
6. Polismyndigheten
Polisen är positiv till planförslaget och ser gärna att kommunen beaktar det brottsförebyggande
arbetet med exempelvis tillräcklig belysning, buskage mm.
Kommentar: Noteras. Synpunkt om brottsförebyggande arbete skickas vidare till
förvaltningen för Teknik inför fortsatt projektering.
7. Kulturmiljö Halland
Kulturmiljö Halland har inga synpunkter på planen.
Kommentar: Noteras

Sakägare
8. Ellevio
Inom aktuellt område finns befintliga jordkabelledningar för mellanspänning, 12kV samt för
lågspänning, 0,4kV. Om befintliga jordkabelledningar måste flyttas eller ändras, permanent eller
tillfälligt, får den som begär ombyggnad eller ändring stå för dessa kostnader.
För områdets strömförsörjning kommer det att krävas flera nya nätstationer 12/0.4kV, samt nya
ledningsstråk mellan dessa. I bifogad bilaga lämnas förslag på placeringar för nätstationerna samt
sträckningar för mellanspänningskablarna. Slutgiltigt antal nätstationer, samt placering av dessa,
kan komma att behöva ändras, det får bestämmas senare när effektbehovet är känt.
När utrymme reserveras för nätstationerna är det viktigt att säkerställa att minsta horisontella
avståndet mellan nätstation och närmsta byggnadsdel ej understiger 5 meter. Det är också viktigt
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att det finns ett fritt utrymme på minst två meter runt nätstationerna, detta för att säkerställa fria
utrymningsvägar för servicepersonal. De nya nätstationerna måste även kunna nås med lastbil för
framtida drift- och underhållsarbete.
I plankartan för samrådet fanns möjlighet för nätstationsplacering även inom område benämnt
BSC(P), denna möjlighet bör återinföras. Om så krävs skall u-område skapas för ledningarna.
Utöver detta måste nya lågspänningskablar förläggas från nätstationerna till de nya byggnaderna.
Alla schaktningsarbeten för områdets elförsörjning, som utförs inom planområdet, bekostas av
exploatören.
Vi önskar att i god tid bli kontaktade av exploatören för eventuell samordning och
samförläggning i området. För övrigt har vi inte något att erinra mot det upprättade planförslaget.
Kommentar: Möjligheten att placera nätstation finns inom all plusprickad mark.
Eftersom nätstationens läge är ovisst, är det svårt och olämplig att lägga in ett u-område
som begränsar markens användning. I övrigt medger detaljplanen att nätstationer förläggs
inom användningsområde PARK. Var nätstationerna ska placeras måste dock utredas i
samråd med kommunen som ska iordningställa och äga parkmarken. Det är sannolikt
olämpligt att placera nätstationer inom planområdets största parkyta, vid gatukorsningar
eller inom strandskyddat område, så som förslaget visar.
Elledningar kan samförläggas med övriga ledningar i allmän plats. Ellevio ansvarar för att
skaffa kommunens och övriga fastighetsägares tillstånd och bör säkerställa sina
anläggningar med ledningsrätt eller servitut.
9. BRF Lövet
Bostadsrättsföreningen efterfrågar en utredning/hanteringsplan över bullernivå under byggtiden
för närliggande, befintliga, hus. De önskar veta hur man tänkt hantera eventuella skador på
befintlig bebyggelse på grund av vibrationer från bygget.
Kommentar: Buller och vibrationer under byggtiden hanteras inte i planprocessen utan i
byggskedet. Den entreprenör som kommer att bygga ansvarar för att följa
naturvårdverkets allmänna råd om tillämpningen av miljöbalken gällande dessa frågor.
10. Boende på Skårby 3:37
Den boende gillar planen och de ändringar som gjorts sedan samrådet och hoppas att det går
igenom. Undrar om det blir en motionsslinga upp i skogen.
Kommentar: Motionsslinga i skogen ligger utanför planområdet men marken ägs av
privatpersoner med starka kopplingar till exploatören Trollängen. Det blir ingen
kommunal investering utan är upp till exploatören att anlägga detta.
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Organisationer och föreningar
11. Hallandstrafiken
I granskningen framgår det att en busshållplats är placerad i mitten av området i närheten av
p-huset vilket skulle innebära en körslinga för bussen inom Björkris 1 och vidare till hållplats i
Björkris 2. Trafikeringen har kommunen och Hallandstrafiken pratat om men vi vill här lyfta
vikten med möjligheten till snabb och enkel vändmöjlighet samt möjligheten att reglera körtid.
Detta för att erbjuda dubbelriktad trafik och undvika slingkörning.
I remissvaret för samrådet förespråkar Hallandstrafiken stadsbusstrafikering på Göteborgsvägen
för att undvika slingkörning och tidskrävande avstickare.
Kommentar: Noteras.
Kommunala förvaltningar och nämnder
12. Teknik
Bredband
Kungsbacka Bredbandsnät har inget mer att tillägga än det som redan är beskrivit i
planbeskrivningen, förutom att fiberledningar utefter Göteborgsvägen måste skyddas vid
byggnationen.
Avfall och återvinning
Avfall & återvinning har inget att tillägga än vad som är skrivet i planbeskrivningen.
VA
VA har deltagit i planarbetet och genomförandestudien. Viktigt är att föreslaget blågrönt stråk
och svackdike på allmän plats bibehålls för fördröjning av dagvatten. Dagvatten behöver även
fördröjas och renas inom kvartersmark.
Trafik
Ur trafiksynpunkt är det positivt att en gång- och cykeltunnel arbetats in i planförslaget.
Göteborgsvägen är en del av huvudvägnätet och även omledningsväg för E6 och den kommer
därför att vara en barriär mellan den östra och västra sidan av Björkris 2. Med en gång- och
cykeltunnel finns det möjlighet för en planskild, trafiksäker passage för oskyddade trafikanter.
Tunneln är viktigt bland annat som skolväg för boende på östra sidan och för att boende på västra
sidan ska kunna nå parkområdet utmed ån. Det är viktigt att utformningen av tunneln ges omsorg
så att den upplevs som ett attraktivt och tryggt val jämfört med att korsa Göteborgsvägen i
marknivå.
Gång- och cykelkopplingen mellan den östra sidan och Hede station är viktig för att ge en gen
koppling till tågstationen.
Landskap
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Planförslaget ställer höga krav på utformning i anslutning till föreslagen dagvattenanläggning i
det ”blå-gröna” stråket ner mot Kungsbackaån. Detta är viktigt för att kunna tillgängliggöra hela
parken. Hur detta ska göras har studerats i en genomförandestudie som har utförts inom ramen
för planarbetet.
På västra sidan av Göteborgsvägen förväntas ett högt besökstryck av boende, skola och andra
verksamheter i de delar som föreslås som park. Det kommer medföra högre driftskostnader för
parken än normalt, och förkortad livslängd på anläggningar, utrustning och material. Därför
ställer sig Teknik mycket positiv till planbeskrivningens förslag om att utveckla ytterligare en
parkmiljö i planområdets östra del, vid Kungsbackaån. Det bör budgeteras för det initialt högre
slitage som uppkommer innan parken i planområdets östra del är färdig.
Planbeskrivningen anger att tillräckliga friytor finns enligt kommunens riktlinjer gällande andel
uteyta per barn på skol- och förskolegård. Teknik är mycket positiva till detta då tillräckliga
friytor i lekmiljön inte bara har en direkt påverkan på barns lek- och utvecklingsmöjligheter men
även påverkar allmän plats runt omkring och dessa platsers användning.
Platser och områden ska, där det är möjligt, utformas så att de blir användbara för personer med
nedsatt rörelse- och/eller orienteringsförmåga.
I planbeskrivningen anges att anläggningar för rekreation och lek även kommer att anläggas
utanför planlagt område. Detta är mycket positivt både ur ett folkhälsoperspektiv och ur ett
barnperspektiv. Inom området för föreslagna löpslingor, lekplats och hinderbana uppges det
finnas höga naturvärden. Dessa naturvärden bör skyddas eller kompenseras vid kommande
byggnation.
Som det även anges i planbeskrivningen är det i det vidare arbetet viktigt att identifiera
skyddsåtgärder för de områden som ska bevaras, bedöms ha höga naturvärden samt för annan
befintlig vegetation som ska behållas. Det är till exempel eftersträvansvärt att behålla så många
som möjligt av de uppvuxna och friska träd som finns inom eller i direkt anslutning till
planområdet och som kan komma att påverkas av exploateringen samt att kompensera de träd
som tas ned genom plantering av nya inom eller i direkt anslutning till planområdet.
Kommentar: Noteras.
13. Miljö & Hälsoskydd
Miljö och hälsoskydds grundinställning är att man inte ska bygga i områden som redan från
början riskerar att drabbas av bullerstörningar och att man av denna anledning måste utföra
skyddsåtgärder för att uppnå en god boendemiljö.
Man har i plankartan satt bullernivåer för skolgården både för pedagogisk verksamheten och
övriga vistelseytor för skolgården. Dock säger man att reglering av bullerreducerade åtgärder sker
i bygglovsskedet. Vi har svårt att se att man löser det i bygglovet om förutsättningar för
bulleråtgärder inte finns med i planen. På plankartan är marken för skola klossan vägen,
dessutom är det bara halva vägen som är med i denna detaljplan vilket gör att det begränsar
påverkan detaljplanen har på ljudnivåerna på skolgården. Viktigt att jobba med barnkonventionen
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och ser till barnens rättigheter. Barn är många timmar i skolan och på förskolor vilket gör att det
är extra viktigt att värna om placeringen av skolor. Skolbyggnaden i sig får inte blir en
bulleråtgärd för bostäder. Viktigt att det i undervisningslokaler har så god luftkvalitet som möjligt
och jobbar med skolans placering i förhållande till luftföroreningar, där trafik är en faktor att ta
hänsyn till. Viktigt att tänka på placeringen så att den fungerar nu och över tid och att ger den
förutsättningar att fungera och ge en god skolmiljö även i framtiden.
Lokaliseringsprövning av skolan sker först vid anmälan av skolverksamheten.
Bevarande av jordbruksmark, man har klassat marken som brukningsvärd men hänvisar att man
tycker att samhällsintresset väger tyngre än behovet av att bevara den värdefulla jordbruksmarken
samt hela den strandskyddade zonen. Resonemanget kring utbyggnaden är fokuserad kring
stationsläget av Hedestation. Inget resonemang kring att ha två stationer i Kungsbacka stad, och
en i Anneberg, rimligheten i detta. Kommer samhällsintresset alltid väga tyngre än behovet att
bevara jordbruksmark?
Kommentar: Planförslaget har bestämmelser som styr att ”Förordning om trafikbuller
vid bostadsbyggnader (2015:216)” följs. I planförslaget finns goda förutsättningar för
bulleråtgärder. Placering av skolbyggnad mellan väg och skolgård är en viktig åtgärd för
att skapa en god ljudmiljö på skolgården.
Synpunkten om luftkvalitet skickas vidare till serviceförvaltningen som utformar skolan.
En åtgärd kan vara att ha friskluftsintag som är vända bort från de mest trafikerade
vägarna. Detta är dock något vi bedömt inte behöver regleras med hjälp av detaljplanen.
För en hållbar utveckling är det av stor vikt att så många bostäder som möjligt placeras
nära kollektivtrafik och där är stationslägen en grundpelare i kommunens översiktliga
markplanering. Placering av stationslägen sker i samarbete mellan kommun, region och
staten och är en fråga som går långt utanför denna detaljplan.
14. Service
Arbetsprocessen är att förvaltningen för Service deltar i detaljplanearbetena tillsammans med
andra aktörer inom kommunen. Vi ser att arbetsprocessen fungerat väldigt bra och att
detaljplanen uppfyller det behov av 800 nya utbildningsplatser och en ny fullmåttshall som finns
med i lokalplanen.
Förvaltningen för Service ser positivt på att skapa en attraktiv utbildningstomt så att tillräckliga
friytor kan skapas då detta inte bara har en direkt påverkan på barns lek- och
utvecklingsmöjligheter men även en positiv påverkan på området i stort.
Vi ser också positivt på att vi har en flexibel byggrätt upp till 4 våningar som möjliggör
byggnation enligt kommunens Koncept för utbildningslokaler och som skyddar skolgården från
buller. Fullmåttshallen nyttjande kommer kunna samordnas med hela området och vara möjlig att
hyra även på kvällar och helger till föreningsliv och privatpersoner.
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Bra med tydliga och säkra angöringar till både utbildningslokalerna och fullmåttshallen och
skapa trygga gång- och cykelvägar till och från hela området.
Viktigt att bevaka att koppling gällande tillfart, parkeringsplatser och säker gångväg mellan vård
och omsorgsboende, Björkris III, och skolan blir bra.
Konsekvenser ur barnrätts-och barnperspektiv
Detaljplanen skapar tillräckligt med friytor för alla barn och möjliggör en utbildningsbyggnad
efter kommunens Koncept för utbildningslokaler där hänsyn tas till barnperspektivet.
Planen visar på möjligheter att skapa trygga gång- och cykelvägar för alla barn till och från
området.
Gång- och cykeltunneln under Göteborgsvägen syftar till att skapa en trafiksäker skolväg för barn
från den östra delen av planområdet, som behöver korsa vägen när de går till skolan. Det blir
därför viktigt att utforma tunneln så att det framgår för vuxna cyklister att trafiken sker på
barnens villkor, med både bra belysning och trygghetsåtgärder utöver separerade gång- och
cykelbanor.
Säkra gångvägen mellan skolan och vård och omsorgsboendet för att ge barnen chans att besöka
de äldre och de äldre ges möjlighet att besöka skolan.
Kommentar: Noteras.
15. Individ och familjeomsorg
Nämnden för Individ & Familjeomsorg ser positivt på framtagen detaljplan men vill poängtera att
det är viktigt med mötesplatser för många samhällsgrupper och åldrar. Samt att man bygger små
lägenheter med låg hyra.
Kommentar: Noteras.
Övriga
16. Postnord
PostNord har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten vilket bland annat
innebär att det är Postnord som ska godkänna placeringen och standarden på
postmottagningsfunktionen. I denna roll representerar Postnord samtliga postoperatörer som är
verksamma i det aktuella området.
Post ska kunna delas ut miljövänligt, kostnadseffektivt, trafiksäkert och med hänsyn till
arbetsmiljön för chaufförer och brevbärare. För att det ska kunna genomföras i praktiken behöver
utdelningen standardiseras.
Vid nybyggnation av villor/radhus och industriområden placeras postlådan i en lådsamling vid
infarten till området. I flerfamiljshus ska man ta emot sin post i en fastighetsbox på entréplan.
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Kontakta PostNord i god tid på utdelningsforbattringar@postnord.com för dialog gällande
godkännande av postmottagning i samband med nybyggnation.
En placering som inte är godkänd leder till att posten inte börjar delas ut till adressen.
Kommentar: Informationen skickas vidare till berörda fastighetsägare och exploatörer.
17. Boende på Björkrisvägen
Hede har stort behov av en vårdcentral, detta borde tas hänsyn till i detaljplanen.
Kommentar: Vårdcentral bedöms kunna rymmas inom användningen C vilken ligger på
de flesta kvarter inom detaljplanen. Det har förts diskussioner med Region Halland om
behovet av en vårdcentral i norra Kungsbacka.
18. Cykelpendlare
Jag har mailat förut om detta och fått svaret att det bara var en skiss. Nu har det ju tydligen
kommit ut nya underlag för granskning och jag tittar än en gång på kartan och är riktigt bekymrad
över rondellerna då jag cyklar denna väg mellan Lindome och Kungsbacka varje dag. Skall man
inte kunna köra rakt fram? GC-vägen svänger ju alltid in på sidogatorna. Jag skall ju rakt fram.
Har ni testat att cykla på en sådan här GC-bana så förstår ni hur farligt det är för man tappar
ögonkontakt med bilisterna. Bilisterna tror att man skall svänga och, själv så måste man svänga
för att kunna komma rakt fram. Kan ni inte bygga en holländsk rondell där även cykelbanan går i
en cirkel runt rondellen. Inte en inverterad cirkel. Snälla gör rätt innan det blir fel och försent att
åtgärda.
Kommentar: Detaljplanen medger olika utformning av cirkulationen och illustrationen
visar endast en möjlig utformning. Under detaljprojekteringen studeras vidare hur
korsningspunkter ska utformas till exempel med avseende på svängradier och om det ska
finnas utrymme för fordon att stanna innan de kör in i cirkulationen. Kungsbacka
kommun följer som regel Trafikverkets standard ”Vägars och gators utformning” för en
trafiksäker miljö.
19. Boende på Mor Annies väg
Ett långt yttrande gällande omställning av samhället till cirkulär ekonomi och vad det kan
innebära för utformningen av bostäder. Exempel är hur stor förrådsyta som behövs per
kvadratmeter bostadsyta, utformning av cykelparkeringar, storlek på innergårdar, elförsörjda
parkeringsplatser, organisation med bygemenskaper och byråd. Synpunkterna sträcker sig vida
utanför detaljplaneområdet.
Kommentar: Synpunkterna är till stor del av karaktären att de inte går att styra i en
detaljplan. Däremot hindrar inte detaljplanen att man bygger på detta vis ändå.
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Ändringar
Detaljplanen delas inför antagande upp i två delar; Björkris etapp 2a och Björkris etapp 2b. Det
innebär att planerna har två olika plankartor, två olika illustrationskartor, två olika
planbeskrivningar och två olika utlåtande (varav detta dokument är för Björkris 2a). Utredningar
är dock samma för båda detaljplaner.
Plankarta
•

Planområdet har ändrats efter granskningen och har delats upp i två detaljplaner. Detta
utlåtande rör Detaljplan för Björkris 2a. Björkris 2a omfattar planområdet väster om
Göteborgsvägen samt del av Göteborgsvägen.

•

Plankartan har justerats efter underlag från förprojektering vilket bland annat innebär att
gatulinjer justeras och att planområdet minskas något där parkstråket möter skogen.

•

Planbestämmelserna som avser användningsbestämmelser har ändrats enligt
Lantmäteriets yttrande och är nu särskilda och utskrivna en och en.

•

Mindre formuleringar i planbestämmelser har ändrats.

•

Skalstocken har bytts ut.

Planbeskrivning
•

Förtydligande om att parkeringsfrågorna behöver arbetas vidare med i bygglovskedet.

•

Planbeskrivningen kompletteras med information om att bergskrotning är genomförd och
att biotopskyddsdispens för åtgärder i diket i norra delen av området är beviljat.

•

Planbeskrivningen kompletteras med förtydligande kring vilka delar som enbart gäller för
Björkris 2a respektive 2b.

Ida Lennartsson

Anna-Karin Ljungman

Elin Kajander

Verksamhetschef Plan

Planarkitekt

Planarkitekt
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Kungsbacka kommun
Samhällsbyggnadskontoret
samhallsbyggnadskontoret@kungsbacka.se

Granskningsyttrande över förslag till detaljplan Björkris II,
bostäder m.m. inom Skårby 6:19 m.fl., Kungsbacka kommun
Ärendet
Planområdet ligger i norra Kungsbacka, norr om bostadsområdet Björkris etapp 1.
Planområdet består idag av jordbruksmark på cirka 20 hektar. Även gårdsmiljö och
skogsbryn ingår i planområdet.
Uppdraget innebär att det skapas en ny stadsdel som kommer att inrymma
cirka 800 bostäder samt den tillhörande samhällsservice som krävs för antalet
bostäder. Området ska ha en varierad bebyggelse både i höjd, byggnadstyp
och upplåtelseform samt goda möjligheter till att integrera småskaliga
verksamheter i bostadskvarteren.
Länsstyrelsen har lämnat samrådsyttrande den 28 februari 2019 (dnr 402-37519).
Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 §
plan- och bygglagen (PBL) och nu kända förhållanden att ett antagande av en
detaljplan enligt förslaget kan komma att prövas.
Länsstyrelsen befarar att:
riksintresse enligt miljöbalken riskerar att skadas (Natura2000-området)
strandskydd enligt 7 kap miljöbalken (MB) upphävs i strid med
gällande bestämmelser
miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken inte iakttas,
det som föreslås blir olämpligt med avseende på hälsa och säkerhet
eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion.
Se utvecklad bedömning under kommande rubriker. Samtliga
ingripandegrunder är kopplade till det föreslagna utbyggnadsområdet öster om
Göteborgsvägen.

Postadress
301 86 HALMSTAD

Besöksadress
Slottsgatan 2

E-post
Telefon
halland@lansstyrelsen.se 010 – 224 30 00
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Natura 2000 (riksintresse)
Kommunen anger att de bedömer att planen inte kommer innebära betydande
påverkan på Natura 2000-området Kungsbackafjorden. Det saknas dock ett
resonemang om planens påverkan på Natura 2000-området i kombination med
andra etableringar och planerade verksamheter. En utredning av den
kumulativa påverkan på Kungsbackafjorden efterfrågades i samrådsskedet och
behöver diskuteras för att den aktuella planens påverkan ska kunna bedömas.
Strandskydd
Kommunen anger i planen att de planerar upphäva strandskyddet utanför 40
meter från Kungsbackaån. Som särskilda skäl för detta anger de att åtgärden
behövs för att tillgodose ett stort allmänt intresse som inte kan tillgodoses
utanför området. De hävdar vidare att det är ett stort allmänt intresse att bygga
bostäder i anslutning till tätorten. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning
att det är ett angeläget allmänt intresse att bygga bostäder men menar att det är
fullt möjligt att tillgodose detta behov utanför strandskyddat område. Större
delen av planlagt området ligger utanför strandskyddat område och möjligheter
finns att fortsätta den exploateringen norrut väster om Göteborgsvägen istället
för öster om närmare ån och därmed inte påverka strandskyddet runt
Kungsbackaån. Även delar av området öster om vägen skulle kunna bebyggas
utanför strandskyddsområde då det är ca 170 meter från strandlinjen till vägen i
de norra delarna, om det tillåts geotekniskt och med hänsyn till
översvämningar.
Länsstyrelsen anser att särskilda skäl för att upphäva strandskyddet utmed
Kungsbackaån i det här området saknas. Den lokaliseringsutredning som är
gjord är begränsad till området kring Hede station och tämligen snäv. Då
naturvärdena i Kungsbackaån är så pass höga krävs det att kommunen tydligt
visar att man uttömt alla andra alternativ för syftet att anlägga bostäder i andra
delar av Kungsbacka stads närområde eller i kommunen i stort. Detta för att
man skall kunna anse att det finns särskilda skäl för att upphäva strandskyddet.
Vidare bidrar strandskyddet i det här fallet med att säkerställa att ingen negativ
påverkan på Kungsbackaån sker. Ett upphävande av strandskyddet skulle
därför kunna innebära att syftet med strandskyddet motverkas. Kommunen
planerar även att behålla strandskyddet närmast ån (40 meter). Det kommer då
krävas strandskyddsdispens för att anlägga de erosionsskydd som föreslås för
att byggnation enligt planen skall kunna ske. Att dispens kan medges behöver
säkerställas innan planen antas då delar av planen inte kan genomföras om
dispens inte medges. Länsstyrelsen ser att det kan bli svårt att få dispens för
åtgärderna då naturvärdena i Kungsbackaån riskerar att på ett betydande sätt
påverkas negativt om de genomförs.
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Miljökvalitetsnormer
Länsstyrelsen bedömer att det finns en risk att planen, i kombination med andra
pågående och planerade planarbeten, kommer ha en negativ inverkan på
miljökvalitetsnormerna för vatten. Till exempel så är kvalitetsfaktorerna
”vattendragets närområde” och ”svämplanets struktur och funktion” idag
klassade som otillfredsställande. Båda dessa faktorer riskerar att försämras
ytterligare om man genomför de planerade erosionssäkrande åtgärderna samt
bebygger inom Kungsbackaåns strandskyddsområde. Erosionssäkrande
åtgärder riskerar även att förändra erosionsbilden och flytta problemet till en
annan del av området som då kan få ökad erosion vilket också kan inverkan
negativt på kvalitetsfaktorerna och åns naturvärden.
Risk för översvämning
Enligt Boverkets tillsynsvägledningen till Länsstyrelserna om översvämning bör ny
sammanhållen bebyggelse lokaliseras till områden som inte hotas av översvämning
från sjöar, hav och vattendrag. Ny sammanhållen bebyggelse bör som grundregel
lokaliseras över beräknad högsta nivå och effekten av ett förändrat klimat under
bebyggelsens förväntade livslängd behöver beaktas.
För bebyggelsen öster om Göteborgsvägen finns översvämningsrisk.
Kommunen har infört två planbestämmelser med anledning av detta. Den ena
bestämmelsen reglerar att lägsta golvhöjd ska vara + 5 meter, den andra
reglerar lägsta höjd på gata som saknar alternativ väg för räddningsfordon ska
vara +4,6 meter.
Länsstyrelsen anser att höjdsättning i planer alltid bör utgå från ett angivet
höjdsystem för att undvika tolkningsutrymme. Som planen ser ut idag är den
otydlig avseende vilken höjd som avses.
Sedan detaljplanen var på samråd har MSB kommit med ny
översvämningskartering för Kungsbackaån. Det har även kommit några
regeringsbeslut i frågor som liknar de i detaljplanen. Regeringsbesluten handlar
om planer som har upphävts av länsstyrelsen och därefter överklagats till
regeringen. Inför regeringsbesluten har både Boverket och MSB yttrat sig och
deras resonemang är intressanta för aktuellt ärende. I dessa anser man inte att
det är tillräckligt att sätta en lägsta höjd för golv. En planbestämmelse om en
lägsta nivå för färdigt golv innebär inte något krav på att huskonstruktioner ska
vara vattentåliga under den nivån. Den lägsta nivån för färdigt golv måste
sättas högre än den befarade översvämningsnivån, med en marginal som ger ett
tillräckligt utrymme för översvämningskänsliga delar av
grundläggningskonstruktioner. Översvämningsrisker kan inte enbart hanteras
med bestämmelser om utförande, som t.ex. om höjd på färdigt golv. De
regeringsbeslut som hänvisas till är Fi2019/01247/SPN och Fi2019/1235/SPN.
I aktuell detaljplan är det ett krav att parkeringsplatserna anläggs i garage och
att garagen får sticka upp max 1 meter över angränsande marknivå. Det innebär
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att risken för översvämning i garagen är stor. Det innebär också att planen är
något otydlig då kraven på parkeringsgarage gäller där lägsta golvhöjd är + 5
meter. Är garagegolv undantagna? Planen saknar helt resonemang kring om det
är lämpligt eller ens möjligt att uppföra garage i detta läge, inte heller vad som
krävs för skydd för att det ska vara lämpligt med källargarage i området.
Garage och husgrunder innehåller normalt elinstallationer och annat som är
känsligt för översvämning. Om sådana funktioner översvämmas kan det leda
till stora skador på materiel och egendom.
Länsstyrelsen bedömer att det som föreslås öster om Göteborgsvägen kan bli
olämpligt med avseende på risken för översvämning. Kommunen har inte
redovisat vilka risker som finns för översvämning och har inte säkerställt att
planens genomförande inte kommer innebära en stor risk för översvämning.
Länsstyrelsen anser att det inte är helt säkerställt att en översvämning inte kan
få till följd att källaren översvämmas. Kommunen har inte tillräckligt förklarat
eller redovisat hur källaren och byggnadernas konstruktion kan ges ett fullgott
skydd i ett mycket översvämningsdrabbat läge.
Stabilitet (Hälsa och säkerhet)
För att kvarteren öster om Göteborgsvägen ska kunna bebyggas och för att
parkmarken ska kunna anläggas krävs stabilitethöjande åtgärder samt
erosionsskydd på naturmarken mot Kungsbackaån. Åtgärderna säkerställs inte i
detaljplanen. Åtgärderna kan komma att kräva tillstånd samt
strandskyddsdispens. Om en sådan prövning inte bifalls kan inte delar av
planen genomföras. En sådan prövning bör därför vara klar innan detaljplanen
antas.
Länsstyrelsen befarar inte att:
- reglering av mellankommunala frågor inte samordnas på ett lämpligt sätt.
Råd om tillämpningen av PBL och MB
Groddammar
Kommunen anger att de dammar som togs upp i samrådsskedet ligger utanför
planområdet. Hänsyn måste dock tas till dem och eventuell påverkan som ett
genomförande av planen kan ha på dem bör beskriva. Om dammarna kommer
påverkas, till exempel genom dränering, och där finns groddjur kan det krävas
dispens från artskyddsförordningen för att få genomföra delar av detaljplanen.
Eventuell påverkan på dammarna måste utredas innan byggnation kan ske. Att
byggnation kan ske bör säkerställas innan planen antas.
Havsnejonöga i Kungsbackaån
Kungsbackaån är ett mycket värdefullt vattendrag med höga naturvärden, inte minst
som lekplats för havsnejonöga. Vattendraget är redan idag kraftigt påverkat av
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byggnation i närområdet. I planförslaget finns erosionsskydd med som förslag till
åtgärder för att möjliggöra byggnation nära vattendraget på grund av att marken består
av instabil lera. Ett anläggande av erosionsskydd till exempel i form av schaktning
inom strandzonen, släntning av kanten på vattendraget eller stensättning innebär att
området som habitat för havsnejonöga riskerar att förstöras. Detta antingen genom
direkt exploatering eller indirekt genom ändrade strömförhållanden. Artens förekomst
är extremt hotad i hela landet med mycket dålig framgång på sina lekområden de
senaste åren. Förra året kunde lek endast konstateras i två vattendrag i Halland. Även
artens världspopulation är hotad vilket innebär att det är ytterst viktigt att varje
potentiellt habitat bevaras. Larverna av havsnejonöga lever flera år i sediment i
strandzonen innan de vandrar ut i havet. Dessa påverkas direkt genom åtgärder i
strandzonen.
Sverige är bundna gentemot EU att säkerställa gynnsam bevarandestatus för
havsnejonöga. Länsstyrelsen befarar att detta kraftigt försvåras om man negativt
påverkar populationen i Kungsbackaån vilket är ofrånkomligt vid anläggande av
erosionsskydd i strandzonen. Länsstyrelsen anser att man ej bör tillåta
erosionsskyddsåtgärder som påverkar strandzonen utmed delar av Kungsbackaån som
har potential att hysa havsnejonöga. Det går enligt den geotekniska undersökningen att
undslippa extra skyddsåtgärder om man låter bli att bebygga närmare än 40 meter från
ån. Detta gynnar även områdets potential som grön korridor för djur och växter.
Sociala frågor
De punkter angående sociala frågor och trygghet som framfördes av
Länsstyrelsen har till största delen beaktats. Kommunen har på ett bra sätt
ändrat och/eller utvecklat planbeskrivningen utifrån givna råd.
I sitt yttrande gav Länsstyrelsen rådet att ”I förslaget till framtida
kollektivtrafikssträckning bör den eventuella målpunkten rekreationsområdet i
väst inräknas, då även på grund av att lägenhetshus med många bostäder är
placerade i dess närhet”. Detta råd har inte resulterat i någon ändring i
planbeskrivningen. Inte heller kan länsstyrelsen hitta någon kommentar från
kommunen kring frågan i samrådsredogörelsen. Rådet kvarstår då det är av
särskild vikt på grund av den planerade bebyggelsen och tillgängligheten till
rekreationsområdet.
Planens syfte
Planens syfte är väsentligt att förstå när planen ska tolkas exempelvis vid
bedömning av bygglovsansökningar och speciellt då det gäller att bedöma
avvikelser från planen. En detaljplans syfte bör förklara anledningen till
detaljplanen och vad planen avser att uppnå. Planens syfte avgör vilka
planbestämmelser som kan användas. Länsstyrelsen anser att syftet i aktuell
detaljplan är vagt formulerad vilket kan försvåra hantering av bygglov inom
området.
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Biotopskydd
Det anges på plankartan i bestämmelsen n4 att öppningar för korsande gångoch cykelväg får göras i stenmuren. Men de två vägar som korsar muren har
beteckningen ”GATA”. Plankartan bör uppdateras för tydlighet kring vad som
gäller.
Buller
För att skapa tysta miljöer finns planbestämmelsen att byggnader ska
sammanbyggas längs några av gatorna i området. Om de behöver
sammanbyggas till en viss höjd för att bullernivåerna ska klaras bör en lägsta
nivå regleras.
Parkeringsplatser
Länsstyrelsen anser att parkeringsnormen i området (1,2 parkeringsplatser
/bostad i flerbostadshus och 1,8 parkeringsplatser/bostad i enbostadshus) är
hög. I ett så kollektivtrafiknära läge borde antalet parkeringsplatser kunna
minskas ytterligare.
Planbestämmelser
I området planläggs för flerbostadshus och fristående eller sammanbyggda eneller tvåbostadshus. En annan bestämmelse reglerar att bebyggelsen mot några
gator ska sammanbyggas för att skapa tysta sidor mot gården. Samtidigt finns
den generella bestämmelsen att byggnader ovan mark ska placeras minst en
meter från fastighetsgräns. Bestämmelsen om avstånd till fastighetsgräns bör
förtydligas. Exempelvis kan bestämmelsen utformas Där byggnader inte
sammanbyggs i fastighetsgräns ska byggnad placeras minst 1 meter från
fastighetsgräns.
I de kvarter där det föreskrivs en blandning mellan flerbostadshus och en- eller
tvåbostadshus kan det vara en besvärande med ett fyra våningar högt hus 1
meter från enbostadshusets fastighetsgräns. Jämför med rättsfallet om
förskolan i Kolla.
Under rubriken Egenskapsbestämmelser för kvartersmark återfinns även
bestämmelser för allmän platsmark.
Skalstocken på kartan stämmer inte.
Cecilia Engström

Josefine Carlsson

Detta yttrande har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrifter.
Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Datum

2020-06-01
Dnr

2016-00041
(189063)
Detaljplan för Skårby 6:19, Björkris etapp 2
Genomförande
Byggnadsnämnden beslöt den 2018-12-13 §330 att genomföra samråd för detaljplaneförslaget för
Skårby 6:19, Björkris etapp 2. Detaljplaneförslaget har sänts till berörda myndigheter, nämnder,
föreningar och sakägare för yttrande, samrådet hölls under 2019-01-15 till 2019-02-24. Förslaget
har under samma tid varit utställt i Stadshuset i Kungsbacka.
Planförslaget syftar till att skapa en ny stadsdel med möjlighet att rymma cirka 800 bostäder samt
förskola/skola, vård- och omsorgsboende och motionsanläggning. Området ligger nära Hede
station och det strategiska läget ska tas tillvara genom bra kopplingar för gång och cykel till
stationen och till annan närliggande service. Området ska ha en varierad bebyggelse som följer
kvartersstrukturen i Björkris I.
Sammanfattning
Under samrådstiden inkom 24 skrivelser. Inkomna synpunkter berör i huvudsak trafikföringen på
Göteborgsvägen, bebyggelsen öster om Göteborgsvägen och vibrationer från järnvägen. Ett
yttrande från kommunstyrelsen föranledde nya direktiv för detaljplanen vilka i sig medför
ändringar av planförslaget.
Kontoret har bedömt att planförslaget ska revideras. Revideringen innebär bland annat att
användningsområdet för vård- och omsorgboende har ersatts av ett användningsområde för skola,
vilket har gjort att två bostadskvarter tagits bort. Planområdet har utökats norrut för att
möjliggöra en något större skoltomt och ett större bostadskvarter längst i nordost där även
parkområdet följer med norrut.
Inkomna synpunkter och förvaltningens kommentarer
Inkomna synpunkter har sammanfattats nedan. Personnamn anges inte. Samtliga synpunkterna
finns tillgängliga på Samhällsbyggnadskontoret. Länsstyrelsens yttrande bifogas.

Samhällsbyggnadskontoret

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se
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Statliga och regionala myndigheter
1. Länsstyrelsen
Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning
Länsstyrelsen påpekar att planområdet ligger inom ett av Sveriges mest vibrationsutsatta
områden. Vibrationsutredning med avseende på komfortvibrationer i byggnader har inte utförts.
Frågan kan inte skjutas fram till bygglovsskedet.
Kommentar: En planbestämmelse om vibrationsnivå har lagts till på plankartan.
Fastighetsägaren har gjort en utredning med mätningar på befintlig byggnad i
Björkris etapp 1. Den visar att vibrationer i det fallet vida understiger nedre gränsen
för måttlig störning, 0,4 mm/s RMS. En beskrivning av detta tas med i
planbeskrivningen och utredningen bifogas planhandlingarna.
Angående de geotekniska förutsättningarna; Länsstyrelsen anser att kommunen utöver
lastrestriktionerna i plankartan i plan även måste säkerställa att ytterligare stabilitetshöjande
åtgärder vidtas. Detta kan göras med stöd av 4 kap. 12§ PBL.
Kommentar: Kommunen har i plankartan förtydligat att lastrestriktionerna förutsätter
ytterligare förstärkningsåtgärder, möjliga förstärkningsåtgärder beskrivs i
planbeskrivningen och utreds mer i detalj i projekteringsskedet. I
genomförandebeskrivningen beskrivs ansvar och kostnadsfördelning av åtgärderna.
Angående upphävande av strandskyddet; Länsstyrelsen saknar en redovisning av varför det
angelägna allmänna intresset om utbyggnad inte kan tillgodoses utanför den strandskyddade
zonen. Detta är något som måste redovisas för att kunna åberopa detta särskilda skäl.
Kommentar: Kommunen har utvecklat resonemangen kring varför det angelägna
allmänna intresset om utbyggnad inte kan tillgodoses utanför den strandskyddade
zonen och bilagt PM – Lokaliseringsutredning.
Råd om tillämpningen av PBL och miljöbalken
Angående trafikbuller; Det är bra att detaljplanen har en planbestämmelse om skydd mot
störningar som överensstämmer med texten i 4 § förordningen (2015:216) om trafikbuller vid
bostadsbyggnader. Länsstyrelsen vill bara förtydliga att vid fasad innebär utanför inglasade
balkonger. Kommunen behöver säkerställa att riktvärden för bullernivåerna på förskolegården
hålls. Riktvärden för buller från väg- och spårtrafik på nya skolgårdar är 50 dBA ekvivalent
ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå, för de delar av gården som är avsedda för lek, vila och
pedagogisk verksamhet. För övriga vistelseytor inom skolgården är riktvärdet 55 dBA ekvivalent
ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå.
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Kommentar: För att säkerställa att riktlinjerna för bullernivåerna på förskol- och
skolgården hålls har kommunen lagt stycket ovan i bestämmelsen om störningsskydd.
Angående vatten och avlopp: Kommunen behöver i planbeskrivningen visa att det finns kapacitet
i de kommunala avloppsreningsverken och i dricksvattennätet för att försörja området.
Kommentar: En text i planbeskrivningen som förtydligar att det finns kapacitet i det
kommunala avloppsreningsverket och i dricksvattennätet har lagts till. Kommunen
håller på att utreda åtgärder för att öka kapaciteten för reningsverket Hammargård
och har startat upp en tillståndsprocess. Idag finns ett kapacitetstak på 52 000 PE och
i planeringen framåt har man tagit höjd för 95 000 PE vilket ska motsvara
prognostiserad befolkningsökning till år 2050. Även för vattenverket pågår
motsvarande process för att möta framtida exploateringar. För att komma fram till hur
kapaciteten i vattenverket ska utökas utreds fler uttagsbrunnar och
infiltrationsdammar.
Angående förorenat område: Om inte förorenat område är sanerat innan granskning anser
Länsstyrelsen att det bör säkerställas i planen att området är sanerat till nivån Känslig
markanvändning innan bostäder uppförs, exempelvis genom en planbestämmelse enligt 4 kap. 14
§ punkt 4 PBL.
Kommentar: Området har under 2019 sanerats, planförslaget påverkas därav inte av
att föroreningar har påträffats.
Angående vattenverksamhet: Länsstyrelsen informerar om att det är viktigt att exempelvis
avvattning av mark samt grävning eller uppförande av en anläggning i ett vattenområde utgör
vattenverksamheter som kräver ett tillstånd eller en anmälan. De informerar även om vikten av att
kontakta ägare till vattenanläggningar som kan påverkas av avdelning av dagvatten.
Kommentar: Noteras.
Angående biotopskydd: Inom området för detaljplanen finns öppna diken och stenmurar. Planen
bör kunna utformas så att biotoperna kan vara kvar opåverkade. Ett sätt att behålla dikena, vilket
nämns i miljöutredningen, är att göra dem till en del av dagvattensystemet, där de ges ett
meandrande lopp och dammar anläggs på utvalda platser. Biotoperna bör skyddas i plan eftersom
objekten inte längre är biotopskyddade när området är utbyggt.
Kommentar: En planbestämmelse som skyddar befintlig stenmur läggs till i
planförslaget. Öppna diken planeras att integreras i det öppna dagvattensystemet.
Dispens kommer att sökas för dispenspliktiga åtgärder.
Angående strandskydd: Länsstyrelsen bedömer att anläggande av erosionsskydd längs ån krävs
strandskyddsdispens. Detsamma gäller vid anläggande av parkmiljöer och kan även gälla vid
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åtgärder i parkmiljön efter anläggandet. Det framgår inte av plankartan om strandskyddet är
upphävt i vattenområdet där gång- och cykelbron planeras. Det behöver även framgå om
dammarna nordväst om planområdet omfattas av generellt strandskydd på 100 m.
Kommentar: En ny utredning är bilagd planhandlingarna; PM –
Lokaliseringsutredning och beskriver bakgrunden och anledningen till varför
kommunen bedömt att området får tas i anspråk trots att det delvis omfattas av
strandskydd. Strandskyddet kommer inte att upphävas inom park- och naturmark, för
vissa åtgärder inom dessa områden kommer strandskyddsdispens behöva sökas.
Dammarna nordväst om planområdet är mindre anlagda bevattningsdammar vilka
kommunen bedömer inte omfattas av strandskydd.
Det anges att Natura 2000-området Kungsbackafjorden inte påverkas negativt av planens
genomförande, om dagvatten hanteras bra. Kommunen bör utveckla vad som avses med en bra
hantering.
Kommentar: Kommunen har i planbeskrivningen förtydligat att med en bra
dagvattenhantering menas de förslag som har framkommit i bilagda
dagvattenutredningar.
Angående jordbruksmark: Länsstyrelsen menar att trots att jordbruksmarken inom planområdet i
den fördjupade översiktsplanen för Kungsbacka stad är utpekat som ett större utvecklingsområde
behöver kommunen göra en bedömning över om jordbruksmarken är värdefull eller inte.
Bedömningen ska grundas på om marken är brukningsvärd eller inte.
Kommentar: Kommunen har bilagt planhandlingarna ett PM –
Lokaliseringsutredning. PM beskriver bakgrund och anledning till varför kommunen
anser att föreslagen exploatering inte kan ske på annan plats.
Att reglera våningshöjden rekommenderas normalt inte eftersom det reglerar något på insidan
byggnaden. I aktuell plan har bestämmelsen kombinerats med en bestämmelse om högsta
nockhöjd. Kommunen bör fundera över vilka konsekvenser det kan få med dessa bestämmelser.
Kommentar: Noteras.
Länsstyrelsen anser att 1,4 parkeringsplatser per lägenhet är högt satt i detta område då
förutsättningarna är goda för hållbara resor. Genom att arbeta mer med bilpooler, cykelpooler och
mobile management kan parkeringsplatserna minskas. Ett generellt problem i Sverige är att det
som byggs är för dyrt för många att efterfråga. Med parkeringsgarage, pålning och mycket
gatumark ser området ut att bli dyrt att bebygga. Det är bra om man redan i planarbetet kan
belysa hur man kan tillskapa de billigare bostäderna som det råder brist på. Länsstyrelsen anser
även att kommunen bör se över möjligheten med att uppföra en återvinningsstation inom
planområdet.
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Kommentar: Parkeringstalet är förändrat och ligger nu på cirka 1,25
parkeringsplatser/bostad. Kommunen är positiv till bilpooler, cykelpooler och
mobility management. Stora satsningar på detta skulle kunna göra att parkeringstalet
kan ses över igen. Kommunen har studerat möjligheten med en återvinningsstation
inom området men då närmsta är belägen strax sydväst om planområdet har
bedömningen blivit att det är tillräckligt nära.
Angående sociala frågor och trygghet; Länsstyrelsen anser att kommunen behöver göra en
bredare mångfaldsanalys. Det vore bra att tydligare peka ut vilka platser som räknas som
naturliga målpunkter för rörelse inom området för att sedan låta trygga huvudstråk löpa till dessa.
Dessa huvudstråk bör utformas tydligt så att man väljer dessa stråk vid förflyttning. I förslaget till
framtida kollektivtrafikssträckning bör den eventuella målpunkten rekreationsområdet i väst
inräknas, då även på grund av att lägenhetshus med många bostäder är placerade i dess närhet.
Länsstyrelsen poängterar att kommunen behöver särskilja trygghet och trafiksäkerhet i frågan om
korsande trafikanter över Göteborgsvägen. Slutligen anser Länsstyrelsen att kommunen behöver
se över sträckningen av cykelbanan som löper från östra delen av planområdet till Hede station.
Trafiksepareringen riskerar att skapa en otrygghetskänsla relaterat till risken att utsättas för brott.
Kommentar: En uppdaterad SKA-utredning har tagits fram och bilagts handlingarna,
här har framförda diskussioner ändrats och utökats något.
Kommunen har i planbeskrivningen gjort redigeringar avseende trygghet och
trafiksäkerhet i frågan om korsande trafikanter över Göteborgsvägen. Kommunen har
studerat sträckningen av cykelbanan och har i planbeskrivningen förtydligat dess
sträckning. Den planerar att gå från planområdet, över Kungsbacka ån, en kort sträcka
som är trafikseparerad och sedan direkt in på en nyuppförd parkering. Kommunens
bedömning är att det är mer fördelaktigt att ha en kortare cykelväg mot stationen trots
att cyklisten tvingas cykla enskilt en kort sträcka.
Angående naturvärden och skyddade arter; Länsstyrelsen anser att planhandlingarna behöver
kompletteras med hur ett genomförande av detaljplanen kommer att påverka de arter som lever i
brynhabitatet mellan de olika habitaten. Länsstyrelsen anser att det är viktigt att utreda och i
planhandlingarna belysa hur dammarna norr/nordväst utanför planområdet påverkas vid
exploatering. Dessa dammar hyser troligtvis åkergroda vilka, likt alla groddjur i Sverige, är
fridlysta enligt 6 § artskyddsförordningen. Länsstyrelsen anser även att planhandlingarna bör
kompletteras med en redovisning av de naturvärden och bevarandestatus (nationellt och lokalt)
för de skyddade och rödlistade arter som kommer påverkas av exploateringen samt en bedömning
av hur dessa naturvärden och bevarandestatusen för arterna kommer påverkas av detaljplanens
genomförande. De skyddsåtgärder som krävs för att bevara en kontinuerlig ekologisk funktion för
arterna i området bör om möjligt inkluderas i planhandlingarna.
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Kommentar: De diskuterade dammarna ligger utanför planområdet efter att
naturvärdesinventeringen togs fram, plangränsen förändrades redan innan samrådet så
att dammarna hamnade utanför utvecklingsområdet. Förtydligande finns i
planbeskrivningen under Natur, en bild har även lagts till vilken visar nuvarande
planområdesgräns över naturvärdesinventeringsgränsen.
Grönstråket i väst har i planbestämmelserna fått beteckningen PARK men om dessa ytor ska
användas för avledningen av dagvatten bör kommunen överväga att även sätta beteckningen
dagvattendamm på grönstråket. På grund av att Kungsbackaån utgör ett ekologiskt särskilt
känsligt område anser Länsstyrelsen att det är viktigt att dagvattnet tas omhand och renas lokalt
så att flora, fauna och MKN för de båda recipienterna inte påverkas negativt. Planhandlingarna
bör även kompletteras med hur den cykelbro som planeras att byggas kommer att påverka
Kungsbackaåns värden. Planområdet utgörs idag mestadels av åkermark och genom att bebygga
området så kommer mängden dagvatten som behöver tas omhand att öka. Kommunens
dagvattenutredning dimensionerar för 5- och 20-års regn, Länsstyrelsen anser att 100-års regn bör
studeras.
Kommentar: Under arbetet med genomförandestudien har det framkommit att
höjdryggen i området inte går att flytta enligt planerat vilket i sin tur gör att det
kommer bli mindre vatten än planerat i det grönblå stråket. Området kommer
huvudsakligen vara en park och kommunen har därför bedömt att det inte ska adderas
någon ytterligare användning inom området.
Kommunen bedömer att utbyggnad av cykelbro över Kungsbackaån, erosionsskydd
och stabilitetshöjande åtgärder går att genomföras på ett sätt att Kungsbackaåns växtoch djurliv inte påverkas negativt. 100-årsregn och 200-årsregn har i
dagvattenutredningen studerats i översvämningssyfte.
Oljeavskiljare och andra skyddsåtgärder för dagvatten bör finnas för att förhindra att föroreningar
från parkeringsplatser och gator hamnar i Kungsbackaån. I Miljöutredningen påtalas att en
förutsättning för att planerad utbyggnad inte ska påverka miljökvalitetsnormerna för vatten
negativt är att dagvattnet omhändertas lokalt och detta bör därför genomföras. Vattenförekomsten
Kungsbackaån (Mynningen-Lillån) har måttlig ekologisk status, med målet att god ekologisk
status ska uppnås till 2027. Länsstyrelsen anser att utbyggnaden av bostadsområdet inte får
medverka till att MKN för Kungsbackaån inte kan nås och att de skyddsåtgärder som krävs bör
säkerställas i detaljplanen. Planerat dagvattensystem bör iordningsställas i ett inledande skede för
att minimera påverkan på Kungsbackaån och Kungsbackafjorden även under byggskedet.
Eftersom Kungsbackaån och Natura 2000-området Kungsbackafjorden är recipient för dagvatten
från många detaljplaner i Kungsbacka kommun bör kommunen göra en helhetsbedömning av alla
planers sammanlagda påverkan på recipienterna. Kommunen har berättat att det pågår ytterligare
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utredningar kring hur dagvatten ska omhändertas. Länsstyrelsen ser fram mot att se dessa i
granskningen och även mer förtydliganden kring påverkan på recipienterna.
Kommentar: Noteras. Under stycket Miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten har
bedömningen om påverkan på recipienten beskrivits.
En arkeologisk utredning har utförts. Innan området kan tas i anspråk för avsett ändamål ska en
arkeologisk undersökning av fornlämningarna genomföras. Ansökan ställs till länsstyrelsen.
Kommentar: Noteras.
Länsstyrelsen informerar om att MSB har kommit med nya karteringar för översvämningsrisk vid
Kungsbackaån. Om dessa beräkningar skiljer sig från de flöden och nivåer som har tagits med i
de geotekniska utredningarna bör utredningarna uppdateras med den nya informationen.
Pumpstationen bör lokaliseras klimatsäkert. De önskar även att kommunen förtydligar om
eventuella erosionsskydd i Kungsbackaån samt om det kommer utföras stabilitetshöjande
åtgärder.
Kommentar: Den geotekniska utredningen har reviderats och de nya karteringarna har
därför tagits hänsyn till. Stycket som berör frågorna i planbeskrivningen har
uppdaterats.
Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning att planförslagets genomförande inte innebär
betydande miljöpåverkan.
Kommentar: Noteras.
2. Lantmäteriet
Lantmäteriet kommenterar att planförslaget innehåller bestämmelsen e, där utnyttjandegraden
anges i tillåten byggrätt för ytan. Vad som menas med benämningen yta anser Lantmäteriet vara
otydligt, det bör istället anges om denna bestämmelse gäller per fastighet eller per kvarter.
Kommentar: Kommunen har ändrat texten i bestämmelsen e1 där byggrätten nu är
definieras till användningsområdet.
Delar av planen som bör förbättras
Angående officialservitut och ledningsrätt inom planområdet; Lantmäteriet noterar att det finns
ett flertal officialservitut för väg samt en ledningsrätt för vatten och avlopp inom planområdet
som inte nämns i planbeskrivningen. Att rättigheterna påverkas av detaljplanen, hur de ska
hanteras och vilka konsekvenserna det får för rättighetshavarna bör framgå ur detaljplanen.
Kommentar: Planbeskrivningen har kompletterats med en beskrivning av hur
servituten och ledningsrätten berörs.
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Gränsen mot Skårby 12:1 bör så snart som möjligt utredas då kvartersmark ligger i direkt
anslutning till fastigheten. Om gränsen visar sig vara juridiskt oklar behöver en
fastighetsbestämning göras. (ant. Lantmäteriet har uppmärksammat att ansökan om
fastighetsbestämning av aktuell gräns har inkommit till Lantmäteriet vid tidpunkten för detta
utlåtande)
Kommentar: Kommunen och exploatören väntar på att lantmäteriet ska börja
handlägga ärendet.
Lantmäteriet vill uppmärksamma att det finns en möjlighet att Kungsbackaån även inom
planområdet är samfälld. Lantmäteriet vill uppmärksamma att de fastigheter som nämns under
uppdrag och markägoförhållanden i planbeskrivningen ska överensstämma med varandra.
Kommentar: Kommunen har beställt en utredning av lantmäteriet för att klargöra vem
som äger vattnet i Kungsbackaån, inom och i direkt anslutning till planområdet
(enskilt eller samfällt vatten). Utredningen beräknas bli klar under sommaren 2020.
Texten under uppdrag och markägoförhållanden har setts över och överensstämmer
med varandra.
3. Trafikverket
Trafikverket ser positivt på att kommunen planerar för bostäder vid utkanten av Kungsbacka
tätort med närhet till service, skola, arbetsplatser och kollektivtrafik. Härigenom kan man minska
bilberoendet och nå mål om en minskad klimatpåverkan.
Kommentar: Noteras.
Trafikverket välkomnar trafikutredning som har 2040 som prognosår. Trafikutredningen visar att
en utbyggnad av området kan leda till en trafikökning med ungefär 4 600 fordon per dygn.
Uppräknat trafikflöde för 2040 bedöms som 8700 fordon/dag på sträckan norr om Björkris II, på
sträckan söder om cirkulationsplatsen beräknas det till 13 300 fordon/dag. Kommunen förväntar
att cirka 95 % fordonsrörelser kommer att åka söderut längs kommunala vägar med endast 5 %,
dvs. 230 fordonsrörelser, norrut.
Kommentar: Noteras.
Trafiksäkerhet skulle förbättras om exploatering sker endast väster om väg 970 så att det finns
mindre behov att korsa vägen om statliga väghållning bibehållas. Trafikverket delar kommunens
uppfattning om att kommunen ska ta över väghållarskapet för del av Göteborgsvägen och anser
att väghållning måste ändra innan byggnation påbörjas.
Kommentar: Kommunen ämnar ta över väghållarskapet för del av Göteborgsvägen.
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Trafikverket välkomnar bullerutredningen som visar att bebyggelsen kommer klara
bullerförordningar (SFS 2015:216). Enligt Trafikverkets krav för Buller och vibrationer vid
planering av bebyggelse (TDOK 2017:0686) som gäller från 2018-02-01 har skolgården särskilda
krav.
Kommentar: Noteras. Kommunen har adderat en bestämmelse för att säkerställa att
riktlinjerna för bullernivåerna på förskol- och skolgården hålls.
Vid planering av ny bebyggelse i flera våningar nära järnvägen är det bra att beakta risken för
uppkomst av vibrationsstörningar. Riktvärdet för vibrationer från järnväg är för
permanentbostäder 0,4 mm/s vägd RMS.
Kommentar: En planbestämmelse är tillagd på plankartan vilken reglerar att
vibrationsnivå i bostad inte får överstiga 0,4 mm/s vägs RMS.
Kommunen måste se till att dagvatten hanteras inom planområdet och inte påverkar vägområdets
dike på något sätt. Vägdiken är endast till för vägens avvattning och Trafikverket tar inte emot
vatten från andra verksamheter.
Kommentar: Noteras.
4. Statens geotekniska institut (SGI)
I nordväst gränsar området till branta bergslänter, där det är oklart om och hur bedömning av risk
för ras av block i nuvarande situation har skett. För att säkerställa att ingen risk för ras av block
från branta bergslänter föreligger inom planområdet eller dess närmaste omgivning
rekommenderar SGI att en bergtekniskt sakkunnig inspekterar de aktuella områdena. Ett
bergtekniskt PM bör ge svar på detta samt förslag på åtgärder för att minska eventuella sådana
risker.
Kommentar: I den reviderade geotekniska utredningen har risken för blocknedfall
studerats. Utredningen visade att det på sikt (20–30 år) kan bli aktuellt att ta ned
block men rekommendationen är att göra det i samband med byggnation då det är
enklare att göra det då. Fastighetsägaren planerar att ta ned blocken under 2020, innan
detaljplanen antas.
SGI anser att lastbegränsningarna i plankartan behöver relateras till den framtida planerade
marknivån. I nuläget är de relaterade till befintlig marknivå utan någon stabilitetshöjande åtgärd,
vilket inte är hur stabilitetsberäkningarna är utförda. SGI vill också lyfta frågan till Länsstyrelsen
om de stabilitetshöjande åtgärderna är tillräckligt säkerställda i planen, då texten i
planbeskrivningen (se [l] sid 7–8) och plankartan inte helt stämmer överens. SGI anser att
stabiliteten samt eventuellt behov av stabilitetshöjande åtgärd för del av planområde öster om ån
behöver kontrolleras. SGI ser från geoteknisk synvinkel att planläggning är möjlig förutsatt att

KUNGSBACKA KOMMUN
10 (24)
ovanstående synpunkter beaktas i det fortsatta planarbetet. Krävs det åtgärder eller restriktioner
ska dessa på ett plantekniskt godtagbart sätt säkerställas i planen.
Kommentar: Lastbegränsningarna i plankartan har relaterats till den framtida
planerade marknivån, efter att geotekniska åtgärder, exempelvis avschaktning, har
utförts. Lastbegränsningarna förutsätter därmed andra stabiliserande åtgärder, vilket
har lagts till i planbestämmelsen. Kommunen vill dock inte specificera exakt åtgärd
då flera olika åtgärder kan vara möjliga. Texten i planbeskrivningen och på
plankartan har setts över och stämmer nu överens.
Stabiliteten öster om ån har utretts (geoteknisk utredning, reviderad 2020).
Begränsningar av markbelastning i plankartan gäller även för denna del.
Sakägare
5. Skanova
Skanovas anläggningar inom och intill aktuellt område är markerade på bifogad lägeskarta.
Skanova har ett antal kablar/kanalisation som korsar området. För diskussion om eventuell
undanflyttning ska Skanova kontaktas via e-post: skanova-remisser-goteborg@skanova.se. Detta
ska ske i god tid innan eventuell åtgärd krävs. Eventuella undanflyttningar bekostas av
exploatören. Därutöver har Skanova inget att invända mot planförslaget.
Kommentar: Noteras.
6. Boende inom Skårby 3:40
Den boende föreslår att en del av grönytorna i det nya området görs till odlingslotter som kan
abonneras av boende i området.
Kommentar: Yttrandet har genom samrådsredogörelsen kommit exploatören till
känna.
Organisationer
7. Räddningstjänsten
Räddningstjänsten informerar om att deras insatstid i planområdet normalt understiger 10
minuter. Vägnät ska ge möjlighet för räddningstjänstens fordon att kunna ställas upp på så vis att
avståndet mellan fordon och byggnaders angreppspunkter inte överskrider 50 meter. Ska
räddningstjänsten nyttjas som alternativ utrymningsväg med maskinstege eller utskjutsstege ska
uppställningsplatser utföras i erforderlig omfattning.
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Kommentar: Vägnätet i området har planerats för att ge möjlighet för
räddningstjänstens fordon att ställa upp med längsta avstånd om 50 meter till
byggnaders angreppspunkter.
Lokalgata som ska nyttjas av räddningstjänsten ska utföras enligt nedanstående Råd &
Anvisning. Detta bör särskilt beaktas för lokalgata som angränsar mot vattennära parkområde.
För riktlinjer kring räddningstjänstens insatsförmåga se Råd & Anvisning nr. 110,
www.rsgbg.se/ra. Det ska säkerställas att brandpostnätet i planområdet uppfyller riktlinjerna i
VAV P83. Planområdet ligger över 150 meter från transportled farligt gods och inga övriga risker
har observerats i området. Förutsatt att tillgänglighet för räddningstjänsten säkerställs och att
brandpostnätet uppfyller riktlinjerna i VAV P83 har räddningstjänsten inget att erinra.
Kommentar: Noteras. Brandpostnätet kommer att uppfylla riktlinjerna i VAV P83.
Kommunala förvaltningar och nämnder
8. Teknik
Detaljplanen för Björkris etapp 2 innebär att Teknik får ett större väghållningsområde då gator
byggs ut som allmänplats inom planen. Väghållarskapet på den del av Göteborgsvägen som är
inom planområdet tas över från Trafikverket. Utökat väghållningsområde innebär ökade
driftkostnader för Teknik.
Kommentar: Noteras.
Majoriteten av parkeringsplatserna kommer att ligga inom privat kvartersmark. Angöring- och
korttidsparkering planeras utmed vissa av allmänplatsgatorna. Förslaget innebär att boende i
Björkris II inte kan ingå i boendeparkeringssystemet för Björkris I. Parkering längs med
huvudgatan direkt utanför förskolan bör undvikas, då utrymmet längs med huvudgatan inte räcker
till för parkerings behovet för förskolan. Angöring och parkering till förskolan bör samlas till ett
ställe, som illustrerat i illustrationsplanen, för att undvika onödig söktrafik i området kring
förskolan.
Kommentar: Noteras.
Gatuhierarki, dvs vilka gator som är huvudgator respektive lokalgator, bör förtydligas i
plankartan. Plangränsen vid Göteborgsvägens norra del skall förlängas ut och skäras vinkelrätt
över vägen. Radier för samtliga korsningar och kurvor på gator bör kompletteras i plankartan.
Samtliga gatusektioner bör ses över för att alla funktioner säkerställs. Teknik ser stora problem
med utformningen av gatustrukturen och kvarteren på den östra sidan av Göteborgsvägen.
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Kommentar: Gatustrukturen, hierarkin och plangränsen har ändrats enligt yttrandet.
Göteborgsvägen genom planområdet dimensioneras för 60 km/h, vilket innebär att omfattande
hastighetsdämpade åtgärder krävs för att säkerställa att hastigheten hålls och därmed att riktlinjer
för buller inte överskrids. Framkomlighet för motorfordonstrafiken på Göteborgsvägen är viktig.
Bedömning har gjorts att trafiksäkra passager för oskyddade trafikanter över Göteborgsvägen kan
göras vid cirkulationsplatserna. För att minska barriäreffekten av Göteborgsvägen bör en
trafiksäker passage kompletteras mellan cirkulationsplatserna. Teknik anser att det finns stora
svårigheter att få till en hastighetssäkrad passage i plan, och därför har de i genomförandestudien
påbörjat en utredning om en planskild korsning. Yta för eventuell planskildhet finns ej med i
planen idag.
Kommentar: Yta för eventuell planskild korsning är medtagen i granskningsförslaget.
Punkthusen i norr som är placerade i nordvästra delen av planen innebär en onödig trafikalstring
långt in i området. De folktätaste kvarteren (som alstrar mest trafik) bör vara så nära
Göteborgsvägen som möjligt.
Kommentar: Noteras.
Gång- och cykelväg internt i området som kopplar till Björkris I och ett eventuellt framtida
Björkris III bör läggas till. Samtliga huvudgator bör därmed kompletteras med en gc-bana.
Teknik ställer sig positiva till att separera cykeltrafik från gångtrafikanter längsmed
Göteborgsvägen och huvudgatan in till den västra delen av planen.
Kommentar: Två av kopplingarna mellan Björkris I och II har tagits bort jämförts
med samrådsförslaget. Detta har skett i dialog med Teknik. Gång- och cykelkoppling
består på en av dessa platser, den andra kopplingen har tagits bort på grund av
förändrat utformning av ett kvarter och går inte att bibehålla med en gång- och
cykelkoppling.
Bostadskvarteren bör vara utformade för att säkerställa en tyst sida inne på bostadsgården.
Därmed bör öppningar till kvarteren ligga på en sådan sida att buller inte tränger in till
bostadsgården. Extra höga på utformning ställs på kvarteren öster om Göteborgsvägen som störs
av buller från Göteborgsvägen och Västkustbanan.
Kommentar: Noteras.
Detaljplanen för Björkris etapp 2 innebär att Teknik får ett större skötselområde då parkområden
byggs som allmänplats inom planen. Utökat parkområde innebär ökade driftkostnader för Teknik.
Planens parkområden begränsas av korsande vägar, öppna dagvattenlösningar och av geotekniskt
mycket svåra förhållanden i Kungsbackaåns närområde. Flera trånga parksektioner förekommer
där förutsättningar saknas för en tillgänglig och trygg, flack utformning av slänter ner till damm
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och dike. Planförslaget kommer ställa höga krav på utformning i anslutning till
dagvattenanläggningen samt ner mot Kungsbackaån, för att kunna tillgängliggöra hela parken. På
västra sidan förväntas ett mycket högt besökstryck i parken av boende, förskola och andra
verksamheter vilket riskerar att ytan inte kommer hålla för det höga slitaget. Det kommer också
medföra högre driftskostnader än normal parkstandard samt förkortad livslängd på anläggningar,
utrustning och material. Ytan för park bör utökas för att möta den efterfrågan som planförslaget
genererar. Teknik ställer sig positiv till att öppen dagvattenhantering eftersträvas i området.
Öppna dagvattensystem ställer dock höga krav på säkerhet, tillgänglighet och underhåll.
Dagvattendammar med tillhörande diken tar mycket plats på bekostnad av den användbara delen
av parkytan vilket ytterligare kommer öka slitaget på parkens centrala delar. Teknik ställer sig
positiv till planens många kopplingar till Björkris I och anslutning till befintlig bebyggelse. I
planens norra del vore det dock önskvärt med en mjukare övergång till befintligt naturområde
och den befintliga kullen i norr har ett högt naturvärde som planen skulle vinna på att bevara.
Kommentar: Ytan för park har utökats något efter samrådsförslaget, detta har gjorts i
dialog med teknik. Den befintliga kullen i norr kommer inte att bevaras.
Byggrätten bör dras in en meter in på kvartersgräns från allmänplats för att dränering mm inte
hamnar på allmän platsmark.
Kommentar: En generell planbestämmelse för kvartersmark har lagt till i plankartan
som reglerar att byggnader inte får uppföras närmre än en meter från fastighetsgräns.
Kommunen kommer att vara VA-huvudman och ansvarar för utbyggnad och drift av det
allmänna VA-nätet. Anslutande fastigheter kommer att få betala anläggningsavgift för dag-, spill
och dricksvatten enligt gällande VA-taxa. De befintliga markhöjderna i västra delen av
planområdet innebär att huvudgatan som leder in i området bildar en höjdrygg, där ytavrinning
sker åt norr och åt söder. Området söder om vägen består av ett par bostadskvarter men utgörs till
främst av ett parkstråk som också ska hantera stora delar av det dagvatten som uppstår i området,
ett så kallat blågrönt stråk. I planbeskrivningen illustreras ett koncept för dagvattenhantering.
Konceptet är en del av exploatörens egna kvalitetsprogram och är inte förankrat i den
dagvattenutredning som kommunen tagit fram, eller i den genomförandestudie som nu pågår.
Hittills visar utredningarna gällande dagvattenhanteringen i det västra området, att det inte
fungerar att leda större mängden dagvatten via det blågröna stråket. För att justera ytavrinningen
och leda mer vatten söderut och mindre norrut, så krävs det att marken höjs i stora delar av
området. En höjdsättning där hela höjdryggen flyttas norrut, till lokalgatan som ligger parallellt
med huvudgatan. Det utreds nu i genomförandestudie som kan få omfattande konsekvenser. Dels
svårigheter vid anläggning och drift, rent tekniskt vid schaktning och nedläggning av ledningar,
men också särskilda åtgärder för ledningar som ligger lättfyllnadsmassor. Det innebär också
högre kostnader både vid utbyggnad och underhåll och är inte i enlighet med en rimlig budget.
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Hållbar utformning av anläggningar för rening och fördröjning av dagvatten kräver att allmän
plats avsätts till detta. Då västra områdets dagvatten vid den ursprungliga höjdsättningen till
största delen kommer att ledas norrut, till det dike/kulvert som planeras i planområdets gräns,
behöver detta dike justeras för att kunna omhänderta dessa flöden. Det är idag oklart vilka
volymer som kan behöva ledas dit och hur stor kapacitet för rening och fördröjning som då krävs.
Utöver den dagvattenhantering som kommer att krävas inom det västra området, ska hänsyn
också tas till hur området på östra sidan om Göteborgsvägen påverkas, liksom hur avledning till
Kungsbackaån strax öster om planområdet påverkas av vattennivåerna i ån. Kulvertar med utlopp
i ån kan även vid normalvattenstånd dämma bakåt i ledningarna, ända till väster om
Göteborgsvägen. Detta ska beaktas både vid utformning av de öppna lösningar som leds till
systemet, samt de påkopplade fastigheterna som riskerar att översvämmas om inte förebyggande
åtgärder vidtas.
Kommentar: Utredningen har färdigställts och finns bilagd handlingarna.
Detaljplanen påverkar även större anläggningar på det allmänna VA-nätet. Både den
tryckstegringsstation för vatten som idag ligger inom planområdet och som planerar att flyttas,
liksom den pumpstationen för spillvatten belägen söder om planområdet, längs Göteborgsvägen
vid Björkris I. Kommunen driver planering och genomförande av dessa projekt, som exploatören
bekostar.
Kommentar: Noteras.
Kungsbacka Bredbandsnät kommer även att byggas ut i denna etapp.
Kommentar: Noteras.
Miljörum i flerfamiljsfastigheter, skola och äldreboende bör vara dimensionerade i storlek för att
möjliggöra att samtliga avfallsfraktioner som kan lämnas på FTI:s återvinningsstationer kan
sorteras ut. Miljörum bör inte placeras så att avstånd mellan insamlingsfordon och miljörum
överstiger 10 meter och lutning på dragväg får ej överstiga 4,76 grader. Möjlighet till
rundkörning med insamlingsfordon finns enligt planförslag vilket medför att insamlingsfordon
kan undvika att backa.
Kommentar: Noteras.
9. Miljö & Hälsoskydd
Under ”Övervägande om konsekvenser” i planbeskrivningen borde naturvärdesinventeringens
slutsatser diskuteras. Naturvärdesinventeringen bedömer att en utbyggnad i det studerade området
leder till stora negativa konsekvenser för naturmiljön. Miljö & Hälsoskydd anser att denna del av
planområdet ska undantas från exploatering. Däremot kan områdets naturvärden höjas ytterligare
med hjälp av lämpliga skötselåtgärder.
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Kommentar: Planområdet hade en annan avgränsning när naturvärdesinventeringen
togs fram. Planområdet har ändrats och omfattar nu inte de delar med högst
naturvärden. En bild har infogats under stycket Mark och Natur i planbeskrivningen
vilken visar planområdesgränsen tillsammans för gränsen för naturvärdesutredningen.
I resonemanget om jordbruksmarkens värden bör man tydligt redovisa markens värde med
angivande av jordgraderingsintervall som ett mått på jordens värde ur produktionssynvinkel. I
miljöutredningen finns detta nämnt. Detta bör inarbetas i planbeskrivningen.
Kommentar: Samhällsbyggnadskontoret har valt att inte ta med denna del i
planbeskrivningen då det i olika rättsfall har tydliggjorts att all mark som kan brukas
är brukningsvärd, kontoret anser därför att det inte finns något syfte i att klassa
jordbruksmarken närmre.
Miljö och hälsoskydd grundinställning är att man inte ska bygga i områden som redan från början
riskerar att drabbas av bullerstörningar och att man av denna anledning måste utföra diverse
skyddsåtgärder för att uppnå en god boendemiljö. Bullerutredningen beskriver att med
ekvivalentnivån vid fasad beräknas överskridas vid samtliga fasader som vätter mot
Göteborgsvägen. Miljö& Hälsoskydd förordar därför en lösning där bostäder placeras så långt
från bullerkällorna att riktvärdet 60dBA(ekv) vid fasad och 50dBA(ekv) resp. 70dBA(max) vid
uteplats klaras vid samtliga fastigheter. Det anser att avstegsprinciper bör kunna undvikas i en
liten kommun som Kungsbacka. För vårdboendet blir det svårt att tillämpa regeln med ”hälften
av bostadsrummen vända mot en sida där 55dBA ekvivalent ljudnivå ej överskrids”.
Frågan om vibrationsstörningar bör diskuteras i planbeskrivningen, och nivåer införas i
planbestämmelserna.
Kommentar: Vid planering behöver kommunen förhålla sig till de riktlinjer och dess
möjliga avsteg som är gällande enligt bullerförordningen. Dock har gränsen för
bostadsbebyggelse flyttats till 30 meter från vägen i granskningsförslaget, jämfört
med 15 meter från samrådsförslaget.
Högsta nivåer för vibrationsstörningar har lagts till i plankartan.
Vad gäller flödesberäkningar som kommer påverka området så har Tyréns utgått från ett mindre
område som syns i ”Dagvattenutredning Björkris II, från 2018-07-12”, på sidan 8, figur 4. Där
syns avrinningsområdet som Tyréns baserat sina beräkningar på och de flöden som kommer att
påverka området. Beaktar vi flödeslinjerna från figuren (bifogad i deras yttrande) så verkar
avrinningsområdet som kommer påverka fastigheten med dagvatten vara betydligt större. Detta
bör man tänka på vid kommande planering och dimensionering för eventuella
reningsanläggningar och rördimensioner. Tyréns nämner problemen med avvattning norrifrån
och de problem detta kan orsaka om befintliga diken byggs om eller sätts igen, (se sidan 13 i
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Dagvattenutredning) men det råder en viss oklarhet om vattenmängden som kommer från andra
fastigheter har tagits med i beräkningsunderlaget eller om de enbart menar dräneringsvatten som
kommer från fastigheten Skårby 12:1.
Kommentar: Svackdiket har utökats och Tyréns har i vidare studier i
genomförandestudien tagit med uppskattade flöden från Björkris 3.
I dagvattenutredningen presenteras simuleringar från StormTac där Tyréns presenterar beräknade
värden för dagvattenutsläpp till Kungsbackaån. Miljö & Hälsoskydd hade hellre sett att de hade
tagit prover och analyserat utgående vatten till Kungsbackaån idag istället för att ha tillämpat
enbart en beräknad modell. Vad gäller värdena så ställer sig Miljö & Hälsoskydd frågande till att
koppar skulle finnas naturligt i det vatten som tillförs Kungsbackaån och dessutom över
Göteborgs riktvärden för utsläpp till dagvatten. Fosfor och kväve samt suspenderat material i
vissa fall då hög nederbörd sker kan vara troligt på grund av jordbruket.En intressant slutsats som
man också kan dra av data som presenteras från StormTac är att utsläppen från vissa andra
parametrar kommer att höjas något efter exploatering.
Kommentar: För planarbetet så bedömer samhällsbyggnadskontoret att
modellberäkningar av föroreningshalter i dagvattnet som ett bättre verktyg än
provtagningar. Enstaka provtagningar och analyser på utgående vatten bedöms inte ge
en tillförlitlig bild av vilken koncentration av förorenande ämnen som vattnet
innehåller. Ska provtagningar användas för att skapa en bra bild av de nuvarande
halterna så behöver de genomföras vid ganska många tillfällen och under flera år, så
hänsyn kan tas till mellanårsvariationerna.
Miljö & Hälsoskydd är av den erfarenheten att bästa sättet att hålla nere ovidkommande ämnen i
dagvattensystemet är att inte ha för mycket byggnadsmaterial som är blottlagt och utsatt för regn
och som kan fälla ut exempelvis koppas, zink eller krom. Valet av byggnadsmaterial har stor
betydelse om framtida utsläppsvärden kommer att bli höga eller låga.
Kommentar: Detaljplanen reglerar inte vilka byggmaterial som kommer användas.
Tyréns framför även att dagvattendammar inte rekommenderas på grund av att de blir för djupa
och kommer kräva pumpning (se sidan 27 i Dagvattenutredning), ner till Kungsbackaån. Längre
ner under slutsatser på sidan 28 framförs att en pumpstation ändå krävs.
Kommentar: I genomförandestudien har mer ingående studier gjorts. Här föreslås
endast en pumpstation närhet till föreslagen gång- och cykeltunnel.
Miljö & Hälsoskydd hade gärna sett att en enhetlig lösning kommer till stånd för områdena som
exploateras och där kommunen tar sitt ansvar som huvudman för dagvattenreningen som har
Kungsbackaån som recipient. Finansieringen för detta bör kunna regleras genom den kommunala
Va-taxan. En öppen reningsanläggning för dagvatten som rinner ut till ån hade kunnat öka
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naturupplevelsen i området samtidigt som den bidrar till reningen av det dagvatten som kommer
från de båda områdena. Motiveringarna med att den kan komma att bli djup och kräver pumpning
beroende på utformning är inte tillräckligt stark för att enbart avförda förslaget utan att undersöka
om det är praktisk möjligt att genomföra. En pumpstation kommer tydligen att krävas ändå.
Beroende på utformning och plats skulle en dagvattendamm kunna fungera som ett
fördröjningsmagasin och på så vis frigöra utrymme på de olika fastigheterna att göra annat än att
omhänderta dagvatten lokalt.
Kommentar: Mer ingående studier har gjorts i genomförandestudien, se PM.
Miljö och hälsoskydd menar att nuvarande text och bild som finns i planbeskrivningen under
miljöteknisk markundersökning bör ersättas med följande: På fastigheten Skårby 6:19 har det
enligt tidigare utförd miljöteknisk markundersökning (Geosigma 2018-01-26) tidigare bedrivits
odlingsverksamhet på friland och i växthus. Verksamheten ska ha startat omkring 1961 och
upphört ca 10 år senare. Verksamhetens område indelades inför markundersökningen i fyra
områden. Två där växthusen stått och två där odling skett. Analysresultaten från undersökningen
visade på halter av pesticider (DDT, DDD, DDE och kvintozen-pentakloranilin) överstigande
Naturvårdsverkets riktvärde för känslig markanvändning (KM) där växthusen stått. Under hösten
2018 har fastighetsägaren Trollängen Vargagården AB genomfört en efterbehandlingsåtgärd för
att sanera marken från pesticider i de områden som i Geosigmas undersökning visat halter över
KM (grönt område). Ytterligare ett område väster om tidigare växthus provtogs inför
efterbehandlingsåtgärderna då detta område inte ingått i tidigare undersökning (vitt område).
Slutrapporten visade på att inga pesticider över riktvärdet för KM finns kvar i det grönmarkerade
området. Det vitmarkerade området har inte heller pesticidhalter över KM. Område 3 och 4 har
Geosigma och Olida miljökonsulter sen tidigare bedömt inte ha pesticidhalter över KM. Bilden
hämtad ur slutrapport för efterbehandlingsåtgärd inom del av fastigheten Skårby 6:19. (Olida
miljökonsulter 2019-02-06)
Kommentar: Noteras. Eftersom planförslaget utgår ifrån förhållanden som är
relevanta för planläggningen och kommande byggnation bedömer
samhällsbyggnadskontoret att innehållet i stycket inte behöver ändras. En översiktlig
redovisning av utredningen finns med och marken är nu sanerad.
10. Individ och familjeomsorg
Förvaltningen för Individ &familjeomsorg har via service fastighet lämnat önskemål om 10
servicelägenheter i området. Förvaltningen för Individ & familjeomsorg vill förstärka vikten av
mångfald som tas upp i Detaljplanen. Att det byggs små hyreslägenheter för att möjliggöra för
personer med begränsade ekonomiska resurser att hyra en lägenhet i området.
Kommentar: Se svar under punkt 13.
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11. Kultur & Fritid
En anläggning för motion och friluftsliv i den nordvästra delen av planområdet bör utformas så at
det blir en lokal som inte bara inrymmer omklädningsrum och idrottsanknuten verksamhet. Det
kan vara lämpligt att man skapar en mötesplats som också har utrymme för kulturaktiviteter. Det
kan vara lokaler för utställningar och andra kulturaktiviteter. Med tanke på de aktiviteter som
föreslås i planhandlingarna som anknyter till skogen och skogsparken så kan en sådan lokal också
innehålla café med servering. Viktigt är att det i fortsatt planarbete bereds plats för parkering i
eller i direkt anslutning till dessa anläggningar. Tillgängligheten är viktig för att de personer som
har olika former av funktionsnedsättning också ska ha lätt för att kunna besöka platsen. Vid
motionsanläggningen framkommer det inte på detaljplanen hur cykelparkering ska ske och det är
viktigt att det är attraktivt och enkelt att kunna parkera sin cykel vid motionsanläggningen.
Vidare är det också viktigt att ur tillgänglighetssynpunkt planera för handikapparkeringar vid
motionsanläggningen.
Kommentar: Noteras.
Aktivitetsområdet med skogspark, möjligheter till motionsslingor som kan kopplas vidare till
naturreservatet i Sandsjöbacka innebär det att det också kommer att besökas av personer som
kommer från övriga delar av Kungsbacka. Då dessa aktivitetsmöjligheter och anläggningar ligger
i utkanten av planområdet så krävs att man nogsamt beaktar tryggheten på och invid den
genomfartsled som går genom området för att nå fram till friluftsanläggningen. Det finns en
närhet till Sandsjöbackaområdet, men det är tveksamt om man ska anvisa Trafikverkets Ekodukt
som en del i en sådan anslutning med motionsspår eller likvärdigt. Den är i första hand avsedd för
djurlivet. Det finns en passage under motorvägen som kan användas i stället.
Kommentar: Noteras.
I detta helt nya bostadsområde bör fler möjliga mötesplatser inomhus samt utomhus planeras för
invånare och besökare. Den sociala interaktionen i stadens offentliga rum utvecklar en respekt,
tilltro och förståelse för andra människor samt ligger till grund för en känsla av trygghet och
tillhörighet till platsen. En mötesplats ger möjlighet till identitetsskapande och integrerande
människor emellan något som är särskilt viktigt i skapandet av en helt ny stadsdel. För att
förstärka platsens attraktivitet samt skapa rumslighet i utomhusmiljöerna kan placering av
offentlig konst vara ett medel. Den offentliga konsten har förmåga att förstärka karaktär och
dynamik i en miljö. Den kan fungera som en orienteringspunkt, en reseanledning samt som en
knutpunkt för platsens identitet och särprägel. Den offentliga konsten kan förklara, abstrahera och
öppna upp för nya möjligheter, upptäckter och sinnesupplevelser - visuellt, taktilt eller audiellt.
Konst kan tillföra pluralism och samtidigt bidra till intryck av en helhet. Den offentliga konsten
speglar vår samtid och ligger till grund för det framtida kulturarvet.
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Kommentar: Noteras.
Förslaget innebär att ett stort markområde exploateras som under lång tid präglats av jordbruk.
Ängs-, åker- och betesmark utgör ett natur- och kulturarv som kommit till under lång tid och är
en ändlig resurs. Avvägning får här göras mellan olika intressen.
Kommentar: Noteras. En lokaliseringsutredning har lagts till planhandlingarna vilken
beskriver bakgrund och avvägningar till val av plats.
12. Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen lämnade följande yttrande till byggnadsnämnden: Innan planarbetet fortsätter
måste byggnadsnämnden utreda förutsättningarna för trafik i 60 km/h på Göteborgsvägen samt
föreslå avstånd till byggnation som uppfyller krav på säkerhetsavstånd och buller.
Vidare måste planförslaget innehålla en längre exploateringsgrad öster om Göteborgsvägen och
byggnadsnämnden behöver få klarlagt att mark för kommunal infrastruktur så som gator, park,
förskolor, äldreboende och skolor tillhandahålls innan nämnden går vidare i planprocessen.
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ta fram en plan för utbyggnad av
förskolor och skolor anpassad till de antal bostäder som blir i området. Uppdraget till
kommundirektören och åtgärderna efter de synpunkter som lämnas till byggnadsnämnden ska
återredovisas till kommunstyrelsen innan planprocessen går vidare.
Kommentar: Samhällsbyggnadskontoret och kommunstyrelsen har under vår och
sommar 2019 fört en dialog enligt yttrandet. Dialogen landade i direktiv till
detaljplanen som togs av kommunstyrelsen 2020-08-27 §502. Direktiven har legat till
grund för fortsatt arbete och innebär (kortfattat) följande:
Göteborgsvägens utformning
•

Göteborgsvägens sektion behöver inte ändras jämfört med samrådsförslaget.
Planskild korsning ska studeras. Diskussion om flytt av Göteborgsvägen tas
inte upp inom detaljplanearbetet. Avstånd mellan bostadsbebyggelse och
Göteborgsvägen ska vara cirka 30 meter, avstånd mellan annan bebyggelse
och Göteborgsvägen ska vara cirka 20 meter

Områdets karaktär
•

Bebyggelsen ska vara varierad från 1–5 våningar med 6 våningar i
uppstickare. Punkthus i väster får vara upp till 8 våningar. Bebyggelsen väster
om Göteborgsvägen ska huvudsakligen innefatta bostäder. Parkering inom
området ska huvudsakligen uppföras i parkeringsgarage och under mark.

Kommunal service

KUNGSBACKA KOMMUN
20 (24)
•

Inom planområdet ska det finnas en skola för cirka 600–700 elever, en
förskola för cirka 200 elever, en fullstor idrottshall samt ett tiotal
servicelägenheter. Planområdet ska inte innefatta vård- och omsorgsboende.

Placering av skola
•

Skolan ska placeras väster om Göteborgsvägen och ska förläggas så att den
underlättar framtida rörelsemönster med kopplingar norr- och söderut.

Sista delarna av direktivet handlar om att Samhällsbyggnadskontoret ska ha möjlighet
att vid behov justera plangränsen i norr samt att vid behov dela upp planen i två
planer med anledning av tidskrävande tillståndsprocesser vid ån.
13. Centerpartiet
Centerpartiet anser att illustrationerna i handlingarna samt modellen över området visar på en bra
blandning av olika storlekar och upplåtelseformer av bebyggelsen. Det blir en bra variation som
bidrar till en god boendemiljö. För att ta höjd för framtida trafikökningar, ha ett godtagbart
säkerhetsavstånd till vägen samt minimera buller är det viktigt att inte bygga för nära
Göteborgsvägen. Vi tycker att bebyggelsen som planeras närmast Göteborgsvägen ska placeras
på samma avstånd till vägen som i Björkris etapp 1, ca 40 meter. Samma avstånd till vägen bör
gälla både väster och öster om Göteborgsvägen.
Kommentar: Se svar under punkt 13.
Vidare anser centerpartiet att det finns ett behov av planskild korsning över Göteborgsvägen för
oskyddade trafikanter. Många kommer gå och cykla till Hede Station och för att uppnå en god
trafiksäkerhet är det viktigt att planera för detta redan i detaljplaneskedet. De menar att marken
mellan ån och den föreslagna byggnationen öster om Göteborgsvägen skulle vara en lämplig plats
för stadsodling och odlingslotter. Det finns ett stort ökande intresse för odling och vi vill att
frågan prövas i det fortsatta planarbetet.
Kommentar: Granskningsförslaget ger möjlighet till planskild korsning genom en
gång- och cykeltunnel under Göteborgsvägen. Möjlighet till odling regleras inte i en
detaljplan.
14. Socialdemokraterna
Socialdemokraterna menar att de sammantaget tycker att planförslaget är genomtänkt och bra. De
står bakom huvuddelen av förslaget. Det är positivt att det finns en särskild bilaga gällande en
konsekvensanalys av sociala aspekter. Dock har de starka invändningar när det gäller
trafikplaneringen i området. I den föreslagna detaljplanen har man låtit Göteborgsvägen utgöra en
av stadsgatorna i området. Hastighetsgränsen på Göteborgsvägen genom området är idag 80
km/h. Vägen är redan idag relativt högt trafikerad (6320 st per dygn enligt uppgift i
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planbeskrivning). Enligt Planbeskrivningen förväntas utbyggnaden dessutom leda till ytterligare
ökning av trafikflödet. Man bör också betänka att Göteborgsvägen utgör ersättningsväg för E6
vid begränsad Framkomlighet. Detta kommer i så fall att utgöra en allvarlig störning för de
boende med en sådan exceptionell trafikmängd genom området. I planbeskrivningen diskuteras
åtgärder för att minska barriäreffekten vägen förväntas få genom området. Vi bedömer dock inte
detta som realistiskt med hänsyn taget till den förväntade stora trafikmängden genom området.
Sammantaget anser vi att det är mycket olämpligt att låta stadsdelen breda ut sig på båda sidorna
av Göteborgsvägen. Vi anser att det är helt oacceptabelt att i en modern detaljplan ha en sådan
stor, högt trafikerad väg, rakt igenom ett bostadsområde. Ett alternativ är att samla bebyggelsen
på västra sidan av Göteborgsvägen, tex genom att utöka detaljplanen till att innefatta den nyligen
förvärvade grannfastigheten Skårby 12:1. Ett annat tänkbart alternativ är att ändra sträckningen
på Göteborgsvägen och låta den gå intill kungsbackaån in mot Anneberg, och på så sätt frigöra
utrymme för det planerade området.
Kommentar: Se svar under punkt 13.
Naturområdet i områdets norra del innehåller rödlistade arter samt våtmark. Det bör tas upp i
detaljplanen att speciell hänsyn skall tas för att skydda naturområdet, också med tanke på de
möjligheter till uteliv och rekreation som området erbjuder. Med tanke på de ökade
nederbördsmängder vi kan befara i framtiden är det viktigt att bevara våtmarker. Det är känt att
våtmarker genom sina flödesreglerande egenskaper minskar risken för översvämningar.
Kommentar: Naturområdet med rödlistade arter samt våtmark ligger utanför
planområdet.
Övriga
15. E-on
E.ON Energidistribution AB (E.ON) har tagit del av inkomna handlingar i ovan rubricerat ärende
och konstaterar att området inte berör vårt koncessionsområde för elnät och tar därmed inte
ställning till planförslaget.
Kommentar: Noteras.
16. Hallandstrafiken
Hallandstrafiken ser på sikt en utveckling av busstrafiken till planområdet genom förlängning av
stadsbusstrafiken. Det är därför positivt att planförslaget skapar förutsättningar för framtida
busstrafik. Hallandstrafiken menar att busstrafiken vid en eventuell förlängning lämpligast
trafikerar längs Göteborgsvägen med vändning vid den norra cirkulationsplatsen. Ovanstående
lösning kräver att hållplats medger plats för tidsreglering med buss. Om Björkris växer ytterligare
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norrut i fler etapper kan busstrafiken förlängas längs Göteborgsvägen alternativt med fortsättning
inom området i riktning mot föreslagen mobilitetshub/förskola och vidare. Hallandstrafikens svar
är avstämt med Västtrafik som sköter driften av kollektivtrafiken i Kungsbacka kommun på
uppdrag av Hallandstrafiken. Hallandstrafiken och Västtrafik har i övrigt inga synpunkter på
planförslaget.
Kommentar: Noteras.
17. Samrådsyttrande från boende
Den boende har ett seniorperspektiv på synpunkterna och har skrivit ett långt yttrande.
Sammanfattningsvis menar personen att Hede har kapacitet att vara en central hub/port i
Göteborgsregionens infrastruktur och att det därför är viktigt att reservera marken öster om
Göteborgsvägen för att forma hubben/porten. Bygg inte radhus och låghus på det kommande
stationsområdet. Beakta möjligheterna med framtidens fordonspark som kan framföras i en
parkmiljö. Beakta framtidens trafikvolymer och parkeringsbehov. Beakta kraven på
ungdomsbostäder.
Personen ser fram emot kommunens nya översiktsplan som håller på att tas fram. Hen menar att
det finns många svårigheter med att ta fram en ny översiktsplan och radar upp ett antal punkter
som är viktiga att beakta i det arbetet.
Kommentar: Frågorna ryms inte inom pågående detaljplanearbete.
18. Samrådsyttrande från boende
Den boende tycker att Kungsbacka kommun bör tänka miljömässigt när det kommer till
byggnation och därav fundera över möjligheten att utforma del av byggnationen i trä.
Kommentar: Noteras.
19. Samrådsyttrande från boende
Den boende anser att det är viktigt att skapa tillgänglighet till skogen i form av motionsslingor
med exempelvis utegym och önskar även en pulkabacke för alla barnen i Björkris. Den boende
vill ha ett förtydligande över skolsituationen för barn i Björkris i årskurs 7–9.
Kommentar: Det är fastighetsägaren som ansvarar för eventuellt uppförande av
motionsslingor utanför planområdet. Synpunkten har genom yttrandet kommit
fastighetsägaren till känna. Planförslaget gör nu möjligt för ett större område för
skolverksamhet jämfört med samrådsförslaget. Behovet av skolplatser ses över
ständigt och planeringen sker övergripande för hela Kungsbacka. Eventuellt kan en
ny skola i Björkris även inrymma barn i årskurserna 7-9.
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20. Samrådsyttrande från boende
Den boende önskar enplansvillor, helst tillåtna längs västerut i planområdet.
Kommentar: Detaljplanen möjliggör detta. Önskemålet skickas vidare till
exploatören.
21. Samrådsyttrande från boende
Den boende önskar mer hållbart och klimatneutralt byggande i Kungsbacka kommun och att
kommunen ska överväga att bygga åtminstone en del av de byggnader som ska bli vård- och
omsorgsboende samt skola/förskola i korslimmat trä för ett miljösmartare byggande med
närproducerade trästommar.
Kommentar: Noteras.
22. Samrådsyttrande från boende
Boende inom Björkris 1 kommenterar att trafiken på Björkrisvägen, inom etapp 1, är hög och att
bilister inte håller hastighetsbegränsningarna. Den boende önskar att trafiken förflyttas till andra
vägar samt att fler vägar och huvudvägar uppförs.
Kommentar: Det berörs inte inom pågående planarbete.
23. Samrådsyttrande från boende
Den boende anser att kommunen i plankartan bör redogöra vart strandskyddat område sträcker
sig.
Kommentar: Kommunen har ritat ut det område där strandskyddet avses upphävas.
Området avgränsas av en så kallad administrativ gräns.
24. Samrådsyttrande från boende
Den boende anser att föreslagen utformning av cykelvägen längs Göteborgsvägen riskerar att bli
en trafikfarlig sträckning. Boendes förslag är att sträckningen rätas ut så att cyklisten får en så rak
cykelväg som möjligt. Samtidigt som risken minimeras över att bilisten misstar sig för att
cyklisten ska gör en sväng när cykelvägen viker av i höjd med cirkulationen blir det ett snabbare
stråk för cykelpendlare. Den boende föreslår i annat fall en planskild cykelväg alternativt att
inspiration tas från cirkulationsplatser i Holland.
Kommentar: Noteras.
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Ändringar
Plankarta
•

Planområdet har utökats något norrut.

•

Vård- och omsorgsboendet har ersatt med ett större område för skolverksamhet.

•

Punkthusen i väster ges möjlighet att uppföras i 8–10 våningar jämfört med 8 våningar i
samrådsförslaget.

•

Vissa av bestämmelserna har omformulerats.

•

Nya bestämmelser har lagts till om bland annat vibrationer, lägsta marknivå på gata, höjd
på stödmurar, bygglovsbefriade murar och bevarande av stenmur

Planbeskrivning
•

Det har gjorts mindre förändringar och förtydliganden i ett flertal av styckena. I stora
delar är planbeskrivningen densamma som i samrådsskedet. Det har tillkommit ett avsnitt
om vibrationer samt ett avsnitt om lokaliseringsprövning.

Ida Lennartsson

Anna-Karin Ljungman

Elin Kajander

Verksamhetschef Plan

Planarkitekt

Planarkitekt
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§ 205
Direktiv för fortsatt planering av detaljplan för Skårby 6:19 m.fl. inom
stadsdelen Björkris etapp 2
Dnr KS/2019:42
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner direktiven som grund för fortsatt planarbete för
detaljplan för Skårby 6:19 inom stadsdelen Björkris II, i Kungsbacka.
Sammanfattning av ärendet
Byggnadsnämnden gav den 16 augusti 2016 förvaltningen i uppdrag att upprätta
detaljplan för Skårby 6:19 m.fl., Björkris etapp II i Kungsbacka stad.
Byggnadsnämnden godkände 9 november 2018 samrådshandlingen för Skårby
9:19 m.fl. inom stadsdelen Björkris 2 i Kungsbacka samt uppdrog till
samhällsbyggnadskontoret att genomföra samråd. Planförslaget innebär att det
skapas en ny stadsdel som kommer att rymma cirka 800 bostäder samt
förskola/skola, vård- och omsorgsboende och motionsanläggning. Området ligger
nära Hede station och det strategiska läget ska tas tillvara genom bra kopplingar
med gång- och cykelväg till stationen och till annan närliggande service.
Området ska ha en varierad bebyggelse som följer kvartersstrukturen i Björkris 1.
Direktiv för fortsatt planarbete
Göteborgsvägens läge och utformning
Sektion över Göteborgsvägen behöver inte ändras jämfört med samrådsförslaget
då framkomligheten är tillräckligt god för uppskattade framtida trafikökningar.
Tillfart till området sker företrädelsevis via cirkulationer. En planskild korsning
för gång- och cykelväg under Göteborgsvägen ska studeras.
Avstånd från vägkant till byggnader ska vara längre än i samrådsförslaget. Till
bostadsbyggnader ska det vara cirka 30 meter från vägkant och till byggnader
som inte inrymmer bostäder ska vara cirka 20 meter.
Diskussion om flytt av Göteborgsvägen tas inte upp inom detta detaljplanearbete.
Områdets karaktär
Byggnadshöjder ska variera i området och får vara 1-5 våningar med 6 våningar i
”uppstickare”. Punkthus längst väster i området får vara 8 våningar.
Expedierat/bestyrkt
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Bebyggelsen öster om Göteborgsvägen ska huvudsakligen innefatta bostäder.
Parkering inom planområdet ska huvudsakligen placeras i underjordiska garage
och parkeringshus.
Kommunala verksamheter
De kommunala verksamheter som ska innefattas i planområdet är en skola för
cirka 600-700 elever, en förskola för cirka 200 barn, en fullstor idrottshall samt
ett tiotal servicelägenheter.
Planområdet ska inte innefatta vård- och omsorgsboende.
Placering av skola
Skolan ska placeras väster om Göteborgsvägen och ska förläggas så att den
underlättar framtida rörelsemönster med kopplingar norr- och söderut. Under
planarbetet studeras placering av skolbyggnader för att uppnå en bra utemiljö,
goda transporter och en effektiv verksamhet.
Justera plangränsen i norr
Plangränsen i norr kan eventuellt justeras för att möjliggöra bättre kvartersform
och en ändamålsenlig skoltomt.
Uppdelning av planen
Samhällsbyggnadskontoret utreder behovet av att dela upp planen i två
detaljplaner med anledning av tidskrävande tillståndsprocesser vid ån.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-20, § 250
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2019-08-15
Kommunstyrelsen 2019-02-19, § 47
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
Byggnadsnämnden
Expedierat/bestyrkt
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Kungsbacka kommun
Samhällsbyggnadskontoret
samhallsbyggnadskontoret@kungsbacka.se

Samrådsyttrande över förslag till detaljplan för bostäder inom Skårby
6:19, Björkris etapp II, Kungsbacka kommun.
Ärendet
Planområdet ligger i norra Kungsbacka, norr om bostadsområdet Björkris etapp 1.
Planområdet består idag av jordbruksmark på cirka 20 hektar. Även gårdsmiljö och
skogsbryn ingår i planområdet.
Uppdraget innebär att det skapas en ny stadsdel som kommer att inrymma cirka 800
bostäder samt den tillhörande samhällsservice som krävs för antalet bostäder.
Området ligger i direkt anslutning till Björkris I som är den första utbyggda etappen
av stadsdelen Björkris. Den andra etappen, som denna detaljplan gäller för, kommer
förutom bostäder att innehålla förskola/skola, äldreboende och två byggrätter för
kultur och fritid, till exempel för motionsanläggning.
Planen upprättas med utökat förfarande. Planförslaget har presenterats för
länsstyrelsen på plangrupp den 14 februari 2018.
Gällande regleringar
I kommunens fördjupade översiktsplan för Kungsbacka stad från 2009 är området
utpekat som utredningsområde för bostäder och verksamheter.
Förutom delar av Göteborgsvägen är området är inte planlagt sedan tidigare.
Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning
- Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § planoch bygglagen (PBL) och nu kända förhållanden att ett antagande av en
detaljplan enligt förslaget kan komma att prövas. Detta på grund av att
vibrationer inte utretts. Vibration har stor inverkan på människors hälsa. Det kan
även påverka riksintresset Västkustbanan negativt. Se mer under rubriken
Vibrationer/Påverkan på riksintresset Västkustbanan nedan. Marken närmst ån är
mycket sättningskänslig och alla rekommendationer i den geotekniska
utredningen säkerställs inte i planen. Det finns därför risk för olyckor. Se mer
under rubriken Stabilitet och sättningar nedan. Länsstyrelsen befarar vidare även
att strandskydd enligt 7 kap miljöbalken upphävs i strid med gällande
bestämmelser. Se mer under rubriken strandskydd nedan.
Länsstyrelsen befarar inte att:
- reglering av mellankommunala frågor inte samordnas på ett lämpligt sätt,
- miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken inte iakttas,
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Vibrationer/ Påverkan på riksintresset Västkustbanan
Planområdet ligger inom ett av Sveriges mest vibrationsutsatta områden.
Vibrationsutredning med avseende på komfortvibrationer i byggnader har inte
utförts, kommunen påpekar att den därför kan behöva studeras närmare i samband
med detaljprojektering inför startbesked. Frågor som kan påverka människor hälsa
och säkerhet måste vara utredda i samband med detaljplanen. Detaljplanen ska
säkerställa vad som är lämplig markanvändning för platsen, erforderliga utredningar
som krävs för att påvisa lämplig markanvändning måste därför tas fram. Frågan kan
inte skjutas fram till bygglovsskedet. Bygglov inom detaljplan ska ges om bygglovet
följer detaljplanen samt uppfyller några av paragraferna i plan- och bygglagens andra
kapitel. Frågan om hälsa och säkerhet är inte en av de saker i andra kapitlet som man
ska ta hänsyn till då man avgör bygglov inom detaljplan. Detsamma gäller alltså för
till exempel buller. Dessa frågor måste alltså säkerställas i samband med
framtagandet av detaljplanen.
Riktvärdet för vibrationer anges till 0,4 mm/s vägd RMS i utrymmen där människor
stadigvarande vistas. Hänsyn ska även tas till framtida trafik. Behovet av
vibrationsutredningar beror primärt på fyra olika faktorer: vibrationskällan, markens
geologi, avstånd till bebyggelse som ska skyddas, samt byggnadskonstruktion och
grundläggning. Bedömningar om behov av vibrationsutredningar längs järnväg bör
göras inom 200-300 meter från järnvägen. Om kommunen bedömt att en
vibrationsutredning inte behövs så bör kommunen presentera motivering och
underlag för den bedömningen. Vibrationsutredningen bör redovisa mätningar i
vibrationshastighet mm/s lämpligen med dominerande frekvenser. För att
utredningen skall vara fullständig krävs också att det finns en bedömning av högsta
vibrationsnivå för planerad byggnad med hänseende till grundläggning,
byggnadsstomme, bjälklag och antal våningsplan. Är ovannämnda faktorer okända
bör det finnas en bedömning av vad som är möjligt att bygga avseende konstruktion
och antal våningsplan. Eventuella krav på konstruktioner kan säkerställas i
detaljplanen. Om flera åtgärder är möjliga för att klara riktvärdena kan istället
riktvärden anges som planbestämmelse. En sådan planbestämmelse får dock endast
användas om utredning visar att det är möjligt att uppnå värdena i området.
På grund av osäkerheten kring om området påverkas av vibrationer anser
länsstyrelsen att det finns risk att människors hälsa kan påverkas negativt. Problem
med vibrationer kan även innebära begränsningar för trafiken på västkustbanan,
vilket skulle skada riksintresset Västkustbanan negativt.
Stabilitet och sättningar
Flera geotekniska utredningar har gjorts i samband med planen. I den första dömdes
området närmst Kungsbackaån ut, stabiliteten där är mycket låg. Ytterligare en
undersökning beställdes då med syfte att bedöma möjligheten att belasta tidigare
utdömt område, dvs området inom 40 meter från Kungsbackaån. Man bedömde då
att det går att uppnå tillräcklig stabilitet med hjälp av stabilitetshöjdande åtgärder
samt lastrestriktioner. Lastrestriktionerna har först in som planbestämmelser, dessa
laster är dock beroende av att man först gör stabilitetshöjande åtgärder. Att
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ytterligare åtgärder vidtas bör säkerställas i planen. Detta kan göras med stöd av 4
kap. 12§ PBL.
Strandskydd
Kommunen har som särskilt skäl för att upphäva strandskyddet åberopat att området
behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan
tillgodoses utanför planområdet. Kommunen motiverar varför utbyggnaden av
området är ett angeläget allmänt intresse, men länsstyrelsen saknar en redovisning av
varför intresset inte kan tillgodoses utanför den strandskyddade zonen. Detta är något
som måste redovisas för att kunna åberopa detta särskilda skäl.
Råd om tillämpningen av PBL och miljöbalken
Trafikbuller
Det är bra att detaljplanen har en planbestämmelse om skydd mot störningar som
överensstämmer med texten i 4 § förordningen (2015:216) om trafikbuller vid
bostadsbyggnader. Länsstyrelsen vill bara förtydliga att vid fasad innebär utanför
inglasade balkonger.
Trafikbuller på nya skolgårdar
Naturvårdsverket har publicerat riktvärden för trafikbuller på nya skolgårdar. Med ny
skolgård avses skolgårdar vid skolor, förskolor eller fritidshem som tas i drift eller
inkommer som remiss eller anmälan till tillsynsmyndigheten efter det att denna
vägledning publicerats, september 2017. Riktvärden för buller från väg- och
spårtrafik på nya skolgårdar är 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal
ljudnivå, för de delar av gården som är avsedda för lek, vila och pedagogisk
verksamhet. För övriga vistelseytor inom skolgården är riktvärdet 55 dBA ekvivalent
ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå. Detta bör säkerställas i planen.
Vatten och avlopp
I planbeskrivningen sägs att området kan anslutas till kommunalt dricks-och
spillvatten. Länsstyrelsen anser att det är mycket viktigt att det finns kapacitet i de
kommunala avloppsreningsverken för att ta emot spillvattnet från detta område och
att det finns kapacitet i det kommunala dricksvattennätet för att försörja detta område
innan detaljplaner för området antas. Kommunen har en (ovillkorlig) skyldighet
enligt 6 § lagen om allmänna vattentjänster. Kommunen bör inte påbörja anläggande
av områden som kommunen inte har möjlighet att ta hand om utifrån den
skyldigheten. Kapaciteten bör framgå av planbeskrivningen.
Förorenat område
I planbeskrivningen redovisas att området är förorenat. Det sägs även att området
kommer att vara sanerat i god tid innan området är bebyggt med bostäder och att
planförslaget därför inte påverkas av att föroreningar påträffats. Det är viktigt med en
ordentlig historisk inventering om vad för typ av verksamhet som funnits på platsen
så att man utreder ordentligt vilka ämnen som hanterats på fastigheten och sanerar
dessa ner till KM. Om inte området är sanerat innan granskning anser länsstyrelsen
att det bör säkerställas i planen att området är sanerat till nivån Känslig
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markanvändning innan bostäder uppförs, t.ex. genom en planbestämmelse enligt 4
kap. 14 § punkt 4 PBL.
Vattenverksamhet
Bestämmelser om vattenverksamhet finns i 11 kap. miljöbalken och i lagen med
särskilda bestämmelser om vattenverksamhet (1998:812). Åtgärder som innebär t.ex.
avvattning av mark samt grävning eller uppförande av en anläggning i ett
vattenområde utgör vattenverksamheter som kräver ett tillstånd eller en anmälan. Vid
avledning av dagvatten till nedströms liggande vattenområden, såsom diken eller
andra vattenområden, är det viktigt att ägare till sådana vattenanläggningar eller områden kontaktas och att dessa medger eventuella ökade flöden eller påverkan på
vattenanläggningar utanför planområdet. Om en överenskommelse med ägare till
vattenanläggningar som påverkas av t.ex. ökade flöden inte kan träffas kan frågan
behöva tillståndsprövas i domstol. Om ett dikningsföretag berörs krävs i regel
omprövning om man ändrar företagets båtnadsområde eller flödesmängder till
företaget.
Biotopskydd
Om åtgärder eller verksamheter kan skada naturmiljön i ett biotopskyddsområde
krävs dispens från förbuden i biotopskyddsbestämmelserna i 7 kap. miljöbalken. För
att Länsstyrelsen ska meddela dispens från förbuden i biotopskyddsbestämmelserna
ska det finnas särskilda skäl. Det kan till exempel handla om ett angeläget behov av
exploatering där det inte finns några lämpliga alternativa lösningar. Sådana
exploateringar ska dock alltid planeras med så stor hänsyn som möjligt till skyddade
biotoper och miljön i övrigt.
Det är avvägningen i det enskilda fallet mellan skadans betydelse och tyngden i
skälet för att vidta den åtgärd som orsakar skada som avgör om en dispens kan
medges eller ej. Vid avvägningen ska också hänsyn tas till om det finns andra
lämpliga alternativ som inte innebär skada på den skyddade biotopen. Som en del i
avvägningen bör en inventering av biotopernas naturvärden utföras. Även om
området med åkermark inte tillhör någon naturvärdesklass, kan de enskilda
biotoperna hysa naturvärden. Det bör framgå varför exploateringen inte kan utföras
på ett sådant sätt att biotopen bevaras. En föreslagen kompensationsåtgärd vägs inte
in i bedömningen och är inte ett särskilt skäl. Inom området för detaljplanen finns
öppna diken och stenmurar. Planen bör kunna utformas så att biotoperna kan vara
kvar opåverkade. Ett sätt att behålla dikena, vilket nämns i miljöutredningen, är att
göra dem till en del av dagvattensystemet, där de ges ett meandrande lopp och
dammar anläggs på utvalda platser. Biotoperna bör skyddas i plan eftersom objekten
inte längre är biotopskyddade när området är utbyggt.
Strandskydd
Länsstyrelsen bedömer att anläggande av erosionsskydd längs ån krävs
strandskyddsdispens. Detsamma gäller vid anläggande av parkmiljöer och kan även
gälla vid åtgärder i parkmiljön efter anläggandet.
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Det framgår inte av plankartan om strandskyddet är upphävt i vattenområdet där
gång- och cykelbron planeras. Strandskyddet gäller både på land och ute i vattnet.
Precis intill planområdet i nordväst finns två dammar som i handlingarna beskrivs
som bevattningsdammar. Det framgår inte om de anses omfattas av generellt
strandskydd på 100 m. Kommunen behöver ta ställning till om dammarna och de
öppna dikena inom planområdet omfattas av strandskydd.
Natura 2000
Det anges att Natura 2000-området Kungsbackafjorden inte påverkas negativt av
planens genomförande, om dagvatten hanteras bra. Kommunen bör utveckla vad som
avses med en bra hantering.
Jordbruksmark
I den kommunövergripande översiktsplanen beskrivs aktuellt område som
jordbruksmark liggande inom utvecklingsområde för Kungsbacka stad. I den
fördjupade översiktsplanen för Kungsbacka stad utpekas aktuellt område som en del
av ett större utvecklingsområde för företag, service och bostäder. Kommunen har
alltså tidigare gjort en bedömning av om projekter utgör ett väsentligt
samhällsintresse utifrån fortsättningarna på den aktuella orten. Länsstyrelsen vill
dock påpeka det är tveksamt att endast använda jordbruksklassningen som grund för
bedömning om jordbruksmarken är värdefull eller inte. Det är om marken är
brukningsvärd eller inte som ska avgöras, och då inte bara utifrån en klassning utan
med hänsyn till jordbrukslandskapet och det framtida behovet av
jordbruksproduktion, men inte till fastighetens rådande produktionsstatus, kvalitet
eller om det vid tillfället finns ett reellt intresse av att bruka den. Beaktande bör göras
att jordbruksmark är en begränsad resurs med avgörande betydelse för att trygga
livsmedelsförsörjningen i landet och att syftet med bestämmelsen är att säkerställa en
långsiktig hushållning. Se bl.a. Mark- och miljööverdomstolens, MÖD:s, domar den l
april 2016 i mål P 4087-15 och den 3 februari 2017 i mål P 4848-16).
Våningsbegrepp
Att reglera våningshöjden rekommenderas normalt inte eftersom det reglerar något
på insidan byggnaden. I aktuell plan har bestämmelsen kombinerats med en
bestämmelse om högsta nockhöjd. Kommunen bör fundera över vilka konsekvenser
det kan få med dessa bestämmelser.
Hållbart resande
Området ligger kollektivtrafiknära nära pendeltågstationen. I området närhet finns
även matvarubutiker. Boende i området kommer att ha mycket goda förutsättningar
resa hållbart. Länsstyrelsen anser att 1,4 parkeringsplatser per lägenhet är högt satt i
detta område. Genom att arbeta mer med bilpooler, cykelpooler och mobile
management kan parkeringsplatserna minskas.
Dyra bostäder
Ett generellt problem i Sverige det som byggs är för dyrt för många att efterfråga.
Med parkeringsgarage, pålning och mycket gatumark ser området ut att bli dyrt att
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bebygga. Det är bra om man redan i planarbetet kan belysa hur man kan tillskapa de
billigare bostäderna som det råder brist på.
Återvinningsstation
I planbeskrivningen anges att närmsta återvinningsstation ligger vid Willys
parkering. Ett så stort bostadsområde bör ha närmre till sin återvinningsstation.
Dessutom finns nu chansen att lokalisera den till den plats som kommunen anser
mest lämplig.
Sociala frågor/Trygghet
Att göra en mångfaldsanalys och endast inkludera ålder är för snäv demografi. Här
bör man göra en bredare analys utifrån så många variabler som möjligt för att kunna
se konsekvenser av planen.
Det vore bra att tydligare peka ut vilka platser man räknar som naturliga målpunkter
för rörelse inom området. Det är sedan till dessa områden som det bör löpa säkra och
trygga (trygga, utifrån risken att utsättas för brott eller trafikolyckor) huvudstråk.
Dessa huvudstråk bör utformas tydligt så att man väljer dessa stråk vid förflyttning.
De huvudgator som pekas ut är ett bra exempel på detta. Av huvudgatornas
sträckning kan man dra slutsatsen att det troligtvis är området kring skola och vård
och omsorgsboendet som är att se som målpunkt. Även det eventuella
rekreationsområdet i västra delen av planområdet borde räknas som detta. I förslaget
till framtida kollektivtrafikssträckning (sidan 16) saknas denna målpunkt. Här bör
man inkludera den främst med tanke på de personer i samhället som frekvent
utnyttjar kollektivtrafik, även dessa bör få tillgång till rekreation. Det är även i detta
område kring den planerade rekreationsplatsen som de största flervåningshusen
planeras vilket även det talar för att föreslå en kollektivtrafiksträckning till detta
område.
I planbeskrivningen diskuteras vid flera tillfällen huruvida Göteborgsvägen kan
utgöra en barriär mellan de planerade östra och västra bostadsområdena inom
planförslaget. Denna risk är högst påtaglig och lösningen på den frågan bör hanteras
närmre i denna plan. I nuläget resoneras det kring gång- och cykeltunnel under
Göteborgsvägen och man resonerar även kring ”trygghetskraven för korsande
otrygga trafikanter”. Här bör man skilja på trygghet och trafiksäkerhet eftersom att
känna sig säker som trafikant inte alltid är samma sak som att känna sig trygg
(Boverket 2010, 55) och därmed använda det begrepp man menar, vilket troligen här
är trafiksäkerhet. För att undvika trafiksäkerhetsproblem genom att människor inte
använder en eventuell framtida tunnel och istället korsar vägen på grund av hög
otrygghet kopplat till risken för att utsättas för brott så är det av största vikt hur en
tunnel utformas och om möjligt att man hittar en annan lösning (Boverket 2010, 55).
I detaljplanen planeras för en ny cykelbana från planområdet till Hede station. Denna
cykelbana är i planen separerad från Göteborgsvägen och har en egen sträckning. Att
göra denna sortens trafikseparering riskerar att skapa en otrygghetskänsla relaterat
till risken för att utsättas för brott. Det kan i många fall, utifrån det perspektivet, vara
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bättre om cykelbanan sträcker sig längs det vanliga gatunätet, i detta fall
Göteborgsvägen. Detta då en egen dragning av cykelbanan som den i planen kan
göra att cykelbanan uppfattas som ödslig och isolerad och ge känslan av att ingen ser
mig på platsen vilket i sig kan göra att man undviker att använda cykelbanan och
istället väljer en trafikfarligare väg. (Boverket 2010, 61)
Läs gärna mer i Boverkets skrift Plats för Trygghet från 2010.
Naturvärden och skyddade arter
I den naturvärdesinventering som redovisas beskrivs naturmark med bitvis påtagliga
naturvärden. I naturvärdesinventeringen görs bedömningen att en utbyggnad i aktuell
sluttning i sin helhet kommer ha en mycket negativ inverkan ur naturvårdssynpunkt
till följd av de stora ingrepp som görs i värdefull skogsmiljö. Förslaget bedöms i
naturvärdesinventeringen som direkt olämpligt från ett naturvårdsperspektiv. Enligt
plankartan är det en mindre del av det inventerade området som kommer att tas i
anspråk. Djur, växter och andra organismer behöver ett nätverk av natur för att kunna
överleva. Det måste finnas livsmiljöer som är tillräckligt stora och av tillräckligt god
kvalitet där det finns föda och möjlighet till reproduktion. Dessa livsmiljöer måste
vara sammanlänkade i tillräcklig omfattning för att möjliggöra spridning mellan
olika livsmiljöer. Det brynhabitat mellan de olika habitaten i norr som avses
exploateras utgör troligtvis ett sådant viktigt område. Länsstyrelsen anser därför att
planhandlingarna behöver kompletteras med hur ett genomförande av detaljplanen
kommer att påverka de arter som lever där.
Till norr/nordväst, strax utanför planområdet, ligger det två dammar som troligtvis
hyser åkergroda. Alla groddjur i Sverige är fridlysta enligt 6 §
artskyddsförordningen, vilket innebär att det är förbjudet att döda, skada, fånga eller
på annat sätt samla in exemplar och att ta bort eller skada i detta fall ägg eller bon.
Större åkergroda som omfattas av bilagorna 2 och 4 i art- och habitatdirektivet, är
förutom förbud mot att avsiktligt fånga eller döda djur, också förbud mot att störa
djuren under vissa perioder respektive att deras fortplantningsområde eller viloplatser
skadas eller förstörs. Länsstyrelsen anser att det är viktigt att påverkan på dammarna
vid en exploatering enligt planhandlingarna utreds. Kan det t.ex. ske en dränering av
dammarna om man spränger i berget i närheten?
Länsstyrelsen anser att planhandlingarna bör kompletteras med en redovisning av de
naturvärden och bevarandestatus (nationellt och lokalt) för de skyddade och
rödlistade arter som kommer påverkas av exploateringen samt en bedömning av hur
dessa naturvärden och bevarandestatusen för arterna kommer påverkas av
detaljplanens genomförande. De skyddsåtgärder som krävs för att bevara en
kontinuerlig ekologisk funktion för arterna i området bör om möjligt inkluderas i
planhandlingarna.
Dagvatten och naturvärden i vatten
Grönstråket i väst har i planbestämmelserna fått beteckningen PARK men om dessa
ytor ska användas för avledningen av dagvatten bör kommunen överväga att även
sätta beteckningen dagvattendamm på grönstråket.
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Kungsbackaån utgör ett ekologiskt särskilt känsligt område enligt 3 kap. 3 § MB, på
grund av sin betydelse som reproduktionsområde för havsöring och lax.
Kungsbackaån är en känslig recipient eftersom den utgör livsmiljö för en mängd
hotade arter. Slutrecipienten Kungsbackafjorden är dessutom ett Natura 2000område. Länsstyrelsen anser därför att det är viktigt att dagvattnet tas omhand och
renas lokalt så att flora, fauna och MKN för de båda recipienterna inte påverkas
negativt. Planhandlingarna bör även kompletteras med hur den cykelbro som
planeras att byggas kommer att påverka Kungsbackaån och de ovan nämnda värdena.
Planområdet utgörs idag mestadels av åkermark och genom att bebygga området så
kommer mängden dagvatten som behöver tas omhand att öka. Kommunens
dagvattenutredning dimensionerar för 5- och 20-års regn. Det är troligt att området
kommer utsättas för större nederbördsmängder än det under byggnadernas livslängd
och det är viktigt att utreda var vattnet tar vägen när ledningar/diken/dammar är fulla
och hur detta vattnet ska omhändertas. DHI utredningen visar på att området kommer
att påverkas vid höga flöden. Det är därför viktigt att man planlägger för ytor som
kan omhänderta det dagvatten som uppkommer vid skyfall. Länsstyrelsen anser att
100-års regn bör studeras. Oljeavskiljare och andra skyddsåtgärder för dagvatten bör
finnas för att förhindra att föroreningar från parkeringsplatser och gator hamnar i
Kungsbackaån.
I Miljöutredningen påtalas att en förutsättning för att planerad utbyggnad inte ska
påverka miljökvalitetsnormerna för vatten negativt är att dagvattnet omhändertas
lokalt och detta bör därför genomföras. Vattenförekomsten Kungsbackaån
(Mynningen-Lillån) har måttlig ekologisk status, med målet att god ekologisk status
ska uppnås till 2027. Länsstyrelsen anser att utbyggnaden av bostadsområdet inte får
medverka till att MKN för Kungsbackaån inte kan nås och att de skyddsåtgärder som
krävs bör säkerställas i detaljplanen. Planerat dagvattensystem bör iordningsställas i
ett inledande skede för att minimera påverkan på Kungsbackaån och
Kungsbackafjorden även under byggskedet.
Eftersom Kungsbackaån och Natura 2000-området Kungsbackafjorden är recipient
för dagvatten från många detaljplaner i Kungsbacka kommun bör kommunen göra en
helhetsbedömning av alla planeras sammanlagda påverkan på recipienterna.
Kommunen har berättat att det pågår ytterligare utredningar kring hur dagvatten ska
omhändertas. Länsstyrelsen ser fram mot att se dessa i granskningen och även mer
förtydliganden kring påverkan på recipienterna.
Arkeologi
Arkeologisk utredning enligt 2 kap 11 § KML genomfördes av planområdet senare
delen av augusti månad 2017 (Jfr. 431-4424-16). Därvid påträffades fornlämningar i
form av gårdstomt Raä Tölö 235 och boplats Raä Tölö 236. Arkeologisk
förundersökning enligt 2 kap 12-13 §§ KML genomfördes av nämnda lokaler i juli
månad 2018 (Jfr. 431-670-18). Fornlämningarnas rumsliga utbredning, karaktär,
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innehåll och komplexitet har definierats. Innan området kan tas i anspråk för avsett
ändamål ska en arkeologisk undersökning av fornlämningarna genomföras.
Ansökan ställs till länsstyrelsen.
Klimatanpassning
MSB har kommit med nya karteringar för översvämningsrisk vid Kungsbackaån. Om
dessa beräkningar skiljer sig från de flöden och nivåer som har tagits med i de
geotekniska utredningarna bör utredningarna uppdateras med den nya informationen.
Pumpstationen bör lokaliseras klimatsäkert.
Det är oklart i planbeskrivningen om det kommer att skapas erosionsskydd i
Kungsbackaån. Likaså om det kommer att utföras stabilitetshöjande åtgärder på
naturmarken. Förtydliga gärna.
Betydande miljöpåverkan
Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning att planförslagets genomförande inte
innebär betydande miljöpåverkan.
Lantmäteriet synpunkter ska beaktas.
Till grund för detta yttrande har även använts yttranden från Trafikverket, SGI och
Lantmäteriet.

Cecilia Engström

Josefine Carlsson

Detta yttrande har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrifter.
Kopia:

Trafikverket, trafivkerket@trafikverket.se
SGI, sgi@swedegeo.se

Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd

KUNGSBACKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

PROTOKOLLSUTDRAG
Datum

2016-05-24

§ 109
Planläggning för stadsdelen Björkris etapp 2
KS/2013:73 7.1
Beslut
Kommunstyrelsen hemställer hos byggnadsnämnden att upprätta förslag till
detaljplan för stadsdelen Björkris etapp 2 som avgränsas av fastigheten Skårby
6:19, se karta ”Avgränsning av stadsdelen Björkris etapp 2”,
Kommunstyrelsen beslutar att som särskilda direktiv till planläggningen uttala att
bostadsetappen ska bestå av en varierad bebyggelse där minst en tredjedel utgörs
av hyresbostäder, samt att stadsdelen ska inrymma de lokaler som kommunens
nämnder efterfrågar,
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att utarbeta förslag till
principavtal med byggherren Trollängen Bostads AB.
Principavtal ska tecknas mellan kommunstyrelsen och byggherren innan
planläggningen kan starta. Avtalet reglerar förutom sedvanliga åtaganden för
byggherren även markåtkomst för kommunala lokaler i enlighet med nämndernas
efterfrågan, samt ett trygghetsboende och att man prövar möjligheter till
äganderätter.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade, 2014-12-18, att ställa sig positiv till att utveckla
stadsdelen Björkris med ytterligare en utbyggnadsetapp. Förvaltningarna fick i
uppdrag att utarbeta ett planprogram för utbyggnad av stadsdelen Björkris i
enlighet med förfrågan från Trollängen Bostads AB, daterad 2013-01-28.
Förvaltningen för Plan & Bygg och kommunledningskontoret har sedan beslutet
planerat stadsdelens utveckling i samråd med byggherren. Vår bedömning är att
genomförda utredningar inte har visat på oväntade komplikationer. Det är snarare
så att det finns förutsättningar för en relativt snabb planläggning. Däremot är det
en betydande gestaltningsutmaning att bygga vidare på stadsdelen samt att forma
en ”stadsport” från norr.
Förvaltningarnas bedömning är att Björkris etapp 2 kan ha en potential på
400-500 bostäder. Osäkerhet gäller dock över möjligheten att planlägga den
delen av fastigheten som ligger öster om Göteborgsvägen. För denna del måste
Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

PROTOKOLLSUTDRAG
Datum

2016-05-24

frågeställningar som geoteknik, strandskydd, landskapsbild och
översvämningsrisk ytterligare utredas under planläggningen.
Mot bakgrund av de politiska beslut som nu fattas om att snabbt öka
bostadsbyggandet i kommunen så föreslår beredande förvaltningar att
byggnadsnämnden startar planläggning utan ett förberedande planprogram. Vår
bedömning i detta fallet är att förfarandet påtagligt snabbar upp projektet med en
realistisk byggstart i början av 2018.
Principavtal ska tecknas mellan kommunstyrelsen och byggherren innan
planläggningen kan starta. Avtalet reglerar förutom sedvanliga åtaganden för
byggherren även markåtkomst för kommunala lokaler i enlighet med nämndernas
efterfrågan, samt ett trygghetsboende och att man prövar möjligheter till
äganderätter.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-26 § 114
Tjänsteskrivelse, 2016-04-14
Förfrågan om planläggning Trollängen, 2013-01-28
Karta avgränsning av planområdet.
Kommunstyrelsen 2014-12-18 § 281, Uppdrag om att utveckla stadsdelen
Björkris
Yrkande
Eva Borg (S), Emma Vildstrand (MP) och Johan Tolinsson (S) yrkar att det ska
byggas 50 procent hyresrätter i området.
Fredrik Hansson (C) och Ulrika Landergren (L) yrkar bifall till arbetsutskottets
förslag.
Proposition
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Eva Borgs yrkande
och finner arbetsutskottets förslag bifallet.
Beslutet skickas till
BN, KLK, Trollängen Bostads AB

Expedierat/bestyrkt

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2020-12-09

Diarienummer

KS 2020-01118

Antagande av detaljplan för utbildningslokaler med mera inom fastigheten Heberg 2:4
m.fl., i Vallda
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar detaljplan för utbildningslokaler med mera inom Heberg 2:4 m.fl. i Vallda,
upprättad 2020-11-16.
Sammanfattning av ärendet
Planområdet ligger i Heberg inom Vallda tätort. Detaljplanen syftar till att göra det möjligt att uppföra
utbildningslokaler som ska inrymma skol- och förskoleverksamhet. En fullskalig sporthall för skola
och föreningslivet ingår också i planförslaget. Några mindre justeringar gällande byggrätten kommer
att göras för de angränsande bostadstomterna norr om skoltomten.
Planförslaget har varit utställt för granskning under perioden 18 augusti 2020 till 8 september 2020.
Under granskningstiden inkom 12 skrivelser. Inkomna synpunkter berör i huvudsak
dagvattenhantering och utformningen av planbestämmelse för buller.
Kvarstående erinringar finns från fastighetsägarna till Heberg 1:9, 2:54, 1:53 samt Hebergs
samfällighetsförening som yttrade sig under planprocessen. Synpunkterna berör ett önskemål om en
cirkulationsplats vid korsningspunkten Valldavägen – Hebergsvägen samt synpunkter på att befintlig
återvinningscentral inom planområdet inte ska flyttas.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2020-12-09
Byggnadsnämnden, 2020-12-18, § 371
Planförslag med plankarta, illustration, planbeskrivning upprättad 2020-11-16
Granskningsutlåtande 2020-11-16
Länsstyrelsens granskningsyttrande 2020-09-11
Samrådsredogörelse 2020-05-20
Länsstyrelsens samrådsyttrande 2019-12-02

Kungsbacka kommun
Magnus Björned
0300-834587
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Beslutet skickas till
Fastighetsägarna, nämnden för Service, nämnden för Förskola & Grundskola
Beskrivning av ärendet
Byggnadsnämnden gav den 9 februari 2017 samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta
detaljplan för utbildningslokaler med mera inom Heberg 2:4 m.fl. i Vallda.
Samhällsbyggnadskontoret har gjort en behovsbedömning/utredning för aktuell detaljplan enligt planoch bygglagens 4 kap. 34 § och miljöbalkens 6 kap. 11 §. Vid behovsbedömningen konstaterades att
ett genomförande av planen inte innebär betydande miljöpåverkan, varför en miljöbedömning med
särskild miljökonsekvensbeskrivning inte har genomförts.

Malin Aronsson

Emma Kjernald

Kommundirektör

Samhällsbyggnadschef

Kungsbacka kommun
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2020-12-18
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§ 371

Detaljplan för utbildningslokaler med mera inom
Heberg 2:4 med flera i Vallda
Dnr BN 2016–00085

Beslut
Byggnadsnämnden godkänner granskningsutlåtandet och antagandehandlingen för detaljplan för
utbildningslokaler med mera inom Heberg 2:4 med flera i Vallda, upprättad 2020-11-16, samt
överlämnar till kommunfullmäktige för antagande.

Sammanfattning av ärendet
Planområdet ligger i Heberg inom Vallda tätort. Detaljplanen syftar till att göra det möjligt att
uppföra utbildningslokaler som ska inrymma skol- och förskoleverksamhet. En fullskalig sporthall
för skola och föreningslivet ingår också i planförslaget. Några mindre justeringar gällande
byggrätten kommer att göras för de angränsande bostadstomterna norr om skoltomten.
Inom området finns tre gällande detaljplaner som reglerar markanvändningen till park, vägområde,
bostäder, samlingslokal, skola och teknisk anläggning. För två av detaljplanerna har
genomförandetiden gått ut men för detaljplan VP88 går genomförandetiden ut 2021. Fastigheten
Heberg 2:4 omfattas inte av någon detaljplan i nuläget.

Beslutsunderlag
Byggnadsnämndens arbetsutskott, 2020-11-26, § 427; Förslag: Byggnadsnämnden godkänner
granskningsutlåtandet och antagandehandlingen för detaljplan för utbildningslokaler med mera
inom Heberg 2:4 med flera i Vallda, upprättad 2020-11-16, samt överlämnar till
kommunfullmäktige för antagande.
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2020-11-16
Planförslag med plankarta, illustration, planbeskrivning upprättad 2020-11-16
Granskningsutlåtande 2020-11-16 Länsstyrelsens granskningsyttrande 2020-09-11
Samrådsredogörelse 2020-05-20
Länsstyrelsens samrådsyttrande 2019-12-02

Beskrivning av ärendet
Byggnadsnämnden gav den 2017-02-09 §69 samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta
detaljplan för utbildningslokaler med mera inom Heberg 2:4 med flera i Vallda.
Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 2020-08-18 till 2020-09-08. Under
granskningstiden inkom 12 skrivelser. Inkomna synpunkter berör i huvudsak synpunkter kring
dagvattenhantering och utformningen av planbestämmelse för buller. Se vidare i
granskningsutlåtandet.
Justerare

Expedierat/bestyrkt

Kungsbacka kommun
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2020-12-18

30 (140)

Kvarstående erinringar finns från fastighetsägarna till Heberg 1:9, 2:54, 1:53 samt Hebergs
samfällighetsförening som yttrade sig under planprocessen. Synpunkterna berör ett önskemål om en
cirkulationsplats vid korsningspunkten Valldavägen – Hebergsvägen samt synpunkter på att
befintlig återvinningscentral inom planområdet inte ska flyttas.
Kontoret har gjort en behovsbedömning/utredning för aktuell detaljplan enligt Plan- och bygglagen
4 kap. 34 § och Miljöbalken 6 kap. 11 §. Vid behovsbedömningen konstaterades att ett
genomförande av planen inte innebär betydande miljöpåverkan, varför en miljöbedömning med
särskild miljökonsekvensbeskrivning inte har gjorts.

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

Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadskontoret-planavdelningen
Kommunfullmäktige
Fastighetsägarna

Justerare
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Planbeskrivning
Detaljplan för utbildningslokaler med mera inom
fastigheten Heberg 2:4 m.fl, i Vallda

Kullavik
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Handlingar finns att läsa på:

www.kungsbacka.se/aktuellaprojekt
Upplysningar om detaljplanen lämnas av:

Magnus Björned, planarkitekt 0300-83 45 87, magnus.bjorned@kungsbacka.se

Lisa Carlsson, Exploateringsingenjör 0300-83 54 32, lisa.carlsson2@kungsbacka.se
Handlingar:

• Planbeskrivning, denna handling, 2020-11-16
• Plankarta med planbestämmelser, 2020-11-16
• Illustrationskarta, 2020-04-24

• Granskningsutlåtande, 2020-11-16
• Grundkarta (preliminär)
Bilagor:

• Arkeologisk utredning, 2019-04-09

• Bullerutredning, Tyréns, 2019-06-11, reviderad 2020-03-05

• Dagvattenutredning, Norconsult, 2019-07-11, reviderad 2020-05-06
• Geotekniskt PM, Norconsult, 2020-05-13

• Luftkvalitetsbedömning, Ramboll, 2020-04-27

• Trafik- och parkeringsutredning, ÅF, 2019-09-26

• Undersökning (tidigare behovsbedömning), Kungsbacka kommun, 2020-05-04
Information:

Planarbetet startade 2017-02-24 §69

Detaljplanen har upprättats med standardförfarande i enlighet med plan-och bygglagen
(2010:900)

UPPDRAG

SAMRÅD

GRANSKNING

Synpunkter

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

Hur tar man fram en detaljplan?
Processen med att ta fram en detaljplan inleds oftast med att en markägare eller någon annan ansöker om planbesked hos kommunen, även kommunen kan skicka in en planbeskedsansökan. Om kommunen lämnar ett positivt planbesked inleds därefter ett planarbete. En
planprocess kan bedrivas på ett antal olika sätt som i plan- och bygglagen kallas för förfaranden som reglerar vilka steg som ska ingå i detaljplaneprocessen. Det vanligaste är standardförfarande, vid planer som är särskilt omfattande eller av stort intresse för allmänheten
används ett utökat förfarande. Om en plan tvärtom är av begränsad omfattning och inte
berör särskilt många kan ett begränsat förfarande användas.
UPPDRAG

SAMRÅD

GRANSKNING

Synpunkter

Synpunkter
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Detaljplaneprocessens olika steg
Detaljplaneprocessen regleras i plan och bygglagen, PBL och innefattar ett antal steg innan
en detaljplan kan antas, se nedan för beskrivning inom varje steg i processen (samråd,
granskning, antagande och laga kraft). Mellan de olika skedena redovisas de framförda
synpunkterna och politiska beslut tas om ändringar och om hur det fortsatta arbetet ska
bedrivas. Detaljplanen antas slutligen av byggnadsnämnden, BN eller kommunfullmäktige,
KF. Detaljplaneprocessen tar olika lång tid men oftast cirka 1,5 - 2 år efter det att byggnadsnämnden, BN tar beslut om att upprätta ny detaljplan.
Texten nedan beskriver ett standardförfarande.

Samråd
När kommunen tagit fram ett första utkast på detaljplanen skickas den ut på samråd.
Samrådet är en första remissrunda där berörda myndigheter, fastighetsägare och enskilda
med flera ges möjlighet att ta del av förslaget och lämna synpunkter. De personer som anses
vara direkt berörda av planförslaget kallas sakägare och får ett utskick med information om
planarbetet. Syftet är att ge möjlighet till insyn och påverkan under planprocessen och bidra
till ett bättre underlag i planarbetet. Under tiden som samrådet pågår har du möjlighet att
skicka in skriftliga synpunkter på planförslaget. Efter samrådet sammanställs de synpunkter
som inkommit.

Granskning
Efter samrådet arbetar kommunen vidare med förslaget och gör eventuella ändringar
utefter inkomna synpunkter från samrådet. Därefter skickas planförslaget ut på granskning. Granskningen är en andra remissrunda där berörda myndigheter, fastighetsägare och
enskilda med flera återigen får möjlighet att ta del av kommunens slutgiltiga förslag.

Antagande
Efter granskningen sammanställs återigen inkomna synpunkter och mindre ändringar kan
göras på detaljplaneförslaget utifrån de synpunkter som inkommit. När synpunkterna är
sammanställda och eventuellt mindre revideringar gjorts på förslaget tar politikerna beslutet
om att anta det färdigbearbetade detaljplaneförslaget.

Laga kraft
Efter beslut om antagande följer en period på tre veckor innan detaljplanen vinner laga kraft.
Tidigast tre veckor efter det att politiken har antagit detaljplanen vinner den laga kraft och
börjar gälla, förutsatt att ingen har överklagat detaljplanen. Om man har lämnat synpunkter
under processen som man upplever inte blivit tillgodosedda kan man inom denna tre veckors
period överklaga kommunens beslut att anta detaljplanen till mark- och miljööverdomstolen
för en rättslig prövning.
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Bakgrund
Under år 2013 utreddes behovet för framtida skollokaler i kommundelen Vallda. Utredningen resulterade i beslut om att en ny grundskola för 350 grundskoleelever behöver etableras i
Vallda tätort.
Kommunstyrelsen beslutade 2013-09-24 att ge förvaltningen i uppdrag att utreda lämplig
lokalisering för ny grundskola i Vallda tätort i enlighet med beslut i nämnden för Förskola
& Grundskola daterad 2013-04-25. Efter en gemensam beredning föreslog berörda förvaltningar att skolan lokaliseras inom den nu oplanerade fastigheten Heberg 2:4.

Uppdrag
Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutade 2017-02-24 §69 att uppdra åt förvaltningen att
upprätta detaljplan för fastigheterna Heberg 2:4, 3:43, 3:44, i Vallda.

Samråd av detaljplanen genomfördes 29 oktober - 26 november 2019. Granskning av detaljplanen genomfördes 18 augusti - 8 september 2020.

Planens syfte och huvuddrag
Uppdraget innebär att göra det möjligt att etablera en skola för cirka 350 elever, förskola och
en sporthall i Vallda tätort. Mindre justeringar görs även för bostadsfastigheterna i planområdets norra del.

Läge, areal och markägoförhållanden
Planområdet som ligger i Vallda tätort är cirka 3,5 hektar (35 000 kvm) stort. Planområdet
består idag till största delen av åkermark. Nedan redovisas nuvarande markägare för berörda
fastigheter inom planområdet.
Heberg 1:2					Kungsbacka kommun
Heberg 2:4, 2:105, 2:106 och 2:12		
Heberg 3:20, 3:43, 3:44				

privata markägare

Eksta Bostadsaktiebolag
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Tidigare ställningstaganden
Översiktliga planer

Planområdet ligger delvis inom utvecklingsområdet för Vallda i kommunens översiktsplan,
antagen av kommunfullmäktige 2006. Vallda berörs inte av någon fördjupad översiktsplan
Gällande detaljplaner

Inom området finns tre gällande detaljplaner som reglerar markanvändningen till park,
vägområde, bostäder, samlingslokal, skola och teknisk anläggning. För två av detaljplanerna
har genomförandetiden gått ut men för detaljplan VP88 går genomförandetiden ut 2021.
Fastigheten Heberg 2:4 omfattas inte av någon detaljplan i nuläget.

Förutsättningar
Natur
Planområdet utgörs till största del av plan vegetation i form av vanliga gräsarter och mindre
hårdgjorda ytor i form av parkering. Området hyser ingen stor artrikedom eller variation och
naturvärden bedöms som låga med avseende på klippt gräsmark.

Planområdet med panncentral i bakgrunden.

Planområdets östra grönyta.

Naturmiljö och rekreation

Planområdet består till stor del av öppna ytor som erbjuder utblickar mot det omkringliggande landskapet. Planområdet bedöms inte innehålla några högre rekreationsvärden men
vissa delar av dessa ytor kan användas till platskrävande spontana aktiviteter som till exempel bollsport och lek.

Inom planområdet finns en trädrad av nysatta träd som efter undersökning av kommunekolog och landskapsarkitekt kunde konstateras inte uppfyller kraven för biotopskydd, då träden
varken uppnått en ålder av 30 år eller mäter 20 cm i brösthöjd.
Strandskydd

Delar av planområdet ligger inom område som berörs av strandskydd.
Förorenad mark

Planområdet innehåller inga kända markföroreningar i Länsstyrelsens MIFO-databas eller i
hos förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd i Kungsbacka. Ingen miljöfarlig verksamhet ligger heller i eller i direkt anslutning till planområdet.
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Radon

Markens finkorniga jordlager gör att området klassificeras som lågriskområde med avseende
på markradon. Det har även verifierats genom en radonriskundersökning inom angränsande
planområde.
Fornlämningar

Arkeologerna, statens historiska museér, genomförde under våren 2019 en arkeologisk förundersökning på platsen. Vid den arkeologiska förundersökningen upptogs 21 sökschakt till
en sammanlagd yta av ca 1460 kvadratmeter. Av schakten grävdes sju stycken till ett djup
av 2–3 meter i syfte att undersöka eventuella överlagrade lämningar. I matjordslagret tillvaratogs 39 flintor som troligen härrör från högre liggande partier och som dragits ned med
hjälp av naturliga processer och rörts om i samband med odling. Inga anläggningar påträffades.
Länsstyrelsen meddelade den 9 april 2019 att inget hinder föreligger ur arkeologisk synpunkt för att det berörda området tas i anspråk för avsett ändamål.
Riksintressen

Planområdet ligger inom riksintresse för högexploaterad kust och rörligt friluftsliv, men
områdesplacering gör att dessa två riksintressen inte påverkas nämnvärt av planen.
Geotekniska förhållanden

Planområdet utgörs främst av en plan åkermark och är karterad som postglacial finlera på
SGU:s jordartskarta som angränsar till bebyggda områden och som omgärdas av Valldavägen, Åsekullevägen och Hebergsvägen. Området är plant med marknivåer på ca +13 i söder
och upp till ca +17 i norr vid Hebergsvägen. Norr om Hebergsvägen finns ett fastmarksområde där berget går i dagen. Vid vattendraget sydost om planområdet finns brantare slänter
men det är ca 50 m från plangränsen. I det sydvästra hörnet av planområdet finns en dagvattendamm. Det finns inga bergslänter att ta hänsyn till.

Jordlagerföljden utgörs, enligt tidigare utredningar (NCC, 2011-2013) som togs fram när
området intill aktuellt planområde planerades, under ett tunt lager mulljord av ca 1,5-2 m
siltig torrskorpelera som underlagras av en siltig lera. Enligt tidigare utredning är mäktigheten på leran upp till ca 6,5 m och den underlagras av friktionsjord ovan berg.
Totala jorddjupet bedöms variera från ca 5 m i norra delen av området och upp till >16 m i
den södra delen av området.

Grundvattenytan i de övre jordlagren ligger på 1-2 m djup och en mätning av grundvattennivån i den underliggande friktionsjorden har visat en trycknivå 0.75 m under markytan.

Social hållbarhet - nulägesanalys
Mångfald

Området består idag främst av åkermark men i angränsning till planområdet finns bostadsbebyggelse i form av ägande- och hyresrätter samt ett äldreboende.

I närområdet finns ett mindre inslag av verksamheter i form av en bröllopsbutik och ett gym
(ActiMera). ICA ligger några hundra meter bort. En återvinningsstation finns i området
idag.
Det finns tydliga gränser och stora kontraster avseende karaktär i området då Heberg till
stor del är bebyggt men området söder om Valldavägen består av öppna fält och åkermark
och området väster om Heberg till stor del består av skog.
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Vardagsliv

Det är främst boende i Heberg som rör sig i området men en del tillfälliga besökare kommer, främst under dagtid, då det finns gym, bröllopsbutik och ett äldreboende i närområdet.
Målgrupperna som besöker platsen är främst vuxna och äldre.
Inom en kilometer från området finns matbutik, skola och golfbana. Det finns även en stor
tillgång till grönområden i form av öppna fält och skog i områdets närhet.
Trygghet

Området kan upplevas som otryggt, främst mot Valldavägen där bebyggelse saknas och där
det finns stora öppna fält med bitvis bristfällig belysning, då få människor är i rörelse under
kvällstid och på helger. Undantaget är gymmet vid Hebergs torg som har generösa öppettider.
Mobilitet

Området har, sett till dess placering i utkanten av Vallda, relativt god tillgänglighet med
närhet till busshållplats med halvtimmestrafik mot Kungsbacka större delen av dygnet frånsett nattetid. Dessvärre saknas möjlighet att parkera cykeln intill busshållplatsen.
Intill Valldavägen finns en separerad cykelväg med god belysning med målpunkter som
ICA, förskola och skola inom en kilometers avstånd. Cykelbana finns även längs den södra
delen av Åsekullevägen. Däremot finns det brister gällande stråk och kopplingar för fotgängare och cyklister längs Hebergsvägen och dess bostadsbebyggelse där cykling sker i
blandtrafik till Valldavägen.
Samvaro

Det saknas tydliga mötesplatser i området idag som exempelvis lekplatser, en park eller
liknande. De som finns är av kommersiell karaktär i form av gym som fångar upp en viss
målgrupp.
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Bebyggelse
Befintlig bebyggelse

Planområdet är idag obebyggt frånsett några småhus i områdets norra del samt tekniska
anläggningar i form av en pumpstation och en panncentral i söder. I väster angränsar planområdet till blandad bostadsbebyggelse med småhus, flerbostadshus, och ett äldreboende. I
nordost gränsar planområdet till småskalig bostadsbebyggelse.

Bebyggelsen i planområdets norra del.

Panncentralen i södra delen av planområdet.

Angränsande bebyggelse.

Kommersiell och kommunal service

I planområdets direkta närhet finns ett äldreboende samt ett gym och en bröllopsbutik vid
Hebergs Torg.
Vallda tennishall ligger 500 meter norrut och cirka 300 meter norr om planområdet ligger
ICA Supermarket.

Planförslaget innebär att det befintliga och kommande behovet av en skola, en förskola och
en sporthall tillfredställs då detaljplanen möjliggör för dessa ändamål.
Trygghet och tillgänglighet

Tillgängligheten till området är god, framförallt med bil, men det finns även en busshållplats i anslutning till området samt ett väl utbyggt gång- och cykelstråk längs med Valldavägen. Vissa partier längs med Valldavägen kan idag upplevas mörka och öde i och med den
stora gräsytan som separerar bebyggelseområdena ifrån varandra.

Gator och trafik
Biltrafik

Direkt söder om planområdet ligger Åsekullevägen som är en lokalgata som trafikförsörjer ett mindre bostadsområde. Vägen är 5,7 meter bred och längs den norra sidan löper en
gemensam gång- och cykelväg. Hastighetsbegränsningen är 30 km/h.

Hebergsvägen är belägen i norra delen av planområdet och trafikförsörjer ett villaområde.
Hebergsvägen är 6 meter bred och har en rekommenderad lägre hastighet på 20 km/h. Hebergsvägen och Åsekullevägen är enskilda vägar.

Valldavägen är en statlig väg som är belägen direkt öster om planområdet. Vägen är 8 meter
bred och har hastighetsbegränsning 50 km/h förbi planområdet. Kattegattleden löper längs
Valldavägen förbi planområdet på en gång- och cykelväg. Det finns även två hållplatslägen
för kollektivtrafik längs Valldavägen, en på vardera sida om cirkulationsplatsen.
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Då planområdet ligger i direkt anslutning till såväl lokala gator som till huvudvägnätet finns
goda kopplingar till befintlig vägstuktur.
Enligt mätningar som Trafikverket har genomfört på de statliga vägarna intill planområdet, hämtade från Vägtrafikflödeskartan, inträffar maxtimmen på vardagar mellan klockan
16:00-17:00 (Trafikverket, 2019a).

En trafikräkning genomfördes den 7 maj 2019 under maxtimmen då trafikmängder samt
svängfördelning i de båda korsningspunkterna noterades. Lastbilar räknades inte separat
men antalet observerade lastbilar under maxtimmen var få. Enligt Trafikverket utgör lastbilarna i medel 5 % av ÅDT.
De observerade trafikmängderna valideras sedan mot de trafikmängder som Trafikverket
mätt på platsen tidigare. De observerade flödena stämmer väl överens med Trafikverkets
flöden i vägtrafikflödeskartan.

Framkomligheten bedöms vara god i såväl cirkulationsplatsen vid Valldavägen/Åsekullevägen som i trevägskorsningen Valldavägen/Hebergsvägen. Majoriteten av trafiken passerar
rakt igenom de båda korsningspunkterna på Valldavägen. Högst belastning har den sydöstra
tillfarten till cirkulationsplatsen där belastningsgraden uppgår till 0,46.

Cirkulationen Valldavägen - Åsekullevägen

Valldavägen med tillhörande cykelbana.

Hebergsvägen.

Gång- och cykeltrafik

Intill planområdet finns goda förutsättningar för gång- och cykeltrafikanter att röra sig i
nord-sydlig riktning då Kattegattleden löper längs Valldavägen på en gång- och cykelväg.
Längs detta stråk ligger även flertalet av de målpunkter som finns i närområdet. Söder om
planområdet finns en gång- och cykelbana längs Åsekullevägen. Genom planområdet finns
inga befintliga gång- och cykelvägar.
Parkering

Inom planområdet finns idag 23 stycken parkeringsplatser varav en p-plats är reserverad för
rörelsehindrade. Parkeringen är belägen nordväst om korsningen Åsekullevägen/Fjärilsvägen. Parkeringen är avgiftsfri och oreglerad. Parkeringen är avsedd för besökande till de
bostäder som är belägna väster om planområdet.
Det finns även parkeringsplatser intill verksamheterna belägna sydväst om cirkulationsplatsen från Valldavägen.
Kollektivtrafik

Närmsta hållplats, Tröskeberg, är belägen på Valldavägen cirka 50 meter från planområdets
gräns. Hållplatsen trafikeras av linje 734 (Kungsbacka station/Älskogsbräcka) som har cirka
halvtimmestrafik. Hållplatsen nås via gång- och cykelväg längs Valldavägen eller Åsekullevägen. Passage över Valldavägen sker på gångpassager i anslutning till cirkulationsplatsen
på. Då passagerna har mittrefug finns möjlighet att korsa en körbana i taget.
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Teknisk försörjning
Dagvatten

Marken inom området utgörs idag till största delen av gräsbevuxna öppna ytor. Hela planområdet sluttar svagt åt sydost och vatten avrinner österut och avleds via vägdiken, kulvertar
samt delvis via en befintlig anlagd damm till ett dikningsföretag och vidare till Stockaån.
Marken utgörs även av lerjord, vilket innebär att infiltration är mycket begränsad. Större
delen av det aktuella området är idag inte anslutet till allmänt dagvattensystem.
Planområdet kan indelas i tre delområden, som avvattnas via olika utlopp. Större delen av
det aktuella området är idag inte anslutet till ett allmänt dagvattensystem.

Befintlig dagvattendamm.		

Dike centralt i området.

Vägdike och kulvert.

Planområdet avvattnas via ett markavvattningsföretag mot recipienten Stockaån, ett 11 km
långt, naturligt vattendrag med ett 35 km² stort tillrinningsområde. Stockaån ligger nordöst om planområdet och avrinner norrut för att mynna i Stallviken, en del av Västerhavets
kustvatten, som slutlig recipient. Stockaån är en mycket känslig recipient vars ekologiska och
kemiska status inte uppnår miljökvalitetsnormer för god vattenkvalitet.
Vatten och avlopp

Huvudledningar för kommunalt vatten och avlopp finns inom planområdet. Området kan
anslutas till kommunalt dricks-och spillvatten.
Brandvattenförsörjning

Närmaste brandvattenpost ligger i den västra ytterkanten av planområdet, vid korsningen
Fjärilsvägen-Åsekullevägen.
Värme

I direkt anslutning till området finns fjärrvärmeledningar.
El, tele och bredband

Inom området finns ledningar under mark, planförslaget kan medverka till att vissa ledningar kommer behöva flyttas.
Anslutningspunkt för bredband finns.
Avfall

Idag finns det en återvinningsstation i planområdets sydvästra del intill panncentralen. Återvinningsstationen behöver flyttas till en annan plats då ytor för parkering och angöringsytor
behövs för den nya förskolan och skolan på platsen.
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Hälsa och säkerhet
Buller

Trafikbuller

I samband med framtagandet av detaljplanen har en bullerutredning tagits fram (Tyréns,
2019 rev. 2020) som visar att delar av planområdet är bullerstört av biltrafik från Valldavägen, Hebergsvägen och Blåvingevägen och överskrider riktvärdena för buller för planerat
ändamål.
Verksamhetsbuller

En befintlig panncentral finns i planområdets södra del med ett pumphus bredvid. Panncentralen använder pellets som bränsle och kompletterar med olja vid kalla temperaturer. Både
pellets och oljepannan har en effekt på 300 kW vardera. Panncentralen är igång dygnet runt
under vintertid. Påfyllnad av pellets sker ungefär var fjortonde dag under vintertid och mer
sällan under sommaren. Påfyllnad sker under ca 20 minuter. Inga klagomål har inkommit
från boende i närheten angående buller från panncentralen.
Farligt gods

Planområdet angränsar inte till transportled för farligt gods.
Räddningstjänsten

Körbarhet och tillgänglighet för Räddningstjänstens fördon har beaktats under planarbetet
och kontrolleras slutligen i bygglovskedet.
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Planförslag

Natur och rekreation
Planförslaget innebär att hela den gräsbeväxta ytan tas i anspråk. Detta innebär att det tillkommer hårdgjorda ytor och en dagvattenutredning har genomförts för att belysa effekterna
av detta.
Planförslaget innebär att sociotopvärdet utblick blir begränsat och möjligtvis till stora delar
försvinner helt men värdet mötesplats tillkommer och kvalitén på värdena lek och bollsport
förväntas öka i det kommande förslaget för utemiljön.

Geoteknik
Stabilitetsberäkningarna (Norconsult, maj 2020) visar att stabilitetsförhållandena är tillfredställande för befintliga förhållanden och enligt planlagda förhållanden. Området kan
belastas med upp till 20 kPa utbredd last med fullgod stabilitet. Vid större laster eller markförändringar i form av schaktarbeten ska stabilitetssituationen beaktas och detaljprojekteras.
Bergsslänten norr om planområdet, strax norr om Hebergsvägen, bedöms inte påverka eller
påverkas av aktuell detaljplan

Bebyggelse
Området planeras med utgångspunkten att utbildningslokaler ska uppföras på platsen. I
områdets västra del föreslås en förskola i två våningar att etableras för cirka 120 barn. I områdets södra del, norr om Valldavägen, föreslås en större skola att etableras i upp till tre våningar med plats för cirka 350 barn. Byggnaden placeras så långt söderut som möjligt för att
minska påverkan på befintliga småhus i norr samt för att skapa en så stor och sammanhängande skolgård som möjligt. Norr om skolan föreslås en sporthall att etableras som kommer
kunna nyttjas av såväl skola som föreningslivet. För befintliga småhus norr om skoltomten
görs en reglering att uterum får byggas ut mot väster.
Detaljplanen reglerar ny föreslagen bebyggelse genom att styra placeringen av byggrätter
samt genom att reglera högsta tillåtna höjd och storlek på bebyggelsen.

Illustrationskarta över föreslagen exploatering av området (Abako arkitekter)
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Trygghet och tillgänglighet

Planförslaget lägger stor vikt på att skapa trygga och välupplysta gång- och cykelstråk inom
och emellan området. Kopplingen till angränsande områden kommer att stärkas och mängden människor som rör sig i och längs med planområdet kommer att öka.

Gator och trafik
Biltrafik

Planområdet föreslås angöras via befintliga vägar, från Valldavägen vidare in på Åsekullevägen och Hebergsvägen. För att inte dra in onödig trafik i det befintliga bostadsområdet har
angöring till skola, förskola och sporthall samt tillhörande parkeringsytor placerats strategiskt nära de nya målpunkterna. På så vis minimeras störningarna till befintliga boenden i
området.
Det är av stor vikt att trafiksäkra miljöer skapas i hela området och då i synnerhet vid angöringszonen till skolan och förskolan där flera trafikslag kommer röra sig inom en begränsad
yta under samma tider, främst morgon och eftermiddag. Angöring med bil till skola och
förskola ska finnas med möjlighet till avlämningszon i anslutning till gång- och cykelvägen, men inte på bekostnad av att tränga bort oskyddade trafikanter. Att skapa säkra stråk
för fotgängare och cyklister är en förutsättning och detta kommer studeras vidare i detalj i
projekteringsskedet.
Framtagen trafikutredning (ÅF, 2019) visar att byggnation av skola och sporthall inte
föranleder till att ett vänstersvängfält behöver byggas ut i korsningspunkten Hebergsvägen
- Valldavägen. Trafikverket, som väghållare, har tagit del av trafikutredningen och delar
kommunens åsikt att inte bygga ut ett vänstersvängfält i nuläget. Om det framöver skulle
uppstå ett behov av en trafikåtgärd på nämnd plats får detta ske i dialog mellan kommunen
och Trafikverket.
Gång- och cykeltrafik

Kungsbacka kommun planerar för nya gång- och cykelförbindelser inom området. Längs
Hebergsvägens södra del, på den västra sidan intill sporthallen, föreslås en trottoar och
cykelbana att etableras för att skapa bra förutsättningar och säkra kopplingar för fotgängare
och cyklister att nå sporthallen från Valldavägen.
Mellan Valldavägen och skolan samt förskolan kommer en gång - och cykelförbindelse att
skapas för att separera fotgängare och cyklister från bil- och skolbusstrafiken i största möjliga mån (se illustrationskarta på sidan 13). På så vis skapas en trafikäker miljö för oskyddade trafikanter där målpunkten nås utan att korsa bilvägar.
Norr om skolgården föreslås en gång- och cykelbana att anordnas för att skapa gena och
trygga passager för förbipasserande och de som har sin målpunkt till skolan, förskolan,
sporthallen eller busshållplatsen intill Valldavägen.

Befintlig gång- och cykelväg längs Valldavägen säkerställs i och med planläggningen och
kommer att ligga kvar i befintligt läge
Parkering

Parkeringsbehovet för bil beräknas till 0,11 p-platser/barn för skolelever. För anställda på
skolan beräknas behovet uppgå till 0,8 p-platser/anställd. Till förskolan med 120 förskolebarn och 20 anställda är det totala behovet av parkeringsplatser för bil 27 p-platser. P-platser
till idrottshallen samnyttjas med övrig parkering då besökare till idrottshallen förväntas
under kvällstid och helger när skolverksamheten är stängd. Det totala parkeringsbehovet för
förskolan, skolan och idrottshallen uppgår till 111 p-platser.
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De 23 befintliga p-platserna inom planområdet kommer kvarstå. Regleringen behöver ses
över i samband med att exploateringen sker, förslagsvis regleras parkeringsytan som personalparkering. Utöver den befintliga parkeringsytan föreslås två större sammanhängande
parkeringsytor. En i planområdets sydvästra del intill ny skola och förskola som bedöms inrymma ca 35 platser och en i områdets östra del på befintlig grönyta som bedöms inrymma
cirka 45 platser. Intill den föreslagna sporthallen föreslås 5-10 parkeringsplatser.

Cykelparkeringar kommer placeras så nära målpunkterna i planområdet som möjligt för att
främja cyklandet och skapa trafiksäkra lösningar där det ska undvikas att man behöver korsa
en bilväg mellan cykelparkeringen och sin målpunkt.
Kollektivtrafik och skolbussar

Ingen utökning planeras för bussarna i linjetrafik.

Skolbussar föreslås att köra till skolan med infart från befintlig cirkulation vid Valldavägen Åsekullevägen och vidare in på Fjärilsvägen. Det är av stor vikt att skolbussarna inte påverkar trafiksäkerheten för fotgängare och cyklister mer än nödvändigt. Ett alternativ är att
parkering/avlämning för skolbussarna placeras söder om förskolan för att i minsta möjliga
mån störa rörelsemönstret för oskyddade trafikanter. I detta alternativ föreslås utfart sedan
ske mot Blåvingevägen och sedan vidare ut på Åsekullevägen och slutligen Valldavägen.
Andra trafiklösningar kan bli aktuella för skolbusstrafiken om det visar sig finnas bättre
alternativ för parkering/avlämning och utfart för skolbussarna i projekteringsskedet.

Teknisk försörjning
Dagvatten

En dagvattenutredning för Heberg 2:4 m. fl. är framtagen av Norconsult (maj 2020) på
uppdrag av Kungsbacka kommun. Föreslagna åtgärder syftar till att fördröja och till viss del
rena den nederbörd som kommer att belasta planområdet. Avrinningen från området kommer i samband med en exploatering att bli snabbare då andelen hårdgjorda ytor ökar.
Föreliggande exploateringsförslag leder till förändrade dagvattenflöden och ett förändrat
föroreningsinnehåll i dagvattnet från området, vilket kräver åtgärder för fördröjning och
rening.

Lokalt omhändertagande föreslås i form av makadammagasin, makadam- och/eller svackdiken. För att uppnå den reningsgrad som krävs föreslås dagvattnet också ledas via rain
gardens, svackdiken och t ex översilningsytor.
Den yta inom planområdet som
avses att byggas ut kan delas in i
tre delområden med separat avvattning, varvid dagvatten föreslås
hanteras i olika anläggningar för
respektive område. Dagvattenanläggningar planeras att anläggas
på kvartersmark. Dagvatten från
befintliga bostäder och vägar inom
det aktuella området förutsätts renas erforderligt. Till höger redovisas schematiskt de lösningsförslag
som utredningen tagit fram.
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Område 1
Förskola, parkering, teknisk
anläggning
Område 2
Skola och sporthall
Område 3
Parkeringsyta
Områdets uppdelningar enligt dagvattenutredningen (bild: Norconsult).

Föreslagen dagvattenhantering delområde 1

Område 1, som är planerat för förskoleverksamhet, ingick från början i en detaljplan för
det bostadsområde som angränsar i sydväst. Förskolan byggdes inte vid tillfället för övrig utbyggnad av planen. I samband med att det aktuella området började detaljplaneras
togs förskoletomten med, för att aktualiseras igen och hanteras tillsammans med de övriga
verksamheterna. VA-underlaget påvisar förbindelsepunkter för VA inklusive dagvatten mot
förskoletomten, som idag är en gräsbevuxen fotbollsplan. Det antas därför att framtida inkopplingspunkt till befintligt dagvattennät och damm redan avsatts via de serviser som finns
i kommunens VA-underlag.
Dagvattensystemet som leder vatten från ÅVS och tomten från den blivande förskolan har
god kapacitet, och den damm till vilket delområdet avleds idag förmodas därför också vara
dimensionerad för att hantera vattnet från denna del av det aktuella området. Antagandet
grundar sig på bl a observationer på plats och på Kungsbacka kommuns kartunderlag. I
fortsatt undersökning av planområdet behöver dammens kapacitet och funktion bekräftas,
för att säkra att dessa inte överskrids vid framtida anslutningar. Underlag från Eksta som
projekterat och byggt ut bostadsområdet inklusive dammen kan behöva styrka antagandet.
Föreslagen dagvattenhantering delområde 2

Ett makadammagasin föreslås läggas mellan de planerade byggnaderna för skola och
sporthall, i områdets östra del. Takvatten föreslås ledas via rain gardens till magasinet, för
att uppnå god reningseffekt. Skolgården behöver utformas och höjdsättas för att leda vatten
till magasinet, som med en fördröjningsvolym på 94 m³ kräver en yta om nästan 300 m²,
antaget att det är ett makadammagasin som utformas med en meters djup. Då grundvattennivåer i närliggande område konstaterats ligga på ca 0,75 m kan magasinet behöva anläggas
med tätskikt för att förhindra grundvatteninträngning. Magasinet kan också behöva förankras för att inte tryckas upp av höga grundvattennivåer. Den gc-väg som planeras i områdets
norra del föreslås avvattnas till ett svackdike och vidare till magasinet via en ledning.
Grönytor som anläggs inom skolområdet behöver utformas på ett sådant sätt att de också
utgör en del av reningen och fördröjningen av områdets dagvatten.
En ny anslutning till dikningsföretaget från området kommer att behöva anläggas för att
inte belasta Trafikverkets vägavvattningssystem.
Föreslagen dagvattenhantering delområde 3

Då området avvattnas till Trafikverkets vägdike kommer dagvatten vid en exploatering att
behöva ledas om för att inte fortsatt belasta Trafikverkets väg. För att klara reningskraven
för parkeringsytan föreslås makadam- eller svackdiken anläggas utmed parkeringens västra
och östra sidor. Parkeringen ska också förses med oljeavskiljare i enlighet med kommunens
dagvattenpolicy. Alternativa lösningar till oljeavskiljare kan väljas, förutsatt att de ger motsvarande rening av de förväntade föroreningarna. Från dikena leds sedan vattnet till ett makadammagasin i delområdets lågpunkt i sydost. Även detta magasin föreslås utformas med
en meters djup, vilket kräver en yta på ca 75 m² samt ett eventuellt tätskikt för att hindra
grundvatten från att tränga in i magasinet. Från magasinet leds vattnet söderut i en ledning
som ansluter till den utloppsledning som avleder vatten från område 2 till dikningsföretaget

Andra lösningar för att hantera dagvatten inom området skulle förslagsvis kunna utgöras av
rörmagasin, kassetter, genomsläppliga beläggningar, gröna tak och torra översvämningsytor.
Framtida dagvattenföroreningar

I föroreningsberäkningarna har det förutsatts att dagvatten från område 1 renas via den
befintliga dammen. Område 2 renas via rain gardens och ett makadammagasin, och område
3 renas via ett makadammagasin, makadam- eller svackdiken samt oljefilter. För område 1
och 2 förutsattes en tredjedel av ytan som inte utgörs av byggnader vara grönyta, vilket även
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bör regleras i plankartan. Att reglera hårdgöringsgraden kan ge bättre förutsättningar att
minska avrinningen och ha en positiv effekt på reningen. Översilningsytor och torra översvämningsytor i utemiljön bidra ytterligare till att uppnå behovet av rening och utjämning
om de utformas rätt. Grönytor ska därför t ex inte anläggas som rabatter med gödselkrävande växter.
Under transporten i dikningsföretaget kommer halterna av P och TOC att minska genom
ytterligare utspädning av dagvattnet innan det når Stockaån, och då sedimentering sker
längs vägen till recipient.
Filterbrunnar kan vara ett sätt att rena ytterligare, men ger en ökad drift och behöver vara
rätt utformade för att ge en god effekt.
En förebyggande åtgärd för att minska utsläpp av föroreningar ytterligare är att välja miljövänliga material vid utbyggnad.
Bedömningen som görs i detta skede, är att den kombination av lösningar som föreslagits
inte försämrar den nuvarande ekologiska statusen i Stockaån, varken på en övergripande
nivå eller på kvalitetsfaktornivå. De mest väsentliga kvalitetsfaktorerna, vilka främst är
kopplade till övergödning eller föroreningar, bedöms inte påverkas genom mätbara förändringar i någon omfattning.
Exploateringen innebär en större andel hårdgjord yta inom området, men föreslagna åtgärder medför även en sådan rening att halterna av näringsämnen och andra föroreningar
minskar, jämfört med befintliga. Då framtida utsläppsflöden ökar något innebär det en
utspädning av dagvattnet som ytterligare minskar föroreningshalterna från området. Dessa
åtgärder bedöms utgöra en tillräcklig reningsgrad av dagvattnet från området och eventuellt
ha en viss positiv påverkan på Stockaåns ekologiska status, och därmed underlätta arbetet
med att uppnå MKN för Stockaån.
Föreslagna åtgärder bedöms inte heller påverka Stockaåns kemiska status i någon större
utsträckning.
Föreslagna åtgärder bedöms heller inte påverka nuvarande status och MKN för slutrecipienten Stallviken.
Vatten och avlopp

En detaljprojektering för dimensionering av VA-ledningar och lämplig sträckning för dessa
ledningar bör utföras. Samtidigt bör behovet av eventuella u-områden inom fastigheten och
utmed fastighetsgränser utredas. Detta för att säkra placering av erforderliga VA-ledningar.
Värme

I direkt anslutning finns fjärrvärmeledningar som ny bebyggelse avser att koppla på.
El, bredband och tele

Anslutning till el, bredband (fiber) och tele finns i området. En ny transformatorstation som
förser området med el kan eventuellt behöva etableras inom planområdet. Detta möjliggörs
i plankartan genom planbestämmelsen ”E1 ”. Dialog om placering och utformning av en
eventuell transformatorstation kommer ske mellan Ellevio och serviceförvaltningen som är
de som ansvarar för byggnation av skolan och förskolan.

Inom planområdet finns ledningar under mark där planförslaget kan medverka till att vissa
ledningar behöver flyttas. Om ledningar avses ligga kvar i nuvarande läge inom kvartersmark behöver dessa lägen säkerställas i detaljplan med såkallade u-områden för att undvika
att byggnader placeras på eller att eventuella markarbeten utförs som kan skada ledningarna.
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Avfall

Återvinningsstationen avses att flyttas då den hamnar i konflikt med tilltänkt angöringsoch parkeringsyta till skolan och förskolan. En lokaliseringsutredning tas fram parallellt
med detaljplanen där olika alternantiva placeringar utreds.

Till granskningsskedet läggs en planbestämmelse till (återvinning) som gör det möjligt att
på sikt uppföra en återvinningsstation inom kvartersmark om det visar sig att tillräckliga
ytor finns som inte påverkar angöring eller antalet parkeringsplatser negativt.

En annan plats som fortsatt är aktuella att utreda lämpligheten för ändamålet är ytan intill
ICA Supermarket som ägs av kommunen och som idag redan är planlagd för ändamålet.
Ytterligare alternativa placeringar av återvinningsstationen kan komma att bli aktuella.

Hälsa och säkerhet
Buller

Trafikbuller

Delar av de föreslagna skolgårdarna riskerar att överskrida gällande riktlinjer för buller om
inte bulleråtgärder uppförs längs delar av Blåvingevägen, Hebergsvägen samt Valldavägen.
Exempel på bulleråtgärder som kan uppföras är en bullervall, gabionsmur eller specialfönster
på fasaden. En väl avvägd placering och urformning av skolan/förskolan kan också ha en
positiv effekt på skolgårdens bullernivåer.
En planbestämmelse (”m”) har lagts till i plankartan för att säkerställa att gällande riktvärdena klaras och detta kontrolleras även i bygglovsskedet. Hela planområdet klarar riktvärdena för buller med föreslagna åtgärder enligt framtagen bullerutredning (Tyréns, 2020)

Ljudnivåer (ekvivalent dBA) på skolgårdarna med utförda bulleråtgärder.

Verksamhetsbuller

Beräkningsresultatet från pelletscentralen visar att riktvärdet för både förskolegården och
skolgården uppfylls med stor marginal. Ett känt bullerproblem för denna typ av anläggPlanbeskrivning 19

ningar är då påfyllnad av pellets sker. För panncentralen i Heberg sker påfyllnad under ca 20
minuter ungefär var 14:e dag under vintertid. Under vår/höst sker påfyllnad ännu mer sällan. Vid påfyllnad av pellets finns det risk att riktvärdena överskrids för delar av skolgården
närmast panncentralen och som inte skärmas av skolbyggnaderna. Detta sker dock så pass
sällan att den eventuella störningen på skolgården kommer bli begränsad. Riktvärdena ska
enbart tillämpas för de tidpunkter då skolgården används.
Luftkvalitet

Ramboll (april 2020) har tagit fram en luftkvalitetsbedömning för planområdet efter inkomna synpunkter från Miljö- och hälsoskydd i samrådsskedet.
Beräkning av bidraget från förbränningsanläggningen anger den högsta halten som kan
förekomma på olika avstånd från skorstenen. Högsta halt förekommer cirka 200 meter från
skorstenen och vid en värsta möjlig meteorologisk situation uppgår denna halt till cirka 1,7
μg/m³.
Beräkningarna med verktyget VOSS ger uppskattade halter i Valldavägens direkta närhet
inklusive bakgrundshalter. Årsmedelvärdet för PM10 har beräknats ligga under 12 μg/m³
och 90-percentilen för dygnsmedelvärden har beräknats ligga under 15 μg/m³.

Sammanfattningsvis bedöms det inte finnas någon risk för att miljökvalitetsnormerna eller
miljökvalitetsmålet för PM10 överskrids i det planerade planområdet. En fördjupad utredning bedöms ej var nödvändig.
Risk för översvämning

Området bör höjdsättas och utformas på ett sådant sätt att marköversvämning vid ett
100-årsregn inte skadar byggnader. Det är viktigt att undvika att bygga instängda områden,
för att ytvatten ska kunna avrinna och inte bli stående vid större regn. Kvartersmark bör generellt höjdsättas till en nivå högre än anslutande gatumark eller allmän plats för att erhålla
en tillfredsställande avledning av yt- och dränvatten. Lägsta golvnivå föreslås inte understiga
0,5 m över marknivån vid förbindelsepunkt för dagvatten, i enlighet med Svenskt Vattens publikation P105 (Svenskt Vatten, 2011). Om höjdsättning utformas enligt ovan, med
områdets gator och parkmark alltid belägna på lägre nivåer än kringliggande kvartersmark,
kan dagvatten avledas via gator och allmän plats om dagvattensystemets kapacitet skulle
överskridas vid extrem nederbörd.
En välplanerad höjdsättning kan användas för att skapa kontrollerade översvämningsytor.
Konsekvenserna vid extrema skyfall kan reduceras genom att t ex nedsänkta parkeringar,
fotbollsplaner eller lekplatser används som tillfälliga fördröjningsmagasin. En översvämningsyta kan sänkas 0,1–1 m eller omgärdas med kantsten, beroende på hur mycket dagvatten som ska hanteras. Det är viktigt att omkringliggande mark sluttar mot ytan och att
ytan har en avtappning i form av t ex en rännstensbrunn och ett ledningssystem som ansluter till dagvattennätet.

Slutsatserna från dagvattenutredningen ska fungera som underlag gällande utformningen
och projektering av skola, förskola och sporthall för att säkerställa att tillräckliga ytor skapas
för infiltration/fördröjning av dagvatten.
Räddningstjänsten

Körbarhet och tillgänglighet för Räddningstjänstens fördon har beaktats under planarbetet. En ny brandpost, med förslagsvis konventionellt brandvattensystem, kommer etableras
inom planområdet där placering väljs i samråd mellan kommunen och Räddningstjänsten.
Avståndet mellan brandposterna ska vara maximalt 150 meter. Detta kontrolleras i bygglovskedet.
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Överväganden och konsekvenser
Nollalternativ
Om ett genomförande av detaljplanen inte genomförs kommer den stora gräsytan att vara
kvar och underskottet av skolplatser och sporthall i Vallda att kvarstå.

Miljökonsekvenser
Planområdet ligger inom ett redan exploaterat område utpekad i ÖP:n som lämplig plats för
skola. I kombination med redan befintlig infrastruktur och väl omhändertaget dagvatten,
samt bullerskydd, så bedöms inte miljökonsekvenserna bli stora för området.
Undersökning

Behovsbedömning har tagits fram av ekolog för att ta reda på om förslaget kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte. Kommunen ska göra sin bedömning enligt de
kriterier som anges i bilaga 4 till förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar. Sammanfattningsvis har behovsbedömningen visat att detaljplanen inte bedöms medföra någon
betydande miljöpåverkan. Däremot avses rekommendationerna i dagvattenutredningen och
bullerutredning i huvudsak följas. Ett genomförande av planförslaget bedöms inte innebära
konflikt med bestämmelserna i 4 kap MB utan kan ses som tätortsutveckling.
Natur, kulturmiljö & rekreation

Planområdet ligger inte inom skyddat område och består främst av plan gräsmark och hårdgjorda villaytor. Det berörda området används inte idag för frilufts- eller rekreationssyfte.
En arkeologisk undersökning utfördes då Riksantikvarieämbetets arkiv visar på arkeologisk
fyndighet av boplats. Platsen är slutundersökt.

Under planarbetets gång är det viktigt att identifiera skyddsåtgärder för den befintliga
vegetation som ska behållas. Det är eftersträvansvärt att behålla så många som möjligt av de
uppvuxna och friska träd som finns inom och i direkt anslutning till planområdet. I händelse av att träd, som ej anses vara bevarandevärda, tas ned i genomförandet av planen bör
dessa ersättas genom nyplantering inom planområdet. Förslag på skyddsåtgärder är inmätning av de träd som bedöms vara bevarandevärda samt avtal om skyddsstaket vid kommande
byggnation.
I anslutning till ny parkeringsyta i planområdets nordöstra del finns bevarandevärda träd.
För att undvika skador på rotsystem bör schaktning ej planläggas innanför trädkronornas
droppzon och skyddsåtgärder ska vidtas. Inom området med bevarandevärda träd bör det
utöver schaktning inte heller ske körning med tunga fordon, anläggas massupplag eller ställas upp arbetsbodar.
Landskapsbild

Påverkan på landskapsbilden bedöms bli stor lokalt. Planområdet består idag till stor del
av öppna gräsytor. Planförslaget innebär att dessa tas i anspråk för byggnader för skol- och
idrottsverksamhet med tillhörande utemiljöer och trafiklösningar.
Markförhållanden

Området förlorar ett mindre grönområde som idag främst är obrukad jordbruksmark och
ersätts av skolbyggnader samt gårdsmiljöer intill de nya skolutbyggnaderna.

Planbeskrivning 21

Trafikrelaterade frågor

En viss påverkan blir det för närboende under de tider på dygnet då hämtning och lämning
sker på platsen.
Hälsa och säkerhet

Buller kommer vara en påverkan under byggnadsfasen för närboende, men beräknas bli
övergående. Buller från vägen föreslås dämpas av bullerskydd efter en exploatering av området.
Naturresurser

Jordbruksmark är en viktig resurs i dagens samhälle och flera områden var uppe för prövning innan planområdet valdes. Enligt MB 3 kap 4 § ska kommunen utreda om en lokalisering av det väsentliga samhällsintresset kan ordnas på ett tillfredsställande sätt på annan
mark. I det sammanhanget menas med uttrycket ”tillfredsställannde” att lokaliseringen av
exploateringen ska vara tekniskt och funktionellt lämplig samt ekonomiskt rimlig. Utifrån
detta ses Vallda-Heberg som ett lämpligt alternativ och ekonomiskt försvarbart. Redan
utbyggda gång- och cykelväg samt bra kollektivtrafikförbindelser gör att en stor del av infrastrukturen redan finns på plats och inte behöver nyetableras. Det finns även lokalt näringsliv
på plats som bildar en helhet i området. Vallda genomgår idag en tätortsutveckling där en
skola bedöms vara en bra komplettering. Orten har en bra service och kollektivtrafik som
möjliggör och främjar en skola på platsen. Den föreslagna ytan är idag ett ”hål” mellan två
bebyggelseområden vilket även bidrar till en mer sammanhållen bebyggelse som blir lätt att
nå med hållbara transportmedel.
Alternativa lokaliseringar i Vallda är även de placerade på antingen jordbruksmark eller
område med höga naturvärden i mer perifiera områden, varför vald lokalisering bedömdes
lämpligast i förhållande till läge, hållbarhet, teknisk infrastruktur och kommunal service.
Miljökvalitetsnormer för luft, 5 kap miljöbalken

Resultat erhållna från VOSS ligger långt under gällande miljökvalitetsnormer och även
under preciseringen i miljökvalitetsmålet.

Genomförda beräkningar av bidraget från förbränningsanläggningen redovisar halter vid en
värsta meteorologisk situation men avgör inte hur ofta under ett år som dessa meteorologiska
situationer uppkommer. Det kan dock konstateras utifrån erhållet resultat, som är väldigt
lågt, att oavsett hur ofta denna meteorologiska situation uppstår, kommer inte detta bidrag
leda till att miljökvalitetsnormerna eller miljökvalitetsmålet för PM10 riskerar att överskridas (Ramboll, 2020).
Miljökvalitetsnormer för yt-och grundvatten, 5 kap miljöbalken

Dagvattnet från planområdet avleds till Stockaån och den slutliga recipienten är Stallviken.
Enligt vattenmyndighetens bedömning av vattenkvaliteten har Stockaån otillfredsställande
ekologisk status, medan slutrecipienten Stallviken har måttlig ekologisk status.
Det anses som ekonomiskt orimligt och/eller tekniskt omöjligt att vidta de åtgärder som
skulle krävas för att uppnå god ekologisk status 2021. En av de främsta orsakerna till att
miljökvalitetsnormerna inte uppfylls i såväl Stockaån som i Stallviken är övergödning på
grund av en betydande påverkan från källor som jord- och skogsbruk samt enskilda avlopp
längre upp i avrinningsområdet.

Planerad utbyggnad bedöms inte påverka miljökvalitetsnormerna för vattenkvalitet i Stockaån och Stallviken negativt under förutsättning att dagvattnet omhändertas lokalt. Viktigt att
ha i åtanke är att dagvattenflödet från området kommer att öka efter planerad exploatering
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då planområdet ändrar karaktär från jordbruksmark till hårdgjord yta. Ett omhändertagande av dagvatten kommer ske i form av makadammagasin, makadam- och/eller svackdiken, samt rain gardens enligt de förslag som lyfts i dagvattenutredningen av Norconsult
som gjorts för området. Föreslagsvis kan planområdet delas in i tre delområden med olika
dagvattenlösningar då parkering och skolgård har olika reningskrav. Föreslagna åtgärder för
hantering av dagvatten är framtagna i enlighet med Kungsbacka kommuns dagvattenpolicy
vilket innebär att planområden ska ha en rening som bedöms vara tillräckligt god med avseende på recipientens miljökvalitetsnormer.

Föreslagna åtgärder (Norconsult 2020) för hantering av dagvatten innebär en rening som
bedöms förenlig med arbetet att uppnå recipientens miljökvalitetsnormer. Då utsläppshalterna av näringsämnen efter rening beräknas minska jämfört med befintliga värden, kommer
området vid en framtida utbyggnad att i ännu mindre omfattning medverka till den övergödning som utgör störst negativ påverkan på recipientens ekologiska status.
Miljömål

Detaljplanen påverkar inte de regionala miljömålen.
Påverkan på Natura 2000

Exploatering beräknas inte ha någon påverkan på Natura 2000. Närmsta Natura 2000,
Vallda Sandö (art- och habitatdirektivet), ligger ca 3 km från planområdet och Kungsbackafjorden (art- och habitatdirektivet, fågeldirektivet) ca 3,5 km.
Strandskydd

För exploatering innanför strandskyddat område åberopas särskilt skäl 7 kap. 18 c § Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett allmänt intresse som inte kan tillgodoses
utanför området.

Enligt MB 3 kap 4 § ska kommunen utreda om en lokalisering av det väsentliga samhällsintresset kan ordnas på ett tillfredsställande sätt på annan mark. Alternativ lokalisering
undersöktes därför i närområdet.

Lokaliseringen utgick från det rådande behovet av ny skola för en växande yngre befolkning. Vallda genomgår idag en tätortsutveckling och utbyggda gång- och cykelväg samt bra
kollektivtrafikförbindelser gör att en stor del av infrastrukturen redan finns på plats. Vallda
ansågs därför lämplig för nyetablering av skola.

Förutom Heberg 2:4 m.fl. undersöktes omgivande fastigheter Heberg 3:24>1, Heberg 3:20>1
och Heberg 1:2>2, se kartor på nästa sida.
Enligt kommunal naturvärdesinventering (2019) hade samtliga fastigheter utom Heberg 2:4
m.fl naturklass 2. Ingen av dessa ansågs därför aktuella för planen, då exploatering här kan
innebära större påverkan på naturvärdena än på Heberg 2:4 m.fl. Området på vald fastighet
där strandskyddet upphävs består idag av brukad mark i träda som skiljs från Stockaån av
trafikerad väg. Inom planområdet har inga naturvärden kunnat identifieras av kommunekolog och inga promenadstråk finns anlagda längs med ån för rekreation. Stockaån i sin helhet
hyser stora naturvärden men vid strandzonen i Vallda-Heberg har inga större värden kunnat
konstaterats. Exploateringen innebär inte några ingrepp i strandzonen till Stockaån som
därför inte bedöms skadas av ett genomförande av detaljplanen. Kommunen gör bedömningen att strandskyddet kan upphävas utan att det påverkar växt och djurlivet i området
negativt eller att allmänhetens tillgång till strandområdet försämras.
En dagvattendamm är konstruerad på grannfastigheten Heberg 3:44. Detaljplanen som
innefattade denna fastighet antogs 2011 och dammen anlades 2014 vid exploatering med en
storlek på 364 m² . På grund av detta anser kommunen att strandskydd inte råder för dagvattendammen.
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Lokaliseringsalternativ 2: Heberg
3:24>1 markerat med svart figur.
Ungefärligt planområde redovisas som
röd figur.

Lokaliseringsalternativ 3: Heberg
3:20>1 markerat med svart figur.
Ungefärligt planområde redovisas som
röd figur.

Lokaliseringsalternativ 4: Heberg
1:2>2 markerat med svart figur.
Ungefärligt planområde redovisas som
röd figur.

Lokaliseringsalternativ 1 är inom Heberg 2:4 som detaljplanen utgår ifrån.

Ekonomiska konsekvenser
Projektets ekonomiska konsekvenser redovisas under avsnittet Genomförandebeskrivning med
start på sidan 31.
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Sociala konsekvenser
Mångfald

Detaljplanen tillskapar utbildningslokaler, sporthall och skolgårdar som även kan användas
under kvällar och helger genom exempelvis vuxenutbildning, föreningsliv samt för rekreation. Skolgården kommer göras tillgänglig som en mötesplats för de yngre även när skolan
och förskolan är stängd.
Vardagsliv

Närhet mellan bostäder, skola och idrottshall kommer underlätta för barnfamiljen att leva
ett enkelt vardagsliv. Detta stärks ytterligare då det finns en större matvarubutik inom kort
avstånd. Nya mötesplatser i området bör skapas genom att exempelvis öppna upp skolgårdar
under kvällar och helger samt att göra sporthallen tillgänglig föt föreningsliv och uthyrning.
Det är av stor vikt att utveckla trygga och säkra gång- och cykelstråk genom området så att
ett hållbart resande främjas, framförallt för barn som är de som till stor del kommer röra sig
inom och mellan området.
Trygghet
Ett tillskott av skola, förskola och sporthall ökar blandning av funktioner i området som
innebär att fler människor kommer vara i rörelse i området vilket ökar den upplevda tryggheten.

Gena och väl upplysta stråk för fotgängare och cyklister är en förutsättning för att människor ska röra sig till fots och med cykel i området. En medveten gestaltning med god belysning och medveten placering av växtlighet bidrar till en ökad trygghetskänsla och skapar en
jämlikare och jämställdare användning av gång- och cykelstråk och det offentliga rummet.
Det är även viktigt att stärka kopplingar mellan det angränsande bostadsområdet och Valldavägen samt att undvik långa och slutna fasader på skolbyggnaden mot Valldavägen.
Mobilitet

Det finns goda möjligheter att stärka kopplingar till angränsande områden genom att koppla
ihop gång- och cykelvägar, exempelvis intill skolgården och längs Hebergsvägen. Närheten
till busshållplatsen innebär att det finns goda förutsättningar att med enkla medel minska
bilberoendet i området för de som bor och kommer besöka platsen.
Cykelparkeringar bör tillskapas intill busshållplatserna. Vid skolan och idrottshallen bör
större ytor reserveras för cykelparkering för att öka andelen hållbart resande.

Platser och områden ska, där det är möjligt, utformas så att de blir användbara för personer
med nedsatt rörelse- och/eller orienteringsförmåga.
Samvaro

Skapa en attraktiv skol- och förskoletomt som lockar till umgänge även på helger, exempelvis lekplatser. Tillräckliga friytor i lekmiljön är viktigt då detta inte bara har en direkt påverkan på barns lek- och utvecklingsmöjligheter men även påverkar allmän plats runt omkring
och dessa platsers användning. Sporthallen kommer vara möjlig att hyra även på kvällar och
helger till föreningsliv och privatpersoner.
På sikt bör även Hebergs torg stärkas med fler verksamheter.
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Beskrivning av planbestämmelser
I detta kapitel listas de planbestämmelser som ingår i plankartan. Syftet med respektive
bestämmelse beskrivs för att öka förståelsen för vad och hur detaljplanen reglerar. Samtliga
planbestämmelser är formulerade enligt plan och bygglagen (2010:900).
De planbestämmelser som anges med specifika symboler som tex. byggnadshöjd, nockhöjd
etc. ligger i marginalen. Vill ni lägga till rader i tabellen ställer ni er i en ruta, klickar på
tabell -> tabellalternativ-> tabellinställningar och väljer sedan antal tabellkroppsrader.

Användning allmän plats
Med allmän plats avses ett område som i en detaljplan är avsett för ett gemensamt behov
och kan till exempel vara en gata, ett torg eller en park.
Syftet med bestämmelsen är att säkerställa allmänhetens framkomlighet till området med bil, cykel och
till fots med mera. Planteringar och parkeringsplatser
får finnas inom området.

GATA

Gata, enskilt huvudmannaskap, privat väg

CYKEL

Cykelväg, enskilt huSäkerställer befintlig gång- och cykelväg norr om
vudmannaskap, statlig
Valldavägen som ägs av Trafikverket.
väg

GÅNG

Gångväg, enskilt huSäkerställer befintlig gång- och cykelväg norr om
vudmannaskap, statlig
Valldavägen som ägs av Trafikverket.
väg

Gatan har enskilt huvudmannaskap där Hebergs
samfällighetsförening ansvarar för drift och underhåll.

Användning av kvartersmark
Med kvartersmark avses all mark inom ett planområde som inte ska utgöra allmän plats eller
vattenområde. Användning av kvartersmark kan till exempel vara bostäder, detaljhandel eller industri. Användningen av ett markområde kan också anges som en kombination av flera
användningar.
S

E

E1

Utbildningslokaler

Syftar till att säkerställa mark för utbildningslokaler i
form av förskola, skola samt tillhörande sporthall.

Teknisk anläggning

Syftar till att säkerställa befintlig panncentral, dagvattendamm och pumpstation så att dessa funktioner
även fortsättningsvis är planenliga.

Transformatorstation
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.
Syftar till att skapa möjlighet för att etablera en transformatorstation inom planområdet.

B

Bostadsändamål

C1

Samlingslokal

Syftar till att säkerställa befintliga bostäder i områdets norra del samt att möjliggöra för en utökad byggrätt åt väster för uterum och komplementbyggnad.
Syftar till att säkerställa befintlig hembygdsgård samt
angöring till fastigheten.

Egenskapsbestämmelser
Kvartersmark

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

e1

Största exploatering
per fastighet är 200
kvm byggnadsarea för
huvudbyggnad. Utöver
huvudbyggnad får en
komplementbyggnad
om högst 50 kvm med
en byggnadshöjd om
högst 3,5 meter uppföras per fastighet
Största tillåtna byggnadsarea är 3000 kvm
för skolans huvudbyggnad samt 2500
kvm byggnadsarea för
sporthall.

e2

e3

Utöver huvudbyggnader får komplementbyggnader med
en totalt storlek om
högst 150 kvm och
med en byggnadshöjd
om högst 3,5 meter
uppföras.
Minsta tillåtna fastighetsstorlek är 1000
kvm.

Syftar till att begränsa storlek och utformning för huvudbyggnad samt komplementbyggnad på befintliga
bostadstomter. Totalt får en huvudbyggnad samt en
komplementbyggnad uppföras per fastighet.

Syftar till att begränsa byggrättens storlek för skola
och sporthall för att på så sätt kunna skapa en så stor
skolgård som möjligt.

Planbestämmelsen möjliggör/begränsar även att
komplementbyggnader om totalt 150 kvm får uppföras på skoltomten till en högsta höjd om 3,5 meter.

Inom skoltomten ska minst 1/3 av den obebyggda
ytan bestå av markmaterial som möjliggör för infiltration av dagvatten.

Syftar till att begränsa antalet bostadstomter i området samt för att bevara områdets karaktär med stora
tomter.
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Största tillåtna byggnadsarea är 1000 kvm
för huvudbyggnad.
e4

e5

b1

p1

p2

p3

Utöver huvudbyggnad
får komplementbyggnader med en totalt
storlek om högst 100
kvm med en byggnadshöjd om högst 3,5
meter uppföras.
Minsta tillåtna fastighetsstorlek är 800
kvm.

Syftar till att begränsa byggrättens storlek för förskolan för att på så sätt kunna skapa en så stor skolgård
som möjligt.
Planbestämmelsen möjliggör/begränsar även att
komplementbyggnader om totalt 100 kvm får uppföras på skoltomten till en högsta höjd om 3,5 meter.

Inom förskoletomten ska minst 1/3 av den obebyggda
ytan bestå av markmaterial som möjliggör för infiltration av dagvatten.
Syftar till att möjliggöra för en asvtyckning till två
fastigheter om minst 800 kvm var samt för att bevara
områdets karaktär med stora tomter.

Syftet med planbestämmelsen är att gällande planKällare får inte finnas. bestämmelser för bostadstomt och samlingslokal
(bygdegården) fortlöper även efter planändringen.
Huvudbyggnad ska
placeras minst fyra
meter och komplementbyggnader minst
1,5 meter från fastighetsgräns.
Huvudbyggnad ska
placeras minst en
meter från fastighetsgräns.

Byggnad ska placeras
minst två meter från
fastighetsgräns.
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Syftar till att säkerställa att bostädernas huvud- samt
komplementbyggnader inte placeras för nära fastighetsgräns med anledning av brandsäkerhet och
framkomlighet vid behov av underhåll av tak, fasad
eller liknande.
Syftar till att säkerställa att huvudbyggnader inte
placeras för nära fastighetsgräns och gata med anledning av brandsäkerhet och framkomlighet vid behov
av underhåll av tak, fasad eller liknande samt för ytor
som kan behövas för hantering av dagvatten.
Syftar till att säkerställa att byggnader inte placeras
för nära fastighetsgräns och gata med anledning av
brandsäkerhet och framkomlighet vid behov av underhåll av tak, fasad eller liknande samt för ytor som
kan behövas för hantering av dagvatten.
Planbestämmelsen gäller huvud- samt komplementbyggnader då befintligt bostadshus inom fastigheten
Heberg 2:105 idag ligger två meter från fastighetsgräns.

m

Ekvivalenta ljudnivån 50 dBA och den
maximala ljudnivån 70
dBA får inte överskridas för de delar
av skolgården som är
avsedda för lek, vila
och pedagogisk verksamhet.

återvinning

Återvinningsstation
får etableras.

u

Markreservat för
allmännyttiga underjordiska ledningar.

a1

Strandskydd upphävs
för del av området

Högsta tillåtna byggnadshöjd i meter

Byggnad får, med undantag från en transformatorstation, inte
uppföras

Syftar till att säkerställa att åtgärder uppförs vid
behov som innebär att gällande riktinjer för buller
(från trafik och industri) uppfylls inom hela området
markerat med ”m”. Exempel på åtgärder kan vara en
bullervall, gabionsmur, placering av byggnader som
får en bullerdämpande effekt eller specialfönster på
byggnaderna.
Syftar till att göra det möjligt att uppföra en återviningsstation inom markerat område om behov finns
på sikt.
Syftet är att säkerställa att ledningar under mark är
åtkomliga och att inga byggnader placeras på dessa.
Syftet är att upphäva rådande strandskydd för att
möjliggöra en exploatering av området.
Syftet är att begränsa nya byggnaders höjder för att
minska påverkan på angränsande bebyggelse samtidigt som det går att uppfylla de behov som behövs för
tillkommande bebyggelse.
Syftet är att förbjuda uppförande av byggnader och
på så sätt säkerställa tillräckliga ytor för exempelvis
skolgård, angörings- och parkeringsytor samt mark
avsedd för gång- och cykelvägar inom området.

Undantaget är att en transformatorstation får uppföras på prickad mark där så anses lämpligt för att försörja området med el. Placering av transformatorstation sker i dialog mellan kommunen och elleverantör.

Marken får endast
förses med kompleSyftar till att möjliggöra uppförande av uterum för
mentbyggnad, transformatorstation, förråd bostäderna inom fastigheterna Heberg 2:105 och
2:106 samt komplementbyggnader på skolgårdarna.
samt uterum
Minst en tredjedel
av skolgårdens- och
förskolegårdens obebyggda yta ska bestå
av genomsläppligt
markmaterial som underlättar hanteringen
av dagvatten

Syftar till att säkerställa att tillräckliga ytor finns
på skolgård och förskolegård som kan underlätta en
infiltration och hantering av dagvatten.

Exempel på utformning av dagvattenlösningar finns
att läsa om på sidan 16-17 i denna handling (planbeskrivningen).
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Val av huvudmannaskap

I detaljplanen föreslås enskilt huvudmannaskap för allmän plats med följande motivering.

Kungsbacka kommun har en något säregen uppbyggnad med en liten centralort i förhållande till det höga invånarantalet. Detta har sin förklaring i att kommunens västra delar
under åren exploaterats med omfattande fritidsbebyggelse. Inom kommundelarna Släp,
Vallda, Onsala, Åsa och Frillesås finns sammanlagt ca 500 gällande detaljplaner som till
betydande del ursprungligen upprättades för fritidsbebyggelse med enskilt huvudmannaskap
för allmänna platser.
I takt med att utbyggnad av kommunala vatten- och avloppsledningar genomförts har dock
planerna successivt ändrats för att medge permanentboende.

Med hänsyn till det stora antalet gällande planer inom områdena har kommunen inte
bedömt det som realistiskt att vare sig ur allmänt eller enskilt intresse påbörja en planeringsprocess i syfte att ta över huvudmannaskapet för allmänna platser.
Mot bakgrund av de befintliga planförhållandena gör kommunen bedömningen att det
finns särskilda skäl enligt plan- och bygglagen kap 4 § 7 att annan än kommunen kan vara
huvudman för de allmänna platserna även i de nya planerna som upprättas inom de aktuella
kommundelarna.

Enskilt huvudmannaskap kan användas i bostadsområden avsedda för permanentboende om
det finns enskilt huvudmannaskap i området sedan tidigare eller i angränsande områden.
I samband med nybyggnation eller komplettering av bebyggelse i blandområden kan en
enhetlig förvaltning tala för att enskilt huvudmannaskap är tillåtet.

Områdets karaktär har många gånger haft stor betydelse vid bedömningen av om ett enskilt
huvudmannaskap kan tillämpas eller inte.
I fritidshusområden eller områden med en lantlig karaktär, dvs. sådana områden där det
med stöd av 1947 års byggnadslag användes byggnadsplan, är ett enskilt huvudmannaskap
mer accepterat.

Utifrån rättsfallen har också vissa mindre faktorer som ett kommunalt åtagande om att bidra
till utbyggnaden av de allmänna anläggningarna, ge driftbidrag eller att gratis överlämna
allmän platsmark till fastighetsägarna, kunnat bidra till att göra ett enskilt huvudmannaskap
mer accepterat. Enbart något av skälen kan dock på egen hand inte anses utgör tillräckliga
skäl för att överlåta huvudmannaskapet på de boende.
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Genomförandebeskrivning
Inledning
Denna del av planbeskrivningen redogör för hur detaljplanen är tänkt att genomföras. Här
redovisas de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska och ekonomiska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen.
Genomförandebeskrivningen har ingen självständig rättsverkan utan fungerar som vägledning vid planens genomförande. Detaljplanens bindande föreskrifter framgår istället
av plankartan och planbestämmelserna. Beskrivningen förtydligar detaljplanens syfte ur
genomförandesynpunkt.

Organisatoriska frågor
Detaljplanens tidsplan

För detaljplanen gäller följande tidsplan:

Samråd:				4 kv. 2019

Granskning:				3 kv. 2020
Antagande i byggnadsnämnden:		
Laga kraft:				

4 kv. 2020

4 kv. 2020 (förutsatt att planen inte överklagas)

Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Under genomförandetiden har fastighetsägaren en lagstadgad rätt att bygga i enlighet
med detaljplanen och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter
genomförandetidens slut fortsätter planen att gälla tills kommunen tar fram en ny plan eller
ändrar gällande plan. Fastighetsägaren äger efter genomförandetidens slut ingen rätt till
ersättning för förlorade rättigheter som fanns i den ursprungliga planen.
Markägoförhållanden

Fastigheter inom planområdet är Heberg 2:4 som ägs av ett dödsbo, Heberg 1:2 som ägs av
Kungsbacka kommun Heberg 2:105, Heberg 2:106 och Heberg 2:12 som ägs av privatpersoner och Heberg3:43, Heberg 3:44 och Heberg 3:20 som ägs av Eksta Bostadsaktiebolag.
Fastighetsägare och rättighetshavare framgår av den till detaljplanen hörande fastighetsförteckningen.

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning
Anläggningar inom allmän plats

Detaljplanen föreskriver så kallat enskilt huvudmannaskap för allmän plats. Det innebär att
fastighetsägare inom planområdet är ansvarig för utbyggnad samt framtida drift och underhåll. Allmän plats inom planområdet omfattar gata.

Gatan ingår idag i Heberg ga:1 som förvaltas av Hebergs samfällighetsförening och cykelvägen längs Valldavägen förvaltas av Trafikverket.
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Anläggningar inom kvartersmark

Kommunen genom Serviceförvaltningen ansvarar för utbyggnad av kvartersmark för skoländamål vad avser utförande, kostnader samt framtida drift och underhåll. Ansvaret omfattar
samtliga anläggningar inom kvartersmark såsom till exempel undervisningslokaler, idrottsanläggning, miljöhus/förråd, dagvattenanläggningar, kvartersgata, parkeringar för bil och
cykel samt lek- och grönytor.
Ansvaret för drift och underhåll av anläggningar som tillgodoser flera fastigheters behov bör
överlämnas till en nybildad gemensamhetsanläggning/samfällighetsförening. Se avsnittet
om fastighetsrättsliga frågor nedan.

Fastighetsrättsliga konsekvenser
Mark ingående i allmän plats

Mark som utgör allmän plats med enskilt huvudmannaskap, privat väg, ingår idag i Heberg
ga:1 som ansvarar för förvaltandet av den allmänna platsen. Detaljplanen medför ingen
ändring av vägens utformning.
Mark som utgör allmän plats med enskilt huvudmannaskap, statlig väg, förvaltas av Trafikverket. Detaljplanen medför ingen ändring av vägens utformning.
Fastighetsbildning

Fastighetsbildning och övriga fastighetsrättsliga åtgärder ska ske med stöd av detaljplanen.
Ytterligare reglering genom så kallad fastighetsindelningsbestämmelser bedöms inte nödvändig.
Genomförandet av planen kommer att innebära lantmäteriåtgärder såsom fastighetsreglering, anläggningsåtgärd och ledningsrättsåtgärd.

Fastighetsreglering kommer att ske genom att del av Heberg 2:4, del av Heberg 3:44, del av
Heberg 3:20 och del av Heberg 1:2 regleras till fastigheten Heberg 3:43 med ändamål för
skolverksamhet. Del av Heberg 3:20 regleras till fastigheterna Heberg 2:105 och Heberg
2:106, med ändamål bostad.
Ledningsrätt bör bildas för befintliga och nya allmänna ledningar inom området.
Anläggningsåtgärd för omprövning av Hedberg ga:1 och Heberg ga:9.
Fastighetsrättsliga konsekvenser
Fastighet

Erhåller mark

Avstår mark/
utrymme

Markanvändning

Heberg 1:2

3 280 kvm

Heberg 2:4

15 100 kvm

Kvartersmark
skoländamål
Kvartersmark
skoländamål

Heberg 2:105

40 kvm

Heberg 2:106

85 kvm

Heberg 3:20

2 015 kvm

Heberg 3:20

125 kvm
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Kvartersmark
bostadsändamål
Kvartersmark
bostadsändamål
Kvartersmark
skoländamål
Kvartersmark
bostadsändamål

Heberg 3:43

22 205 kvm

Heberg 3:44

1 810 kvm

Heberg ga:1

3 280 kvm

Heberg ga:9

1 810 kvm

Heberg ga:9

125 kvm

Kvartersmark
skoländamål
Kvartersmark
skoländamål
Kvartersmark
skoländamål
Kvartersmark
skoländamål
Kvartersmark
bostadsändamål

Gemensamhetsanläggningar

En gemensamhetsanläggning (ga) kan inrättas för funktioner/anläggningar som flera
fastigheter har behov av. Detta sker genom en anläggningsförrättning som utförs av lantmäterimyndigheten. Vid förrättningen beslutar lantmäterimyndigheten om anläggningens
omfattning och standard, vilka fastigheter som ska delta samt vilka andelstal som ska gälla
för fördelning av kostnader för anläggningens utförande och drift. Varje deltagande fastighet är skyldig att betala utifrån sitt andelstal.
För genomförandet av detaljplanen behöver Heberg ga:1 och Heberg ga:9 omprövas.

- Heberg ga:1 förvaltar allmän platsmark i form av vägar och grönområden norr 		
om planområdet. Del av ett grönområde ska utgå ut ga:n och planeras för kvarters
mark för skoländamål.

- Heberg ga:9 förvaltar allmän platsmark i form av vägar och grönområden väster
om planområdet. Del av ett grönområde ska utgå ur ga:n och planeras för kvarters
mark för skoländamål samt bostadsändamål.

Fastigheten Heberg 3:43 är idag delägare i Heberg ga:9 men innehar enbart andelstal 1 då
fastigheten inte är utbyggd. Då fastigheten kommer att bebyggas samt få ökad byggrätt
behöver andelstalet ändras vilket bör göras i lantmäteriförrättningen gällande omprövning
av Heberg ga:9. Heberg 3:43 behöver även bli delägare i Heberg ga:1 för att lösa tillfarten
till idrottshallen, vilket bör göras i lantmäteriförrättningen gällande omprövning av Heberg
ga:1. Ändring av andelstal kan även göras genom överenskommelse mellan fastighetsägaren
och berörd samfällighetsförening.
Servitut

Del av fastigheten Heberg 3:44 planläggs för skoländamål och ska regleras till Heberg 3:43.
För att säkerställa att Heberg 3:44 har rätt till tillfart efter att fastighetsregleringen är gjord
ska ett avtalsservitut upprättas fastigheterna emellan.

Ellevio har en rättighet för kraftledning inom planområdet vilken inte påverkas av av detaljplanen. Vid projektering av infart till idrottshallen kommer kontakt att tas med Ellevio så
att deras ledningar inte kommer till skada.

För planens genomförande har det inte bedömts nödvändigt att reglera att andra enskilda
anläggningar ska kunna förläggas på annan plats än inom den egna fastigheten. Servitut kan
ändå komma att bildas genom initiativ från de berörda fastighetsägarna.
Detaljplanen bedöms i övrigt inte ge upphov till nya servitutsupplåtelser eller påverka befintliga servitut. Beroende på hur den nya bebyggelsen utformas och delas in i fastigheter kan
det dock uppstå behov av nya servitut.
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Ledningsrätt

I detaljplanen finns reservat för underjordiska allmänna ledningar (u-område). Ledningar
inom u-område kan upplåtas med ledningsrätt.

Det huvudsakliga syftet med u-området är att säkerställa utrymme för befintliga va-, tele/
fiber- och elledningar inom planområdet, men även nya allmänna ledningar kan komma att
förläggas där.

Allmänna ledningar som kommunen ansvarar för (va-ledningar/fiber) kommer att säkerställas med ledningsrätt eller avtalsservitut.

Ledningsägare är skyldiga att bevaka sina rättigheter och samråda med exploatören avseende
projektets påverkan på det egna ledningsinnehavet. Avtal avseende omläggning av ledningar
bör tecknas mellan ledningsägaren och exploatören, innan detaljplanen antas av kommunen,
för att säkerställa åtaganden vad gäller kostnader, utförande samt ansökan om ledningsrätt.
Ansökan om lantmäteriförrättning

Kommunen ansöker om och bekostar fastighetsreglering, ledningsrätt för va- och fiberledningar, omprövning av och inträde i ga samt ändring av andelstal i ga.
Respektive ledningsägare för allmänna ledningar ansvarar för att ansöka om och bekosta
lantmäteriförrättning avseende ledningsrätt.

Avtal
Befintliga avtal som berörs

Ett avtal om marköverlåtelse och fastighetsreglering m.m. är tecknat mellan kommunen och
ägaren av Heberg 2:4. Avtalet avser att reglera del av Heberg 2:4, ca 16 000 kvm till kommunens fastighet.
Avtal mellan kommunen och övriga fastighetsägare (eller samfällighetsförening)

Avtal bör träffas mellan kommunen och Åsekulle samfällighetsförening, förvaltare av Heberg ga:9 och Hebergs samfällighetsförening, förvaltare av Heberg ga:1, angående rätt att
nyttja vissa av föreningens vägar under byggtiden samt ersättning för detta.
Kommunens avsikt är att teckna ett köpeavtal med Eksta gällande Heberg 3:43 samt en
överenskommelse om fastighetsreglering med Eksta för del av Heberg 3:44 och del av Heberg 3:20 som ska regleras in till Heberg 3:43.

Ett avtal där det framgår att gällande detaljplan ändras under pågående genomförandetid
för fastigheten Heberg 3:43 utan att ersättningskrav kommer att ställas på kommunen, avses
träffas mellan kommunen och Eksta innan detaljplanen antas.
Avtal mellan ledningsägare och komunen

Innan detaljplanen antas bör avtal avseende omläggningar av ledningar tecknas mellan respektive ledningsägare och kommunen för att säkerställa åtaganden vad gäller kostnader och
utförande samt ansökan om ledningsrätt.
Övriga avtal

Överenskommelse om fastighetsreglering ska upprättas mellan Heberg 2:105, Heberg 2:106
och Heberg 3:20.
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Tekniska frågor
Gator

Planområdet utgår från att använda befintligt gatunät. Viss tillkomst med kvartersvägar
tillkommer för skolbussar med plats för säker av- och påstigning för eleverna samt plats för
hämtning och lämning av elever som kommer med bil.
Gång- och cykelvägar

En gång- och cykelväg är tänkt att byggas ut längs infarten av Hebergsvägen samt norr om
kommande skolgård. Gång- och cykelvägen som är tänkt gå norr om skolgården kommer
att ledas till entréerna till skolbyggnaderna samt kopplas samman med befintlig gång- och
cykelstråk längs Valldavägen. Gång- och cykelvägen kommer att byggas ut på kvartersmark
för skoländamål och dess läge låses först efter att projektering är gjord. Om behovet av en
gång- och cykelväg inte behövs i det tänkta läget norr om skolgården med hänsyn till befintlig och tillkommande infrastruktur för gående och cyklister kan ytan istället användas som
skolgård för eleverna.
Parkering

All parkering för den nya bebyggelsens behov ska anordnas av kommunen inom kvartersmark.
Vatten och avlopp

Kommunalt vatten och avlopp finns i anslutning till planområdet och har kapacitet att
koppla på kommande byggnation.

Inför byggnation ska berörd fastighetsägare kontakta kommunens tekniska förvaltning för
information om de tekniska förutsättningarna avseende VA-anslutning.
Dagvatten

Kommunalt dagvattennät är utbyggt intill planområdet. Och har möjlighet att koppla på
förskolan på dagvattennätet. För skolbyggnaden samt idrottshallen ska kommunen bygga
fördröjningsmagasin/ledningar som leds ut till diket sydöst om Valldavägen. Dagvattenflödet från fastigheten ska begränsas med fördröjningsmagasinen så att det blir detsamma som
dagens avrinningsflöde från fastigheten.

Skolgården ska byggas ut med så lite hårdgjorda ytor som möjligt samt titta på möjlighet till
regnträdgårdar.

En dagvattenutredning har tagits fram för området som ska ligga som grund för kommande
exploatering och omhändertagandet av dagvattnet.
Övriga ledningar

Fastigheterna Heberg 2:105, 2:106 samt boningshuset inom fastigheten Heberg 2:4 har en
privat dagvattenledning inom den del av Heberg 2:4 som planläggs för skoländamål. Ledningen kan inte ligga kvar i befintligt läge. Fastighetsägarna måste flytta ledningen till ett
nytt av kommunen godkänt läge eller om det är möjligt kan fastigheterna kopplas på det nya
kommunala dagvattensystemet som byggs ut.

Ledningsägare är skyldiga att bevaka sina rättigheter och samråda med exploatören avseende
projektets påverkan på det egna ledningsinnehavet. Avtal avseende omläggning av ledningar
bör tecknas mellan ledningsägaren och kommunen, innan detaljplanen antas av kommunen,
för att säkerställa åtaganden vad gäller kostnader, utförande samt ansökan om ledningsrätt.
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El

En ny transformatorstation behövs inom planområdet för att tillgodose det ökade behovet.
Ellevio har koncession inom området och ansvarar och bekostar uppförandet av den nya
transformatorstationen samt tillkommande ledningar. Transformatorstationen samt tillkommande ledningar kan upplåtas med ledningsrätt eller avtalsservitut som ska tecknas med
fastighetsägaren innan utbyggnad sker.
Fjärrvärme

En panncentral är belägen i direkt anslutning till planområdet som ägs av Eksta. Vid exploatering av området ska kommunen titta på möjligheten att koppla på den nya byggnationen på det befintliga fjärrvärmenätet.
Tele och fiber

Kommunalt fiber är utbyggt i angränsning till planområdet som den nya byggnationen kan
ansluta sig till.

Ekonomiska frågor
Ekonomiska konsekvenser för kommunen
Kommunens investeringsekonomi

Kommunen genom Samhällsbyggnadskontoret får kostnader för markförvärv.

Kommunen genom Serviceförvaltningen får kostnader för fastighetsbildning. uppförande av
skolbyggnad och idrottshall med tillhörande gård, kvartersgator och parkering, utbyggnad
av gång- och cykelvägar, bygglov, anslutningsavgifter till el-, tele/bredband, fjärrvärme och
va-ledningar m.m.
Kommunen genom Tekniska förvaltningen får kostnader för utbyggnad av nya va-ledningar
samt nya anslutningspunkter, vilket finansieras genom uttag av anslutningsavgifter.
Kommunens drifts- och förvaltningsekonomi

Kommunen genom Tekniska förvaltningen får kostnader för drift och underhåll av valedningar.

Kommunen genom Serviceförvaltningen får kostnader för drift och underhåll av skolbyggnader och idrottshall med tillhörande gård, parkering och kvartersgata samt gång- och
cykelbana.
Ekonomiska konsekvenser för enskilda fastighetsägare
Heberg 1:2

Fastighetsägaren kan få en kostnad för ersättning till delägarna i Heberg ga:1 för det fall att
det uppkommer skada när gemensamhetsanläggningens utrymme inom Heberg 1:2 minskas.
Heberg 2:105

Fastighetsägaren får en kostnad för bygglov och uppförande av uterum samt flytt av privat
dagvattenledning eller anslutningsavgift till kommunal dagvattenledning.
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Heberg 2:106

Fastighetsägaren får en kostnad för bygglov och uppförande av uterum samt flytt av privat dagvattenledning eller
anslutningsavgift till kommunal dagvattenledning.
Heberg 2:4

Fastighetsägaren får en intäkt för försäljning av del av Heberg 2:4 samt flytt av privat dagvattenledning eller anslutningsavgift till kommunal dagvattenledning.
Heberg 3:20

Fastighetsägaren får en intäkt för försäljning av del av fastigheten. Fastighetsägaren kan få en kostnad för ersättning till delägarna i Heberg ga:9 när gemensamhetsanläggningens utrymme inom Heberg 3:20 minskas.
Heberg 3:43

Fastighetsägaren får en intäkt för försäljning av fastigheten.
Heberg 3:44

Fastighetsägaren får en intäkt för försäljning av del av fastigheten
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Samhällsbyggnadskontoret
Kungsbacka kommun
0300-83 40 00
samhallsbyggnadskontoret@kungsbacka.se
www.kungsbacka.se/aktuellaprojekt
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Syftet med detaljplanen är att skapa
möjlighet för uppförande av en skola,
förskola och idrottshall samt att göra
mindre justeringar för befintliga
bostadsfastigheter i planområdets norra
del.
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Fastighetsgräns
Traktnamn, kvartersnamn
Registernummer, tomtnummer
Bostadshus fasad, resp tak
Uthus fasad, resp tak
Skärmtak
Höjdpunkt
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Storgatan

Höjdkurva 1 m
Höjdkurva 5 m
Vägkant, matarväg
Vägkant, större väg
Vägkant, mindre väg
Gång- / Cykelväg, infart, stig
Gatunamn

Detaljplan för utbildningslokaler m.m. inom Antagandehandling
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Byggnadsnämnden
GRANSKNINGSUTLÅTANDE
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Datum

2020-11-16
Dnr

2016-00085
Granskningsutlåtande gällande detaljplan för utbildningslokaler med mera inom
fastigheten Heberg 2:4 med flera i Vallda
Genomförande
Byggnadsnämnden beslöt 2019-10-24 §333 att genomföra granskning av detaljplaneförslaget.
Detaljplaneförslaget har varit utställt för granskning i Stadshuset i Kungsbacka samt på
kommunens hemsida under tiden 18 augusti till 8 september 2020.
Planförslaget har under samma tid sänts till berörda myndigheter, nämnder, föreningar och
sakägare för yttrande.
Planförslaget syftar till att möjliggöra för etablering av nya förskola, skola och sporthall samt att
göra mindre justeringar för befintliga bostadstomters byggrätter i västra delen av planområdet.
Sammanfattning
Under granskningstiden inkom 12 skrivelser. Inkomna synpunkter berör bland annat frågor kring
dagvatten, planbestämmelse för buller, utformning av skolgården med mera.
Kontoret har bedömt att planförslaget inte behöver revideras. Framförda synpunkter har kunnat
beaktas genom mindre ändringar i planhandlingen. Eftersom revideringen inte innebär någon
väsentlig ändring av förslaget erfordras inte någon ny granskning. Någon ändring av detaljplanen
föreslås därför inte.
Inkomna synpunkter och förvaltningens kommentarer
Inkomna synpunkter har sammanfattats nedan. Personnamn anges inte. Samtliga synpunkter finns
tillgängliga på Samhällsbyggnadskontoret.

Samhällsbyggnadskontoret
Magnus Björned
samhallsbyggnadskontoret@kungsbacka.se

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

KUNGSBACKA KOMMUN
2 (12)
Statliga och regionala myndigheter
1. Länsstyrelsen
Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § plan- och bygglagen (PBL)
och nu kända förhållanden att ett antagande av en detaljplan enligt förslaget inte kommer att prövas.
Länsstyrelsen befarar inte att:
-riksintresse enligt miljöbalken påtagligt kommer att skadas,
-strandskydd enligt 7 kap miljöbalken (MB) upphävs i strid med gällande bestämmelser
-reglering av mellankommunala frågor inte samordnas på ett lämpligt sätt,
-miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken inte iakttas,
-det som föreslås blir olämpligt med avseende på hälsa och säkerhet eller till risken för olyckor,
översvämning eller erosion.
Råd om tillämpningen av PBL och MB
Strandskydd
I planbeskrivningen anges som särskilt skäl för upphävande av strandskydd, att området behöver tas i
anspråk för att tillgodose ett allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området. Kommunen
hänvisar till 7 kap. 18 § punkt 6 miljöbalken som stöd för detta. Korrekt paragraf för de sex särskilda
skälen är 7 kap. 18 c § miljöbalken.
Den korrekta lydelsen för punkt 6 är att området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat
mycket angeläget intresse. Enligt s. 58 i Naturvårdsverkets handbok 2009:4 (utgåva 2) ”Strandskydd
– en vägledning för planering och prövning”, innebär detta särskilda skäl att mycket speciella
omständigheter föreligger, som är mer eller mindre unika till sin karaktär. Vidare anges att
möjligheten att nyttja skälet är liten, då strandskyddet i normalfallet har företräde framför andra
allmänna eller enskilda intressen. Länsstyrelsen bedömer med stöd av Naturvårdsverkets vägledning
att punkt 6 inte är tillämplig i aktuellt fall.
Länsstyrelsen bedömer dock att med den formulering kommunen anger för det särskilda skälet skulle
det kunna vara punkt 5 i nämnda paragraf som egentligen åsyftas. Detta särskilda skäl innebär att
området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses
utanför området. Länsstyrelsen anser dock att det inte räcker med att ange särskilt skäl. Kommunen
behöver även utveckla vilket allmänna intresse som åsyftas, samt varför detta inte kan tillgodoses
utanför området.
Vattenverksamhet
Länsstyrelsen angav i samrådet information om bestämmelser kring vattenverksamhet och
dikningsföretag. Sydöst Valldavägen finns avvattningsföretaget "Lunna nr 1 och 2 df 1936" samt
dikningsföretaget "Lunna nr 1 och 2 df 1940”. I planbeskrivningen anges det fortsatt att dagvattnet
ska avledas till ett dikningsföretag, men det anges inte hur detta bedöms påverkas. Vidare framgår det
inte om dikningsföretaget kontaktats med anledning av framtagandet av detaljplanen.
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Buller
Kommunen har kommit fram till att det går att tillskapa erforderligt bullerskydd på både skol- och
förskolegården. Länsstyrelsen anser dock inte att den föreslagna planbestämmelsen om skydd mot
störningar är tillräcklig för att säkerställa att Naturvårdsverkets riktvärden för buller från väg- och
spårtrafik på nya skol-gårdar uppfylls. Det står att bullerskydd får uppföras vilket inte är tillräckligt.
Istället borde det i första hand anges att den ekvivalenta ljudnivån 50 dBA och den maximala
ljudnivån 70 dBA inte får överskridas för de delar av skolgården som är avsedda för lek, vila och
pedagogisk verksamhet.

Kommentar: Planbeskrivningen har kompletterats med uppdaterade textstycken avseende
strandskydd.
Gällande vattenverksamhet så beskriver dagvattenutredningen (Norconsult, 2020) att
dikningsföretaget på andra sidan Valldavägen är undermåligt efterhållet och igenvuxet
med vass i stora delar. Dock anses kapaciteten god då det ligger i en djup fåra med god
lutning från planområdet och kulvertar av uppskattad 1000 mm dimension under den väg
som korsade dikningsföretaget. Det finns heller ingen känd översvämningsproblematik
dokumenterad. En ny anslutning till dikningsföretaget från området kommer att behöva
anläggas för att inte belasta Trafikverkets vägavvattningssystem.
Planbestämmelsen ”m” gällande buller har reviderats i plankartan i enlighet med
Länsstyrelsens yttrande.
2. Lantmäteriet
Lantmäteriet har tagit del av planförslagets granskningshandlingar och har inget att erinra mot
dessa.
Kommentar: Noterat.
3. Trafikverket
Dagvattenhantering
Kommunen har säkerställt och redovisat att dagvatten hanteras inom planområdet och inte
påverkar vägområdets dike på något sätt. Trafikverket anser att dagvattenutredningen presenterar
bra åtgärder för att hantera de ökade flödena efter exploatering.
Trafikverket saknar för tillfället information om för vilka återkomsttider och varaktighet de
planerade fördröjningsmagasinen är dimensionerade för samt en redovisning av vilka
skyfallsstråk som planeras hantera flödet vid kraftig nederbörd. Med nuvarande underlag kan inte
Trafikverket säkerställa att väg 942 inte påverkas negativt vid ett skyfall och behöver därför få
ovanstående information innan planen antas.
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GC vägen
Trafikverket vill påminna att inför byggnation ska verket Underhåll kontaktas, arbetet ska även
besiktas när det är färdigställt.
Kommentar: Dagvattenutredningen har visat på alternativa lösningar för hanteringen av
dagvatten. Fördröjningsmagasin kommer placeras ut på lämpliga platser (och i lämpliga
former för en skolmiljö) och kommer att ha den volym som behövs för att hantera
dagvattnet inom den egna fastigheten. Exakt storlek på fördröjningsmagasinen samt
placeringen av den/dessa samt eventuella skyfallsstråk kommer utredas vidare vid
projekteringen inför byggnation av skolan. Synpunkten sänds vidare till
serviceförvaltningen som ansvarar för utbyggnaden av skolan. Trafikverkets väg 942
kommer inte påverkas negativt av ökade vattenmängder då hanteringen av dagvattnet
kommer hanteras inom skolans fastighet.
En ny anslutning till dikningsföretaget från planområdet kommer att behöva anläggas för
att inte belasta Trafikverkets vägavvattningssystem.
Ett förtydligande gällande gång- och cykelvägen: Det är den befintliga gång- och
cykelvägen som idag inte är planlagd som ska planläggas och därmed aktualiseras. Inga
justeringar avses därmed att göras på gång- och cykelvägen. Om det av någon anledning
i projekteringsskedet visar sig att någon justering behöver göras på gång- och cykelvägen
kommer Trafikverket-underhåll att kontaktas.
4. SGI
SGI har tidigare yttrat sig i samrådsskedet. Vid detta tillfälle har följande synpunkter lämnats:
• Behovet av framtagande av ett geotekniskt underlag för detaljplan för det område som
planen avser.
• Bedömning av stabiliteten hos dagvattendammen i områdets sydvästra del och hur den
kommer att påverkas av planerade förhållanden.
• Hur slänten i norr påverkas av planerade förhållanden och en generell beskrivning av
stabiliteten även för planerade förhållanden för planområdet i stort.
SGI noterar att planen nu har kompletterats med underlag från tidigare utförda undersökningar
samt stabilitetsberäkningar som visar tillfredsställande stabilitet mot dagvattendammen. Det
framgår inte från Norconsults utlåtande att undersökningen uppfyller detaljerad utredningsnivå
enligt IEG Rapport 4:2010 alt. IEG Rapport 6:2008. SGI önskar en bedömning kring detta.
SGI har inte haft möjligheten att studera de geotekniska undersökningar som ligger till grund för
gjorda bedömningar då de ej bifogats planen.
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Enligt planbeskrivningen kan planområdet belastas med upp till 20 kPa utbredd last med fullgod
stabilitet. Den högsta byggnadshöjden som planen medger kan ge upphov till tyngre
belastningsfall än vad som har redovisats i konsultens utlåtande. Därför skulle SGI vilja lyfta
frågan om det finns behov av att tydligare styra maximal belastning i planen.
Kommentar: Stabilitetsberäkningarna visar att området kan belastas med upp till 20 kPa
utbredd last med fullgod stabilitet. Vid större laster eller markförändringar i form av
schaktarbeten ska stabilitetssituationen beaktas och detaljprojekteras.
Då det i nuläget inte finns några projekteringsritningar på skolan sänds yttrandet vidare
till serviceförvaltningen som ansvarar för projektering och byggnation av området. Visar
det sig att belastningen blir mer än 20 kPa ska stabiliteten för detta utredas innan
bygglov beviljas.
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Kommunala förvaltningar och nämnder
5. Teknik
Teknik ser mycket positivt på planförslagets intention om att skapa trygga och välupplysta gångoch cykelstråk inom och emellan området.
Såsom det anges i planhandlingen är det under det fortsatta arbetet viktigt att identifiera och
genomföra skyddsåtgärder för den befintliga vegetation som ska behållas inom och i direkt
anslutning till planområdet. Träd som tas ned i samband med exploatering ersätts med fördel
genom plantering av nya träd inom planområdet.
Det är positivt att återvinningsstationen som måste flyttas planeras hamna på en annan
närliggande plats för att främja fortsatt sortering. Vidare bör verksamhetens avfallsutrymme
placeras max 10 meter från insamlingsfordonens uppställningsplats och vara väl tilltaget för att
säkerställa utsortering av samtliga avfallsfraktioner. Angöring med insamlingsfordon skall kunna
ske på sådant sätt att backning kan undvikas. Vändmöjlighet eller möjlighet till rundkörning skall
finnas inom området.
Kungsbacka Bredbandsnät har inget mer att beskriva än vad som redan finns i planbeskrivningen.
Teknik har inga ytterligare synpunkter på förslaget angående vatten och avlopp.
Kommentar: Noterat. Synpunkten sänds vidare till serviceförvaltningen som ansvarar för
utbyggnaden av skolan/förskolan samt tillhörande utemiljö.
6. Miljö & Hälsoskydd
Synpunkterna har arbetats in i planbeskrivningen som nu är på granskning
Vissa synpunkter har arbetats in i planbeskrivningen som nu är på granskningen, men fortfarande
kvarstår Miljö & Hälsoskyddssynpunkter kring
Trafik- och bullerfrågor, i utredningen framgår att bullernivåer av pelletsanläggningen inte
överskrider, men för industribuller gäller inga maxvärden. ”Vid påfyllnad av pellets finns risk att
riktvärdena överskrids för delar av skolgården, Man motiverar att det kan vara ok eftersom det
sker så pass sällan. 20 minuter var fjortonde dag på vinterhalvåret.” Vid anmälan av skolan och
förskolan kommer lokaliseringen att ses ur ett miljöbalksperspektiv och då tar man ställning till
om störningen anses tillfällig enligt miljöbalken.
Man har avsatt mark i plankartan för att utföra bullerskydd, mark borde avsättas för att säkerställa
att hela skolgården kan hålla riktvärden 50 respektive 55 dBA ekvivalent ljudnivå för dygn.
För trafik står det i plankartan under skydd mot störningar ”Bullerskydd får i den mån det behövs
för att gällande riktvärden för buller vid skolverksamhet uppfylls.” Man har hänvisat till en
paragraf som säger att ”i en detaljplan får kommunen bestämma skyddsåtgärder för att motverka
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störningar från omgivningen och om det finns särskilda skäl för det högsta tillåtna värden för
störningar genom buller eller andra olägenheter som omfattas av 9 kap miljöbalken.”
Det borde tydligt framgå vilka riktvärden man tänker sig och att det är olika riktvärden om det är
lek, vila, pedagogisk verksamhet eller övrig vistelseyta. Barnperspektivet bör bli mer
framträdande i planeringen. Många kommuner saknar idag normer och kvalitativa mått för barns
utomhusmiljö. Skolor och förskolor etableras ofta utan att krav ställs på en god förskole- eller
skolgård. Planeringens konsekvenser för barn synliggöras i den fysiska planeringen genom t.ex.
barnkonsekvensanalyser. Boverket (2019) lek och lustfylld rörelse.
På nya skolgårdar som exponeras för buller från väg- eller spårtrafik bör den ekvivalenta
bullernivån 50 dBA, räknat som årsmedeldygn, underskridas på delar av gården som är avsedda
för lek, vila och pedagogisk verksamhet. Vidare bör den maximala nivån 70 dBA underskridas på
dessa ytor. Dessa nivåer motsvarar de nivåer som enligt 3 § i förordning (2015:216) om
trafikbuller vid bostadsbyggnader bör underskridas på en uteplats vid nya bostadsbyggnader för
att förebygga olägenhet för människors hälsa. En målsättning kan vara att övriga vistelseytor
inom skolgården har högst 55 dBA som ekvivalent nivå samt att den maximala nivån 70 dBA
överskrids maximalt 5 ggr per genomsnittlig maxtimme under den tid som skolgården nyttjas.”
från Naturvårdsverkets vägledning buller på skolgården.
För skolgårdar gäller att friytan bör kännetecknas av varierande terräng – och
vegetationsförhållanden, goda sol- och skuggförhållanden, god luftkvalitet samt god ljudkvalitet,
detta enligt Boverkets allmänna råd (2015:1).
Dagvatten och miljökvalitetsnormer för vatten, att reningsgrad och statusen för Stockaån kan
uppnås till 2027 är en förutsättning eftersom de inte enligt miljöbalken får en kommuns beslut
inte försämra vattenmiljön på ett otillåtet sätt eller äventyra möjligheten att uppnå den status som
vattnet ska ha enligt en miljökvalitetsnorm, MKN.
Kommentar: Planbestämmelsen ”m” gällande buller i plankartan har reviderats inför
antagandet av detaljplanen.
Synpunkter rörande skolgårdens utformning sänds vidare till serviceförvaltningen som
ansvarar för utbyggnaden av skolan/förskolan samt tillhörande utemiljö.
7. Kultur och Fritid
Kulturmiljö
Landskapsbilden förändras och den öppna vyn med hus och gårdar mot skogsbrynet påverkas
negativt. Marken som föreslås bebyggas ligger dock i direkt anslutning till befintlig bebyggelse
och det öppna jordbrukslandskapet söder om Hebergsvägen förblir orört.
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Social hållbarhet
Mobilitet
I dagsläget saknas cykelparkering intill områdets busshållplats. För att gynna busspendling till
och från området hade det varit önskvärt med en cykelparkering här. Det skulle även vara bra om
det fanns en egen cykelbana till Valldavägen, så att cyklister kan undvika att cykla bland
biltrafiken.
Samvaro
Det saknas tydliga mötesplatser i området. Här hade det varit önskvärt med någon lekplats samt
en park där människor kan samlas för rekreation och umgänge. Den planerade förskolegården
skulle kunna nyttjas utanför förskoleverksamhetens tider för de barn som bor i området.
Fritid
I takt med skolornas utbyggnad är det av yttersta vikt att det alltid byggs fullstora idrottshallar.
Det krävs i tillägg minst en fullstor idrottshall i området med publikkapacitet på minst 300
personer. Det bör samordnas med förvaltningen för Förskola & Grundskola.
Kommentar: Att etablera cykelparkeringar intill busshållplatsen ser
samhällsbyggnadskontoret som en positiv åtgärd som även redovisas som ett förslag i
planhandlingen. Då Trafikverket är de som äger Valldavägen och dess kringytor lyfts
förslaget till dem för vidare handläggning och beslut. Tanken är även att skapa en
tryggare och säkrare miljö för cyklister från Hebergsvägen ner till Valldavägen.
Förskolegården och skolgården är tänkta att vara tillgängliga för allmänheten de tider
som ordinarie skolverksamhet inte pågår på platsen.
Synpunkter rörande storlek och publikkapacitet på idrottshallen sänds vidare till
serviceförvaltningen som ansvarar för utbyggnaden.
8. Service
Arbetsprocessen är att förvaltningen för Service deltar i detaljplanearbetena tillsammans med
andra aktörer inom kommunen. Vi ser att arbetsprocessen fungerat väldigt bra och att
detaljplanen uppfyller det behov av nya utbildningsplatser och en ny fullmåttshall som finns i
kommunen.
Förvaltningen för Service ser positivt på att skapa en attraktiv utbildningstomt så att tillräckliga
friytor kan skapas då detta inte bara har en direkt påverkan på barns lek- och
utvecklingsmöjligheter men även en positiv påverkan på området i stort.
Närheten till en större skola, Toråsskolan, kan skapa samordningsvinster. Vi ser också positivt på
att vi har en flexibel byggrätt som möjliggör byggnation enligt kommunens Koncept för
utbildningslokaler och som skyddar skolgården från buller. Fullmåttshallen nyttjande kommer
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kunna samordnas med Toråsskolan och vara möjlig att hyra även på kvällar och helger till
föreningsliv och privatpersoner.
Bra med tydliga och säkra angöringar till både utbildningslokalerna och fullmåttshallen och
skapa trygga gång- och cykelvägar till och från platsen.
Konsekvenser ur barnrätts-och barnperspektiv
Detaljplanen skapar tillräckligt med friytor för alla barn och möjliggör en utbildningsbyggnad efter
kommunens Koncept för utbildningslokaler där hänsyn tas till barnperspektivet.
Planen visar även på möjligheter att skapa trygga gång- och cykelvägar för alla barn till och från
området.
Kommentar: Noteras.
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Övriga
9. Räddningstjänsten
Överväganden
I samrådet framförde RSG synpunkter på de befintliga brandposternas placering i förhållande till
den byggnation som planen medger. Brandvatten omnämns under två olika rubriker i
granskningshandlingen, dels under ”Brandvattenförsörjning” och dels under
”Räddningstjänsten”. RSG anser att handlingen bör förtydligas så det tydligt framgår att
brandpostnätet ska kompletteras och att det framgår under en av ovan nämnda rubriker.
Inom planlagt område kontrolleras generellt inte tillgången till brandvatten i samband med
bygglovsprövning.
Bedömning
RSG har inget att erinra mot planen men anser att planbeskrivningen bör förtydligas enligt ovan.
Kommentar: Planbeskrivningen har reviderats på sidan 20 enligt önskemål.
10. Kulturmiljö Halland
Kulturmiljö Halland har fått rubricerade ärende på remiss och har inga synpunkter på planen.
Kommentar: Noteras.
11. Ellevio
I de synpunkter som Ellevio lämnade i samrådsredogörelsen 2019-11-26 framkom att ett Eområde behövs för placering av en ny större nätstation. Förslaget var att E-området skulle
placeras där befintlig nätstation i dag finns. Vid granskning av plankartan finns inget Eområde inritat. Det nämns i text på plankartan (E1) men placeringen framgår inte. Tacksam
om plankartan justeras så att E-området framgår.
För övrigt har vi inte något att erinra mot det upprättade planförslaget.
Kommentar: Plankartan är flexibelt utformad för att en ny nätstation eller annan
likvärdig teknisk anläggning kan placeras på den bäst lämpade platsen i området.
Den plats som Ellevio föreslår är en av de ytor som detaljplanen möjliggör för en
etablering av en ny nätstation.
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12. Fastighetsägare Vallda-Backa 1:130
Vi protesterar mot flytt av återvinningsstation i Åsekulla till nuvarande parkeringsyta vid ICA
Supermarket.
•
•

Nedskräpningen kommer att öka markant för närområdet. Skräp, framförallt papper,
stannar inte inom återvinningsområdet!
Ljudnivån blir störande; glasflaskor som krossas och många fordon.

Vi undrar också om den ytan som det rör sig om kan räcka för ändamålet? Undersökning om
utbyggnad av befintlig återvinningscentral i Vallda Backa bör göras.
Kommentar: En lokaliseringsutredning för placering av återvinningsstationen är under
framtagande där flera platser, bland annat ytan intill ICA, studeras. Nödvändiga
åtgärder kommer genomföras för att minska störningar på omkringliggande fastigheter
när ny lokalisering har valts.
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Ändringar
•

Planbestämmelsen gällande buller (”m” i plankartan) har reviderats till antagandeskedet i
enlighet med Länsstyrelsens samt Miljö- och hälsoskydds yttrande.

•

Planbeskrivningen har förtydligats avseende brandvattenförsörjningen i området på sidan
20.

•

Planbeskrivningen har uppdaterats och kompletterats avseende strandskydd på sidan 2324.

Ida Lennartsson

Magnus Björned

Verksamhetschef Plan

Planarkitekt

GRANSKNINGSYTTRANDE 1(2)
2020-09-11

402-6106-20

Kungsbacka kommun
Samhällsbyggnadskontoret
samhallsbyggnadskontoret@kungsbacka.se

Granskningsyttrande över förslag till detaljplan för
Heberg 2:4 m.fl. Kungsbacka kommun
Ärendet
Planområdet ligger i Vallda tätort på Onsalahalvön. Planområdet består idag
till största delen av åkermark och är cirka 35000 m² stort. Detaljplanens syfte
är att möjliggöra uppförande av en skola för cirka 350 elever, förskola för cirka
120 barn samt en sporthall.
Länsstyrelsen har lämnat samrådsyttrande 2019-12-02 (dnr 402-7741-19).
Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 §
plan- och bygglagen (PBL) och nu kända förhållanden att ett antagande av en
detaljplan enligt förslaget inte kommer att prövas.
Länsstyrelsen befarar inte att:
- riksintresse enligt miljöbalken påtagligt kommer att skadas,
- strandskydd enligt 7 kap miljöbalken (MB) upphävs i strid med gällande
bestämmelser
- reglering av mellankommunala frågor inte samordnas på ett lämpligt sätt,
- miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken inte iakttas,
- det som föreslås blir olämpligt med avseende på hälsa och säkerhet eller till
risken för olyckor, översvämning eller erosion.
Råd om tillämpningen av PBL och MB
Strandskydd
I planbeskrivningen anges som särskilt skäl för upphävande av strandskydd, att
området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett allmänt intresse som inte
kan tillgodoses utanför området. Kommunen hänvisar till 7 kap. 18 § punkt 6
miljöbalken som stöd för detta. Korrekt paragraf för de sex särskilda skälen är
7 kap. 18 c § miljöbalken.
Den korrekta lydelsen för punkt 6 är att området behöver tas i anspråk för att
tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. Enligt s. 58 i Naturvårdsverkets
handbok 2009:4 (utgåva 2) ”Strandskydd – en vägledning för planering och
prövning”, innebär detta särskilda skäl att mycket speciella omständigheter
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halland@lansstyrelsen.se
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föreligger, som är mer eller mindre unika till sin karaktär. Vidare anges att
möjligheten att nyttja skälet är liten, då strandskyddet i normalfallet har företräde framför andra allmänna eller enskilda intressen. Länsstyrelsen bedömer
med stöd av Naturvårdsverkets vägledning att punkt 6 inte är tillämplig i
aktuellt fall.
Länsstyrelsen bedömer dock att med den formulering kommunen anger för det
särskilda skälet skulle det kunna vara punkt 5 i nämnda paragraf som
egentligen åsyftas. Detta särskilda skäl innebär att området behöver tas i
anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses
utanför området. Länsstyrelsen anser dock att det inte räcker med att ange
särskilt skäl. Kommunen behöver även utveckla vilket allmänna intresse som
åsyftas, samt varför detta inte kan tillgodoses utanför området.
Vattenverksamhet
Länsstyrelsen angav i samrådet information om bestämmelser kring
vattenverksamhet och dikningsföretag. Sydöst Valldavägen finns
avvattningsföretaget "Lunna nr 1 och 2 df 1936" samt dikningsföretaget
"Lunna nr 1 och 2 df 1940”. I planbeskrivningen anges det fortsatt att
dagvattnet ska avledas till ett dikningsföretag, men det anges inte hur detta
bedöms påverkas. Vidare framgår det inte om dikningsföretaget kontaktats med
anledning av framtagandet av detaljplanen.
Buller
Kommunen har kommit fram till att det går att tillskapa erforderligt
bullerskydd på både skol- och förskolegården. Länsstyrelsen anser dock inte att
den föreslagna planbestämmelsen om skydd mot störningar är tillräcklig för att
säkerställa att Naturvårdsverkets riktvärden för buller från väg- och spårtrafik
på nya skol-gårdar uppfylls. Det står att bullerskydd får uppföras vilket inte är
tillräckligt. Istället borde det i första hand anges att den ekvivalenta ljudnivån
50 dBA och den maximala ljudnivån 70 dBA inte får överskridas för de delar
av skolgården som är avsedda för lek, vila och pedagogisk verksamhet.

Jennie Salomonsson

Peter Svelenius

Detta yttrande har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrifter.
Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Datum

2020-05-20
Dnr

PL/2016:85

Detaljplan för utbildningslokaler med mera inom Heberg 2:4 med flera i Vallda
Genomförande
Byggnadsnämnden beslöt den 2017-02-09, BN § 69, att uppdra åt förvaltningen att upprätta
förslag till detaljplan. Byggnadsnämnden beslöt den 2019-10-24, BN § 333 att genomföra samråd
och granskning av detaljplaneförslaget. Detaljplaneförslaget har sänts till berörda myndigheter,
nämnder och sakägare för yttrande under tiden 2019-10-29 till 2019-11-26.
Förslaget har under samma tid varit utställt i Stadshuset i Kungsbacka samt på kommunens
hemsida. Vidare hölls ett samrådsmöte 2019-11-14 i Vallda bygdegård där allmänheten fick en
möjlighet att ta del av förslaget och ställa frågor kring det.
Planförslaget syftar till att utreda förutsättningarna för en utbyggnad av ny förskola, skola och
sporthall.
Sammanfattning
Under samrådstiden inkom 21 skrivelser. Inkomna synpunkter berör i huvudsak trafiksituationen
efter byggnation, buller på skolgården samt den föreslagna flytten av återvinningsstationen.
Motivering för upphävande av strandskydd samt exploatering av jordbruksmark behöver
redovisas tydligare enligt Länsstyrelsen.
Kontoret har bedömt att planförslaget ska revideras. Revideringen innebär förtydliganden i
planbeskrivningen och tillägg av planbestämmelse på plankartan.
Inkomna synpunkter och förvaltningens kommentarer
Inkomna synpunkter har sammanfattats nedan. Personnamn anges inte. Samtliga synpunkterna
finns tillgängliga på Samhällsbyggnadskontoret. Länsstyrelsens yttrande bifogas.

Samhällsbyggnadskontroet
samhallsbyggnadskontoret@kungsbacka.se

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se
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STATLIGA OCH REGIONALA MYNDIGHETER
1. LÄNSSTYRELSEN
Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § plan och bygglagen
(PBL) och nu kända förhållanden att ett antagande av en detaljplan enligt förslaget kan komma
att prövas.
Länsstyrelsen befarar att:
- det som föreslås blir olämpligt med avseende på hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor,
översvämning eller erosion. Se mer under rubriken Buller.
- strandskydd enligt 7 kap miljöbalken upphävs i strid med gällande bestämmelser. Se mer under
rubriken Strandskydd. Se yttrandet i sin helhet som bilaga till detta dokument.
Länsstyrelsen befarar inte att:
- reglering av mellankommunala frågor inte samordnas på ett lämpligt sätt,
- riksintresse enligt miljöbalken påtagligt kommer att skadas.
- miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken inte iakttas,
Råd om tillämpningen av PBL och miljöbalken
Läsbarhet / tydlighet
Avsaknaden av en illustrationskarta gör att detaljplanens läsbarhet försämras betydligt. Detta
behöver beaktas även ur ett medborgarperspektiv då det är svårt att tycka till om en detaljplan
som är svår att som lekman förstå. Illustrationskartan bör visa effekten av en maximalt utnyttjad
byggrätt.
Arkeologi
Arkeologisk förundersökning utfördes våren 2019 av fornlämning Raä Vallda 149:1 (431-717218), belägen inom detaljplaneområdet för Heberg 2:4 m fl. Därvid dokumenterades lämningar
efter säsongsbosättningar under äldre stenålder. Länsstyrelsen bedömde att inga ytterligare
arkeologiska insatser är motiverade.
Betydande miljöpåverkan
Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning att planförslagets genomförande inte kan komma att
innebära en betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen efterfrågar dock undersökningen om
betydande miljöpåverkan.
Biotopskydd
Nordöst om återvinningsstationen finns en rad av träd ovanpå en vall mot åkermarken.
Kommunen bör göra en bedömning av huruvida trädraden omfattas av biotopskydd som allé.
Enligt 2 kap. 3 § PBL ska planläggning ske med hänsyn till natur och kulturvärden. Det innebär
att förekomst av biotopskyddsområden ska beaktas vid framtagande av detaljplaner och utgöra
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en av planeringsförutsättningarna.
Det bör anges ett skydd i plankartan för utpekade områden som omfattas av biotopskydd. Det bör
anges i planbeskrivningen att åtgärder som kan skada naturmiljön i ett biotopskyddat område
kräver dispens. Dispens söks hos länsstyrelsen och kan medges om det finns särskilda skäl.
Bevarandevärda träd
Det anges att schaktning ej bör planläggas innanför trädkronornas droppzon. Vid skyddsvärda
träd bör avståndet vid schaktning vara minst två meter utanför kronans ytterkant, men helst 15
gånger stammens diameter. Inom detta område bör det utöver schaktning inte heller ske körning
med tunga fordon, anläggas massupplag eller ställas upp arbetsbodar. Planbeskrivningen bör
uppdateras med information om detta.
Buller
Trafikbuller på skolgård:
I bullerutredningen till detaljplanen redovisas hur byggnader och bullervall ska placeras för att
klara riktvärdet 50 dBA utomhus på skolgård och förskolegård. I planbeskrivningen sägs att
bulleråtgärder kan behöva etableras längs delar av Blåvingevägen, Hebergsvägen samt
Valldavägen för att uppfylla de uppsatta riktvärden som finns avseende buller för
skolverksamhet. Det sägs även att hela planområdet klarar riktvärdena för buller med föreslagna
åtgärder. I plankartan finns en bestämmelse om skydd mot störning (m) som säger:
Högsta tillåtna ekvivalenta bullernivå för friyta från omgivande trafikleder är 55 dBA, dock så
ska för minst hälften av friytan, inte tillåtas högre än 50 dBa ekvivalenta bullernivå från
omgivande trafikleder.
Naturvårdsverket har publicerat riktvärden för trafikbuller på nya skolgårdar. Riktvärden för
buller från väg- och spårtrafik på nya skolgårdar är 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA
maximal ljudnivå för de delar av gården som är avsedda för lek, vila och pedagogisk verksamhet.
För övriga vistelseytor inom skolgården är riktvärdet 55 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA
maximal ljudnivå.
Länsstyrelsen konstaterar att det i Naturvårdsverkets vägledning sägs att de delar av skolgården
som är avsedd för lek, vila och pedagogisk verksamhet ska klara 50 dBA. Det innebär att
Kungsbacka kommun föreslår ett avsteg från riktvärdet när enbart 50 % av skolgården (friytan)
ska klara 50 dBA. Det finns möjlighet att klara 50 dBA för hela skolgården och förskolegården
vad gäller trafikbuller och det bör säkerställas i detaljplanen.
Verksamhetsbuller från panncentral på skolgård:
Buller från panncentralen räknas som verksamhetsbuller. En bullerutredning bör göras som visar
att kraven för verksamhetsbuller klaras utomhus vid skolan och förskolan, se Naturvårdsverkets
Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller, rapport 6538, april 2015. Riktvärdena är
50 dBA kl. 06-18. Det finns även riktvärden för kvällar, helger och nätter. För förskolor, skolor
och vårdlokaler bör nivåerna tillämpas för de tidpunkter då lokalerna används.

KUNGSBACKA KOMMUN
4 (24)

På skol- och förskolegårdar avser nivåerna de delar av gården som är avsedda för lek, rekreation
och pedagogisk verksamhet. För att riktvärdena för verksamhetsbuller ska klaras kan
skyddsåtgärder krävas. Eventuella skyddsåtgärder bör säkerställas i planen.
Trafiksituation
Både bilparkering, avsläpp av barn till både skola och förskola och skolbussar ska ske på och
samsas på samma yta vid samma tid på dygnet vid skolstart. En tidpunkt då många personer
dessutom är stressade och det under en stor del av året är mörkt ute. Det finns i
planbeskrivningen, utifrån illustrerade förslag, inget resonemang utifrån denna problematik.
Positivt hade varit om man på ett tydligt sätt resonerar kring hur man tänker säkerställa en
trafiksäker miljö för barn som kommer till förskola / skola med olika trafikslag samtidigt och som
då ska samsas om utrymmet. Detta gäller både barn som kommer med buss, bil, cykel och till
fots.
Mångfald
Mångfaldhetsbeskrivningen i detaljplanen är för snäv. Den beskriver mer vilka sorters
verksamheter som finns på platsen. För att kunna se vilka målpunkter som finns i området och i
närområdet och därmed hur tillgängligheten till dessa bör tillgodoses måste det beskrivas vilka
individer som besöker, använder eller förväntas använda platsen. Mångfaldsbeskrivningen bör
vara så mångfacetterad demografiskt som möjligt med exempelvis ålder, könsfördelning,
inkomstnivåer etc.
Dricksvatten och avlopp
Länsstyrelsen anser att frågor som gäller tillgång på dricksvatten och utrymme i spillvattennätet
måste lösas så att grundläggande samhällsviktig försörjning fungerar för tillkommande
samhällsviktig verksamhet.
Dagvatten och miljökvalitetsnormer för vatten
Dagvattenrecipienten Stockaån klassas enligt kommunens dagvattenpolicy som en mycket
känslig recipient. I planbeskrivningen anges att om rekommendationerna som framgår i
dagvattenutredningen följs ”kommer påverkan på recipienten kunna bli mindre nämnvärd”.
Planbeskrivningen bör kompletteras med en utförligare beskrivning av vad man anser är en
mindre nämnvärd påverkan samt hur möjligheten att uppnå MKN påverkas om detaljplanen
genomförs.
Om området bebyggs är det lämpligt att arbeta med förebyggande åtgärder för att minska
föroreningar vilket kan ske genom bra materialval vid byggnation, arbeta för att minska mängden
dagvatten som uppkommer genom naturlig infiltration, minska andelen hårdgjorda ytor mm.
Strandskydd
I planbeskrivningen ska det framgå vilka särskilda skäl enligt 7 kap 18 c § MB som åberopas för
upphävande av strandskyddet, vilka natur- och friluftsvärden som finns på platsen samt om
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strandskyddets syften kan uppfyllas trots exploateringen. Det ska även anges varför den tänkta
exploateringen inte kan ske utanför strandskyddsområdet.
Det bör anges varför strandskyddet upphävs i sin helhet för dammen. I och med exploateringarna
kommer dammen och området de närmsta metrarna kring denna få en ökad betydelse för
strandskyddets syften.
Under planbestämmelserna - administrativa bestämmelser på plankartan står det "kvartersmark"
och sedan att strandskyddet upphävs vid de ytor som har beteckningen a1. Men beteckningen a1
anges även för de allmänna platserna "gata" och "cykel". Teckenförklaringen bör förtydligas.
Beteckningen för upphävande av strandskydd anges inte för den södra delen av cykelbanan. Om
denna omfattas av upphävandet bör det anges i plankartan.
Av plankartan förefaller det som att strandskyddet inte ska upphävas för en mindre yta mellan
Fjärilsvägen och panncentralen. Denna yta har inte beteckningen för upphävande och ligger inom
en administrativ gräns. Om det är motiverat att upphäva strandskyddet i planområdet bör det även
upphävas på denna yta för enklare hantering av strandskyddet på platsen i framtiden.
Vattenverksamhet
Vid avledning av dagvatten till nedströms liggande vattenområden, såsom diken eller andra
vattenområden, är det viktigt att ägare till sådana vattenanläggningar eller -områden kontaktas
och att dessa medger eventuella ökade flöden eller påverkan på vattenanläggningar utanför
planområdet. Om en överenskommelse med ägare till vattenanläggningar som påverkas av t.ex.
ökade flöden inte kan träffas kan frågan behöva tillståndsprövas i domstol. Om ett
dikningsföretag berörs krävs i regel omprövning om man ändrar företagets båtnadsområde eller
flödesmängder till företaget.
Jordbruksmark
Om åkermarken tidigare inte ingått i något planeringsunderlag med beslut om markanvändning så
bör de tre rekvisiten i miljöbalken besvaras;
-Är jordbruksmarken brukningsvärd?
-Är den aktuella förändrade markanvändningen ett väsentligt samhällsintresse?
-Varför är förutsättningarna att ta annan mark i anspråk inte tillfredsställande?
Fastighetens rådande produktionsstatus, kvalitet (klassning) eller intresse att bruka just nu har
ingen betydelse för om den är brukningsvärd, inte heller hur kommunens behov av åkermark ser
ut. Hänsyn ska tas till jordbrukslandskapet och det framtida behovet av jordbruksproduktion.
Livsmedelsproduktionen i landet ska tryggas. Syftet med bestämmelsen är att säkerställa en
långsiktig hushållning med en ändlig resurs. Att den inte brukas idag saknar betydelse.
Att bevara brukningsvärd jordbruksmark är av nationellt intresse enligt 3 kap 4 § MB. Det har
dock inte status som riksintresse och ingår därmed inte i länsstyrelsens ingripandegrunder enligt
11 kap 10 § PBL. Länsstyrelsen kan bara ge rådgivande synpunkter men inte upphäva en
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detaljplan på denna grund. Vikten av att bevara jordbruksmark genom efterlevnad av 3 kap 4 §
MB har däremot på senare tid tydliggjorts genom den praxis som utverkats av miljödomstolarna i
överklagade detaljplaner och förhandsbesked.
Kommentar:
Läsbarhet och tydlighet
Granskningshandlingen har kompletterats med en uppdaterad illustrationskarta för att öka
läsbarheten och redovisningen av planförslaget.
Betydande miljöpåverkan
Framtagen behovsbedömning/utredning biläggs granskningshandlingen.
Biotopskydd och bevarandevärda träd
På plats finns en trädrad av nysatta träd som efter undersökning av kommunekolog och
landskapsarkitekt kunde konstateras inte uppfyller kraven för biotopskydd, då träden varken
uppnått en ålder av 30 år eller mäter 20 cm i brösthöjd.
Buller
Bullerutredningen har uppdateras för att utreda om buller från panncentralen påverkar
skolans- och förskolans utemiljöer negativt. Resultatet från utredningen visar att uppsatta
riktvärden uppfylls.
Riktvärdena för buller ska uppfyllas i samband med att bygglov ges för ny bebyggelse. Krävs
åtgärder för att klara riktvärdena för buller ska dessa säkerställas och påvisas i samband
med bygglovsprövningen. Skrivningen avseende buller har därför skrivits om i plankartan till
granskningsskedet som en egenskapsbestämmelse inom kvartersmark med
användningsområde ”S” (Utbildningslokaler);
m

Bullerskydd får uppföras i den mån det behövs för att gällande riktvärden för buller
vid utbildningslokaler/skolverksamheter uppfylls.

Trafiksituation
Planbeskrivningen har kompletterats till granskningsskedet med utvecklande text gällande
hur kommunen avser att lösa trafiksituationen samt hur kommunens avser att säkerställa en
trafiksäker miljö för barn som tar sig till förskolan och skolan.
Dricksvatten och avlopp
Synpunkten vidarebefordras till Tekniska förvaltningen som ansvarar för VA-frågor i
Kungsbacka kommun.
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Dagvatten och miljökvalitetsnormer för vatten
Planbeskrivningen har kompletterats gällande hantering av dagvatten samt MKN på
recipienten då dagvattenutredningen reviderats under våren 2020.
Strandskydd
Strandskydd råder inte för dammen. Planbeskrivningen kompletteras med motivering
gällande upphävandet av strandskyddet till granskningsskedet.
Den administrativa bestämmelser (a1) för att strandskyddet upphävs på plankartan ses över
och läggs till på de relevanta ytor som inte hade bestämmelsen ”a1” i samrådsskedet.
Jordbruksmark
Jordbruksmark är en viktig resurs i dagens samhälle och flera områden var uppe för
prövning innan planområdet valdes. Enligt MB 3 kap 4 § ska kommunen utreda om en
lokalisering av det väsentliga samhällsintresset kan ordnas på ett tillfredsställande sätt på annan
mark. I det sammanhanget menas med uttrycket ”tillfredsställande” att lokaliseringen av
exploateringen ska vara tekniskt och funktionellt lämplig samt ekonomiskt rimlig. Utifrån detta
ses Vallda-Heberg som ett lämpligt alternativ och ekonomiskt försvarbart. Redan utbyggda
gång- och cykelväg samt bra kollektivtrafikförbindelser gör att en stor del av infrastrukturen
redan finns på plats och inte behöver nyetableras. Det finns även lokalt näringsliv på plats
som bildar en helhet i området. Vallda genomgår idag en tätortsutveckling där en skola
bedöms vara en bra komplettering. Orten har en bra service och kollektivtrafik som
möjliggör och främjar en skola på platsen. Alternativa lokaliseringar i Vallda är även de
placerade på antingen jordbruksmark eller område med höga naturvärden, varav denna
lokalisering bedömdes lämpligast i förhållande till läge och kommunal service.
2. SGI
SGU:s underlag (jordarts- och jorddjupskarta) indikerar att den rådande jordarten i
området består av postglacial finlera och glacial lera. Jorddjupskartan indikerar att djup
till berg varierar mellan 1–5 m i områdets norra delar och 5-10 m i resten av
planområdet. Planområdet utgörs till största del av plan vegetation i form av vanliga
gräsarter och mindre hårdgjorda ytor i form av parkering.
I planbeskrivningen bedöms "områdets stabilitet vara god och inte behöva
utredas vidare i planskedet". Anledningen till detta är att "inom planområdet är
markens lutning mindre än 1:50 och slänten mot norr är flackare än 1:10. Vid
vattendraget sydost om planområdet finns brantare slänter men det är ca 50 m
från plangränsen. I det sydvästra hörnet gränsar planområdet till en
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dagvattendamm. Det finns inga bergsslänter att ta hänsyn till". Tidigare utfört
projekteringsunderlag av NCC (2011-2013) har använts som underlag till denna
bedömning. Vidare har det antagits att " aktuellt planområde är direkt
angränsande och de geotekniska förutsättningarna är likvärdiga".
SGI har inget att invända mot bedömningen att stabiliteten i planområdet för befintliga
förhållanden är tillfredsställande i avsaknad av branta slänter och områdets plana karaktär.
Däremot önskar SGI att en bedömning av stabiliteten hos dagvattendammen i områdets
sydvästra del görs och hur den kommer att påverkas av planerade förhållanden. SGI vill
även lyfta frågan hur slänten i norr påverkas av planerade förhållanden och önskar en
generell beskrivning av stabiliteten även för planerade förhållanden för planområdet i stort.
Det bör dock påpekas att SGI inte har fått se av NCC utförda underlag i samband med
begäran om yttrande. I planbeskrivningen står det att "inför utbyggnad av intilliggande
bostad- och verksamhetsområde togs flera geotekniska projekteringsunderlag fram (NCC,
2011-2013). Aktuellt planområde är direkt angränsande och de geotekniska
förutsättningarna är likvärdiga". SGI vill uppmärksamma på att det är svårt att utvärdera
denna bedömning i avsaknad av underlaget. Faktumet är att det inte finns några
fältundersökningar i det aktuella området. SGI rekommenderar generellt att geotekniskt
underlag för detaljplan tas fram för det område som planen avser.
Kommentar: Ett geoteknisk utlåtande (Norconsult, maj 2020) har tagits fram inför
granskningsskedet av detaljplanen och finns som bilaga till granskningshandlingen. Nedan
följer en kort sammanfattning av resultatet:
”Stabilitetsberäkningarna visar att stabilitetsförhållandena är tillfredställande för befintliga
förhållanden och enligt planlagda förhållanden. Området kan belastas med upp till 20 kPa
utbredd last med fullgod stabilitet. Vid större laster eller markförändringar i form av
schaktarbeten ska stabilitetssituationen beaktas och detaljprojekteras.
Bergsslänten norr om planområdet, strax norr om Hebergsvägen, bedöms inte påverka eller
påverkas av aktuell detaljplan.”
3. Trafikverket
Ärendet Kungsbacka kommun har översänt rubricerat ärende till Trafikverket för samråd.
Syftet med planförslaget är att göra det möjligt att etablera en skola för cirka 350 elever,
förskola för cirka 120 barn samt en sporthall. Planförslaget berör statlig allmän väg 942 och
statlig gång- och cykelväg. Väg 942 är inte utpekat riksintresse enlig § 3:8 Miljöbalken,
primär väg för farligt gods eller funktionellt prioriterat vägnät. Skyltad hastighet är 50 km/h,
längs aktuellt avsnitt uppgår ÅDT till 8862 fordon, varav 395 utgör tung trafik.
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Trafikflöde
Det är noterat att korsningarna som berörs klarar upp till 50 % mer trafik jämfört med den
trafiken som exploateringen generar och basprognos år 2040. I korsningen Hebergsvägen/väg
942 bedömer Trafikverket att det i dagsläget inte krävs något vänstersvängfält ur
kapacitetshänseende men utifrån trafiksäkerheten kan det vara lämpligt så som
trafikutredningen påtalar. Om kommunen anser att behov av ett vänstersvängfält uppkommer
i framtiden ska ett medfinansieringsavtal träffas mellan Trafikverket och kommunen.
Bullerstörning
Trafikverket noterar att hela planområdet klarar riktvärdena för buller med föreslagna
åtgärder.
Dagvattenhantering
Trafikverket vill ta del av bilaga 1 som omnämns i dagvattenutredningen. Vidare behöver
utredningen kompletteras, Trafikverket önskar få ett förtydligande om vilka risker som finns
för väg 942 utifrån de nya förhållandena. Om flöden (dagvatten eller ytavrinning) leds till
vägdiken/trummor för väg 942 vill Trafikverket ha svar på hur stora mängder detta beräknas
bli och om kapacitet för detta extra flöde finns vid ett 50 respektive 100-årsflöde. Området
ska höjdsättas och utformas på ett sådant sätt att marköversvämning vid ett 100-årsregn inte
skadar väg 942.
Gång- och cykelväg
Trafikverket undrar varför kommunen valt att planlägga den statliga gång- och cykelvägen.
Planförslaget möjliggör att lokala gång- och cykelväg ansluter till den statlig gång-och
cykelväg, anslutningar som går över vägdike för väg 942 ska förses med trumma. Inför
byggnation ska Trafikverket Underhåll kontaktas, arbetet ska även besiktas när det är
färdigställt.
Trafikverket vill även uppmärksamma övergångsställen inte är aktuellt, då de skapar en falsk
trygghet.
Kommentar:
Trafikflöde
Kommunen delar Trafikverkets bedömning att ett vänstersvängfält inte anläggs i nuläget
då kapaciteten och trafiksäkerheten är fullgod idag. Om en framtida åtgärd avses att
göras är det Trafikverket som ansvarar för åtgärder längs vägen då de är väghållare för
Valldavägen/väg 942.
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Dagvattenhantering
Framtagen dagvattenutredning har beräknat nuvarande och framtida flöden för 100-års
regn. Nya ledningars lägen och dimensionering för nya trummor kommer utredas i
detaljprojekteringsskedet och stämmas av med Trafikverket i egenskap som väghållare.
Gång- och cykelväg
Kommunen avser att säkerställa befintligt gång- och cykelnät längs Valldavägen/väg 942
genom att göra den befintliga gång- och cykelbanan planenlig. Angränsande planer i
anslutning till planområdet har planbestämmelser som möjliggör för gång- och
cykelbana. Då Heberg 2:4 mm inte är planlagt finns det ett plantekniskt ”hål” som
kommunen avser att binda samman i och med planläggningen. Huvudmannaskapet
förtydligas också i och med en planläggning av gång- och cykelbanan då den redovisas
som ”GÅNG” och ”CYKEL” – med enskilt huvudmannaskap, statlig väg i plankartan.
Trafikverket fattar beslut om övergångsställen eller liknande ska anordnas längs
Valldavägen/väg 942 då de är väghållare och ansvarar för de åtgärder som görs/inte
görs längs det statliga vägnätet.
4. Lantmäteriet
Lantmäteriet har inget att erinra mot planförslaget.
Kommentar: Samhällsbyggnadskontoret noterar synpunkten.
5. Räddningstjänsten storgöteborg
Brandvattenforsörjning
Området är befintligt utformat med ett konventionellt brandpostnät. Närmsta brandpost till
planområdet är placerade på Fjärilsvägen samt Hebergsvägen. Avståndet mellan dessa
brandposter överstiger 150 meter vilket gör att delar av planområdet i dagsläget inte täcks av
befintliga brandposter.
Med avseende på befintliga brandposters placering föreslår räddningstjänsten att utbyggnad
av brandpostnätet görs för att säkerställa släckvatten till planområdets nord-östra delar.
Områdets syd-västra delar anses täckas av brandpost på Fjärilsvägen med för
räddningstjänsten okänd kapacitet. Lämplig placering av ny brandpost kan vara på den del av
Hebergsvägen som löper igenom planområdet, den bör uppfylla kapacitet för ett
konventionellt system enligt VAV P83.
Kommentar: En ny brandpost kommer placeras i området i dialog mellan
Räddningstjänsten och kommunen.
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KOMMUNALA FÖRVALTNINGAR OCH NÄMNDER
6. TEKNIK
Bredband
Kungsbacka Bredbandsnät har fiber i området så aktsamhet och skydd av befintlig ledning
krävs vid arbetet. Kontakt med ledningsägaren måste tas innan arbetet påbörjas.
Avfall & återvinning
Avfallsutrymmet bör vara tillräckligt dimensionerat för att det skall finnas plats för samtliga
avfallsfraktioner. I anslutning till avfallsutrymmet bör en uppställningsplats för
insamlingsfordon finnas som tillåter vändning/rundkörning för att undvika backning. För kärl
större än 200L bör avstånd mellan avfallsutrymme och uppställningsplats inte överstiga 10
meter. Lutning på sträckan som kärl dras på får ej överstiga 4,76 grader, 1:12.
VA
Om hus med källarvåning anläggs så ska dräneringsvatten kring huskonstruktion avledas med
dräneringspump. Dräneringsvatten skall pumpas till marknivå och därifrån avledas med
självfall till dagvattenledningar. Dräneringsbrunn med pump skall utrustas med
återströmningsskydd, så kallad backventil.
Trafik & Park
I detaljplanen används bestämmelsen CYKEL för gång- och cykelvägen som går utmed
Valldavägen. Denna planbestämmelse behöver ändras eftersom det är en kombinerad gångoch cykelväg och bestämmelsen CYKEL endast inrymmer cykel och mopedtrafik.
Huvudmannaskapet för gång- och cykelvägen utmed Valldavägen är idag statligt och ska
även vara det fortsättningsvis.
Kommentar: Samhällsbyggnadskontoret noterar synpunkterna. Synpunkter rörande
bredband, avfall/återvinning och VA vidarebefordras till kommande exploatör.
Planbestämmelsen CYKEL kompletteras i plankartan till granskningsskedet med
planbestämmelsen GÅNG för att möjliggöra för både cyklister och fotgängare längs
Valldavägen, även på ett planenligt sätt.

7. MILJÖ & HÄLSOSKYDD
Dagvatten
Planbeskrivningen konstaterar att detaljplanens påverkan på recipienten Stockaån kommer att
bli mindre nämnvärd om rekommendationerna i dagvattenutredningen (Norconsult 2019-0711) följs, vilket Miljö & Hälsoskydd rekommenderar. Dagvattenutredningen anger statusen
som måttlig, vilket troligen är hämtat ur förra förvaltningscykeln (2010-2016). Stockaån har

KUNGSBACKA KOMMUN
12 (24)
enligt VISS otillfredsställande ekologisk status (förvaltningscykel 2017-2021), vilket är
snäppet sämre än för måttlig. God ekologisk status ska uppnås 2027. All tillförsel av
föroreningar behöver därför förhindras. Enligt 5 kap 4 § miljöbalken får en kommuns beslut
inte försämra vattenmiljön på ett otillåtet sätt eller äventyra möjligheten att uppnå den status
som vattnet ska ha enligt en miljökvalitetsnorm, MKN. Stockaån är också bedömd som
mycket känslig i Kungsbackas dagvattenpolicy. Man ska inte nöja sig med att inte försämra
föroreningssituationen i vattendragen, utan även arbeta för att förbättra den, med tanke på
miljökvalitetsnormerna och recipientens känslighet. Dagvattenutredningen bedömer den
föreslagna reningen som tillräckligt god, med avseende på recipientens MKN, vilket är bra.
Utredningen visar på en kombination av lösningar, vilket gör den viktig att följa, för att uppnå
det önskade resultatet.
Befintlig dagvattendamm (för område 1) är inte anmäld till Miljö & Hälsoskydd, såvitt vi kan
bedöma och dess dimensionering är inte klarlagd. En anmälan om dagvattenanläggning ska
skickas in till förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd så att försiktighetsåtgärder kan meddelas
i god tid. Det är vid handläggning av anmälan om dagvattenanläggning som förslaget till
dagvattenlösning granskas mer i detalj. Miljö & Hälsoskydd bedömer att för parkeringsytorna kan
andra lösningar än oljeavskiljare väljas, förutsatt att de bedöms rena vattnet från förväntade
föroreningar.
Man behöver också bedöma om områdets nuvarande funktion för dagvattnet i området (renande,
fördröjande etc.) kommer att störas i och med byggnationen av hus och hårdgjorda ytor. Det kan
alltså krävas ett större grepp om dagvattnet än just för den fastighet som berörs av nuvarande
detaljplan. Under anläggningsfasen är det också viktigt att ta hand om dagvattnet för att minska
risken för grumling i recipienten.

Buller
Det står att läsa i trafikbullerutredningen, ”beroende på vilka avsteg från riktvärdena som kan
acceptera av beslutande myndighet på kommunen kan det krävas åtgärder i form av skärmar
mot omgivande gator för att i riktvärden ska klaras.” och ”exakt vilka krav som ställs
utomhus på skolgården bestäms i bygglovsskedet då utformning och placering av byggnader
mm fastställs samt vilka överskridande på skolgård som kan accepteras.”
I planbeskrivning står det att planförslaget påvisar att gällande riktlinjer för buller ska
uppfyllas. Hela planområdet klarar riktvärdena för buller med föreslagna åtgärder som består
i bullerskärmar.
Miljö & Hälsoskydd anser alltid att riktvärden som finns för buller ska följas, det gäller inte
bara ekvivalentnivåer utan även maxnivåer skrivs in i detaljplanen. I och med att
barnkonventionen blir lag från och med 2020 kan man redan nu ha barnensperspektiv i
detaljplanen. Detta är en miljö som de kommer att vistas i större delen av en dag, fem dagar i
veckan.
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I rapporten står även att läsa att ”Åtgärder kommer att behövas på fasad och fönster för att
säkra riktvärdena för inomhus i undervisningslokaler ska klaras.” Miljö & Hälsoskydd
önskar få yttra sig i bygglovsskedet.
Miljö & Hälsoskydd anser att man behöver utreda om Panncentralen kan utgöra en störning i
form av buller.
Hälsoskydd övrigt
Det är inte undersökt partikelkoncentrationen från panncentralen och vägen. Panncentral och
väg är redan idag källor som genererar en högre koncentration av partiklar och därför viktig
att ha med när det bedöms om det är en lämplig placering av förskola och skola.
Kommentar:
Dagvatten
Samhällsbyggnadskontoret tar med sig synpunkterna vidare i arbetet med detaljplanen.
De synpunkter som Miljö- och hälsoskydd nämner gällande rening och fördröjning av
dagvatten är viktiga att hantera i projektet men det är i nuläget inte bestämt vilken typ av
lösningar eller storlek på dessa anläggningar som kommer etableras/byggas ut. Detta,
samt hur dagvattenhanteringen löses under anläggningsfasen, utreds vidare i
projekteringsskedet för att hitta bästa möjliga lösning.
Synpunkten gällande befintlig dagvattendamm vidarebefordras till fastighetsägaren
Eksta.
Buller
Bullerutredningen har kompletterats för att även beräkna om verksamhetsbullret från
panncentralen har någon påverkan på bullernivåerna vid skolan och förskolan. Inga
riktlinjer överskrids enligt utredningen.
Samhällsbyggnadskontoret vidarebefordrar synpunkten rörande buller till exploatören
som ska säkerställa att gällande riktvärdena uppfylls i samband med bygglovsprövningen
och kommande byggnation.
Skrivelsen gällande buller revideras även i plankartan till granskningsskedet.
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Övrigt
Ramboll har, efter genomfört samråd av detaljplanen, tagit fram en
luftkvalitetsbedömning (april 2020). Sammanfattningsvis bedöms det inte finnas någon
risk för att miljökvalitetsnormerna eller miljökvalitetsmålet för PM10 överskrids i det
planerade planområdet. En fördjupad utredning bedöms ej var nödvändig.
8. KULTUR & FRITID
Utformningen av den exteriöra skolmiljön med skolgård kan med fördel vara generösa ytor
som karaktäriseras av grönska och gestaltas med lekvänliga konstutsmyckningar som
uppmuntrar till fantasi, lek och bidrar till platsidentitet.
Social hållbarhet
Gällande de sociala konsekvenserna av planförslaget bör även en barnkonsekvensanalys
göras då detta är en miljö som kommer ha stor påverkan på de barn och unga som är bosatta i
närområdet.
Mobilitet
Gällande mobilitet framgår det inte i planen vart cykelparkeringar kommer att vara placerade
utan det är endast bilparkeringar som är utplacerade. För att tidigt främja cyklandet hos barn
och unga är smidiga och kvalitativa cykelparkeringar viktiga och ett led i att säkerställa detta
är att tidigt markera ut dem i plankartan.
Samvaro
Det är oklart i planbeskrivningen om det är planerat för en fullstor idrottshall. Detta är viktigt
för att hallen ska kunna nyttjas av föreningslivet även efter skoltid på bästa sätt.
Trygghet
Skolans utformning:
Utifrån ett brottsförebyggande och trygghetsskapande perspektiv vill man undvika att bygga
byggnader som skapar dolda och skymda platser eftersom det skulle kunna öka risken för
olika typer av brott såsom skadegörelse, våld och narkotika samt ökad otrygghet.
Skolans utformning med att ha skolgården i mitten och byggnaderna runt om leder till en
minskad upptäcktsrisk och otrygghet då den naturliga övervakningen är begränsad. Det
skapar svårigheter för passerande att upptäcka eventuella gärningspersoner och händelser.
Risken finns att den informella sociala kontrollen försvåras vilket kan leda till ökad
otrygghet. Ett skolområde med en skola i mitten och skolgården runt om är betydligt bättre då
området blir mer öppen och överblickbar vilket leder till större trygghet och svårare att begå
brott.
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Förskolans utformning:
Utifrån ett brottsförebyggande och trygghetsskapande perspektiv är förskolans utformning
och placering mer optimal. Skolgården är mer öppen och övervakningsmöjligheter från
kringliggandes fastigheter tillåts.

Kommentar: Samhällsbyggnadskontoret noterar synpunkterna.
Då det till stor del är barn och unga som kommer röra sig i området är den en
självklarhet att fokus ska vara att skapa en trygg, tilltalande och inbjudande miljö för
barn och unga. I planbeskrivningen har avsnittet ”Sociala konsekvenser” av
planförslaget uppdaterats med mer fokus från barnens perspektiv.
Mobilitet
Samhällsbyggnadskontoret avser inte att i detalj styra placeringen av cykelparkeringar i
plankartan då skolbyggnadens exakta placering inte är färdigutredd ännu. Tanken är att
cykelparkeringar kommer att placeras så nära målpunkten som möjligt för att skapa
säkra och trygga miljöer för de som cyklar, i enlighet med kommunens parkeringsstrategi.
Synpunkten vidarebefordras till exploatören som säkerställer önskemålet.
Samvaro
Det är en fullstor idrottshall som planeras och som kommer vara tillgänglig för både
skolverksamhet på dagtid och för föreningslivet på kvällar och helger. Skrivelsen
förtydligas till granskningsskedet i planbeskrivningen.
Trygghet
Skolbyggnadens föreslagna placering intill Valldavägen möjliggör för en så stor skolgård
som möjligt samtidigt som skolbyggnaden har en bullerdämpande effekt för att skapa en
så bra skolmiljö som möjligt för barnen ur ett bullerperspektiv.
Samhällsbyggnadskontoret vidarebefordrar synpunkten till exploatören som hanterar
synpunkten vidare och ser över eventuella revideringar av skolbyggnadens placering och
utformning.
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ÖVRIGA
9. HALLANDSTRAFIKEN/VÄSTTRAFIK
I anslutning till planområdet ligger hållplats "Tröskeberg" som trafikeras av linje 734
(Kungsbacka-Vallda-Älskogsbräcka). Linje 734 trafikerar som grund med halvtimmestrafik
under vardagar. Inga utökningar av trafikutbudet planeras.
Hallandstrafiken och Västtrafik anser att planområdet ligger i närhet till väl utbyggd
kollektivtrafik vilket skapar förutsättningar för kollektivt resande. Det är av vikt att
säkerställa goda anslutningar för cykel och gång till hållplatserna samt säker passage över
Valldavägen. Som planbeskrivningen beskriver kan det finnas behov att komplettera
hållplatsen med cykelparkering. Det är också av vikt att säkerställa goda
angöringsmöjligheter för skolbusstrafiken.
Kommentar: Samhällsbyggnadskontoret noterar synpunkten. Då Trafikverket är
väghållare för Valldavägen bestämmer de om passager eller liknande åtgärder ska
uppföras längs Valldavägen. I sitt samrådsyttrande meddelade Trafikverket dock att de
inte har för avsikt att etablera övergångsställen över Valldavägen då det enligt
Trafikverket skapar en falsk trygghet.
Kommunen ser positivt på att etablera cykelparkering intill busshållplatsen men detta får
fattas i samråd mellan Hallandstrafiken och Trafikverket.
Angöring för skolbuss kommer ske på ett säkert och effektivt sätt och utreds vidare i
kommande projektering av skola och förskola.

10. ELLEVIO
I angränsning till området och i området finns befintliga jordkabelledningar för
mellanspänning 10 kV och lågspänning 0,4 kV. I området finns en transformatorstation
10 kV/0,4 kV.
Om befintliga jordkabelledningar måste flyttas eller ändras tillfälligt, får den som begär
ombyggnad eller ändring stå för dessa kostnader.
Beroende på utformning av området och elbehovet, måste en ny nätstation
(transformatorstation) 10/0.4kV placeras inom planområdet. Lämpligt är att byta ut den
befintliga transformatorstationen. Minsta horisontella avståndet mellan nätstation och närmsta
byggnadsdel får ej understiga 5 meter. Hänsyn måste tas till detta vid placering av E-områden
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för nätstationen. Vi föreslår placering av E område enligt markering i bifogad karta (se
fullständigt yttrande). Den nya nätstationen måste kunna nås med lastbil för framtida driftoch underhållsarbete.
För att klara områdets elförsörjning används befintliga jordkabelledningar till den nya
nätstationen och nya kablar läggs till de olika huskropparna. Alla schaktningsarbeten för
områdets elförsörjning inom planområdet bekostas av exploatören.
Vi önskar att i god tid bli kontaktade av exploatören för eventuell samordning och
samförläggning i området.
Kommentar: Samhällsbyggnadskontoret noterar synpunkterna. En revidering kommer
göras i plankartan genom att lägga till planbestämmelse E1 (Transformatorstation) så att
en framtida transformatorstation i området blir planenlig.
Samhällsbyggnadskontoret vidarebefordrar synpunkten till exploatören för dialog med
Ellevio gällande kostnader, ledningar samt placering av tekniska anläggningar.

11. KULTURMILJÖ HALLAND
Inga synpunkter på framtaget planförslag.
Kommentar: Samhällsbyggnadskontoret noterar yttrandet.
12. SKANOVA
Skanovas anläggningar inom och intill aktuellt område är markerade på bifogad lägeskarta (se
fullständigt yttrande). För diskussion om eventuell undanflyttning skall Skanova kontaktas i
god tid innan eventuell åtgärd krävs. Eventuella undanflyttningar bekostas av exploatören.
Kommentar: Samhällsbyggnadskontoret noterar yttrandet och vidarebefordrar till
exploatören. Eventuella ledningar under mark kommer säkerställas med ledningsrätter
och u-områden i plankartan.
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13. HEBERGS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
Förslag från Hebergs Samfällighet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rondell vid infarten till Hebergsvägen/Idrottshallen.
Plantering av träd mellan parkeringen och fastigheten som ligger bredvid
Förlängning av trottoaren ner till väg/cykelbana
Belysning vid väg/parkering utanför idrottshallen
Kommunen bör ansvara för snöröjning/halkbekämpning på parkeringen
Kommunen bör också ansvara för väg och trottoar utanför idrottshallen
Kommentar:
1. En cirkulation är inte aktuell i korsningen Valldavägen-Hebergsvägen i nuläget.
Trafikverket är väghållare för Valldavägen och är de som fattar beslut om åtgärder
behövs och genomförs på det statliga vägnätet.
2. Synpunkten noteras och tas om hand i projekteringsskedet. Finns möjligheten att
plantera träd eller buskar så fattas beslut om detta i ett senare skede.
3. Trottoaren avses att förlängas längs Hebergsvägen västra sida inom kvartersmark
(benämnt ”S” på plankartan) för att skapa en säker väg för fotgängare och cyklister
till idrottshallen och vidare ned till Valldavägen.
4. Synpunkten noteras. Någon form av belysning kommer finnas intill den nya
idrottshallen och parkeringen inom kvartersmark.
5. Kommunen kommer att ansvara för all drift och skötsel av parkering som ligger inom
kvartersmark.
6. Kommunen kommer ansvara för drift/skötsel av de ytor och funktioner som ligger
inom kvartersmark, som exempelvis trottoaren som avses att byggas intill
idrottshallen och dess parkering.
Hebergs samfällighetsförening ansvarar för drift/skötsel av vägen som ligger inom
allmän platsmark. Kommunen kommer gå in som medlem i samfällighetsföreningen i
och med detaljplanens genomförande och kommer således bidra ekonomiskt när
detaljplanen vunnit laga kraft.

14. FASTIGHETSÄGARE AV HEBERG 1:9
Dagvattenledning
Från min fastighet rinner dagvattnet från en brunn belägen vid min infartsväg. Dagvattnet
rinner i en ledning mot söder och slutar vid Lunnabäcken. Ledningen korsar således såväl
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prospektmarken som väg 942, Valldavägen. För mig är det angeläget att ledningen beaktas
vid iordningställandet av parkeringsplatsen eller att dagvattenavrinningen möjligen omleds
till annan väldimensionerad recipient.
Dämpning av insyn, avgaser och buller
Gränsen mellan parkeringsplatsen och min tomt och trädgård ligger parallellt med varandra
utefter områdenas hela gränssträcka. Min infartsväg finns också där. Jag bedömer av de
orsaker som anges ovan, att det är högst angeläget att en dämning av olägenheterna sker. Jag
har länge övervägt hur detta kan göras med minsta möjliga estetiska ingrepp och kostnader,
och stannat för en tillfredsställande tät och snabbväxande häckplantering, där växterna i
utvuxet tillstånd når en höjd av ca 120 cm. Detta är således mitt yrkande.
Korsningen Valldavägen / Hebergsvägen
Trafiken genom korsningen är redan nu betydande. Följden av detaljplanens genomförande
med avlämningar och hämtningar vid skolan och utövare och publik till och från sporthallen
samt med beaktande av den bostadsbyggnation som inom en snar framtid blir aktuell i
anslutning till Hebergsvägens västra del, utsätts vägkorsningen för ytterligare kraftiga
trafikströmmar. Det är av kostnadsskäl smärtsamt men nödvändigt att konstatera att behovet
av markutrymme för en vägrondell bör finnas med vid planläggningen.
Kommentar: Någon rättighet för dagvattenledningar inom Heberg 1:2 till förmån för
Heberg 1:9 finns inte inskrivet i fastighetsregistret. Fastighetsägaren behöver uppvisa en
rättighet för ledningen och vilka rättigheter och skyldigheter som i så fall gäller. Vid det
fall en rättighet inte kan uppvisas och anläggningen inte kan vara kvar på befintlig plats,
med hänsyn till de kommande anläggningarna, kan ledningen behöva omplaceras av
fastighetsägaren till Heberg 1:9. Om ledningen kan ligga kvar i samma läge trots
tillkommande anläggningar ska en rättighet upprättas för ledningen. Detta ska klargöras
innan detaljplanen antas.
I nuläget är det svårt att bedöma vilken typ av grönska som kommer planteras mellan
parkeringsytan i planområdets sydöstra del och angränsande fastighet. Synpunkten
noteras och tas med till projekteringsskedet.
En cirkulation är inte aktuell i korsningen Valldavägen-Hebergsvägen i nuläget.
Trafikverket är väghållare för Valldavägen och är de som fattar beslut om åtgärder
behövs och genomförs på det statliga vägnätet.
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15. FASTIGHETSÄGARE HEBERG 2:54
Jag tycker det är helt fel att flytta den fina nya återvinningscentralen.
Kommentar: Samhällsbyggnadskontoret noterar yttrandet. Ytan som
återvinningsstationen ligger på idag hamnar i konflikt med framtida angörings- och
parkeringsyta för skolan och förskolan. Alternativa placeringar för återvinningsstationen
utreds och kommer vara beslutat innan detaljplanen antas.
16. FASTIGHETSÄGARE VALLDA 20:8
Jag och min familj har oro/åsikter om den nya skolan som ska byggas i Vallda (Heberg). Då
vi bor precis vid vägen och det redan är och har blivit en mycket stor ökning trafik på
Valldavägen så kommer det öka ännu mer med byggandet av den nya skolan. Trafiken har
börjat ta orimligt stora proportioner som det är och med detta bygge så kommer många som
släpper av och hämtar barn på Torås idag ”komma ner” i Vallda istället och vi får ännu mer
buller och trafik på den redan övertrafikerade vägen. Vi bor på ett av dom mest utsatta lägena
i Vallda centrum när det gäller buller/trafik och har påbörjat ett bygge av bullerplank (innehar
bygglov) som vi har för avsikt att färdigställa 2020 med egna medel efter många diskussioner
med både kommun och trafikverket. Detta försämrar det redan höga bullret och ökar
trafikfaran för barn när dom ska gå över Valldavägen ifrån Kärrabergsvägen. Jag har läst
igenom trafik & bullerutredningarna som utförts i samband med planeringen av nya skolan.
Vad tar ni för ställning till detta?
Vi vill att Vallda ska blomstra och tycker det är positivt att det byggs en ny skola men vi
tycker inte att trafiken som detta kommer att alstra är lika positivt.
Kommentar: Synpunkten noteras men behandlas inte i denna samrådsredogörelse då
detaljplanen hanterar frågor som berör planområdet. Korsningspunkten Valldavägen och
Kärrabergsvägen ligger cirka 500 meter från planområdet.

17. FASTIGHETSÄGARE HEBERG 1:119
Jag undrar över trafiksituationen när både skolbarn och förskolebarn skall bli skjutsade till
området. Det är redan nu problem med att komma ut på Valldavägen. Kommer
parkeringsplatserna att räcka till sportevenemang? Nu parkeras det på gatan vid bygdegården
när det är tillställningar där. Funkar nu men inte om det blir så varje helg med turneringar och
dylikt. Blir hela området inhägnat med staket mot bygdegården till? Tänker på ljud från
skolgården.

KUNGSBACKA KOMMUN
21 (24)
Kommentar: Framtagen trafikutredning visar på att trafikkapaciteten efter utbyggnad
kommer vara fullgod. Förhoppningen är även att flera transportmedel än bil används till
skolan/förskolan som exempelvis skolbuss, cykel eller promenader.
Parkeringssituationen i området kommer med stor sannolikhet bli bättre än idag då det
föreslås cirka 110 nya p-platser. Då verksamheterna (skola och föreningsliv) sker under
olika tider på dygnet bedöms antalet föreslagna parkeringsplatser vara tillräckligt.
Fastighetsägarna till bygdegården beslutar om de vill uppföra staket eller liknande mot
skolgården i samråd med kommunen som blir markägare för skoltomten.

18. PRIVATPERSON
Har studerat de dokument jag kan finna om denna nybyggnation. En sak förvånar mig och jag
finner ingen förklaring. Återvinningsstationen skall flyttas till 'invid ICA SUPERMARKET'.
·

Var finns det plats här för denna stationen?

·

Var skall trafiken till och från stationen rymmas?

·

Är bullerpåverkan iakttagen.
Kommentar: Ytan som återvinningsstationen föreslogs att flyttas till intill ICA i
samrådsskedet är planlagd som återvinningsstation och ägs av Kungsbacka kommun. ICA
arrenderar idag ytan för parkeringsändamål. Kommunen kommer att arbeta vidare med
att studera alternativa placeringar av återvinningsstationen där ett av alternativen
fortsatt är intill ICA men där samhällsbyggnadskontoret även ser över alternativa ytor
inom aktuellt planområde.
Oavsett vilken lokalisering som väljs för återvinningsstationen framöver är det en
självklarhet att trafiksituationen löses på ett tillfredsställande och säkert sätt samt att
bullerdämpande åtgärder uppförs vid behov.

19. PRIVATPERSON
Hej, jag vill lämna synpunkter på den nya skolan i Vallda. Jag arbetar som förskollärare
på Toråsskolan. Det stod i artikeln om den nya skolan i Norra Halland att skolbyggnaden blir
placerad närmast vägen. Detta är olyckligt. Vid varma dagar öppnar vi alltid fönster för att få ett
bra inomhusklimat, detta gör vi också emellanåt för att få in mer syre i lokalen. Det blir inte
hälsosamt att placera byggnaden nära vägen, som numera är väldigt trafikerad, vare sig

KUNGSBACKA KOMMUN
22 (24)
ljudmässigt eller med tanke på avgaserna. Om man flyttar på byggnaden, kan man också få till
bussfickor vid vägen. Det ser också ut som om parkeringsmöjligheterna blir begränsade. Detta är
ett problem redan nu vid den befintliga skolan.
Vi hoppas också att ni tar hänsyn till våra tidigare synpunkter som personalen arbetade fram för
något/några år sedan. Då önskade vi hemklassrum för alla klasser för trygghetens skull och också
för att både barn och personal ska ha nära tillgång till läroböcker och material. Att ha ett
hemklassrum är speciellt viktigt för barn med speciella behov.
Många elever är intresserade av att spela fotboll, gunga och gräva på rasterna. Planera gärna in
detta på skolgården. Något utskjutande tak som regnskydd är också önskvärt.
Kommentar: Anledningen till att skolan föreslås placeras mot Valldavägen är för att skapa
en så stor skolgård som möjligt som dessutom möjliggöra för en så bra ljudnivå som möjligt
på skolgården då skolbyggnaden och sporthallen även har en bullerdämpande effekt.
En parkeringsutredning har tagits fram där två större parkeringsytor (en i väst och en i öst)
planeras. Mängden parkeringsplatser (cirka 110 stycken) antas därmed uppfylla
parkeringsbehovet för verksamheterna.
Gällande önskemål om hemklassrum samt innehåll/redskap på skolgården vidarebefordras
synpunkten till serviceförvaltningen som ansvarar för detta.

20. PRIVATPERSON
Jag och min man har följande farhågor med bebyggandet av skola och sporthall på fastighet
Heberg 2:4 i Vallda;
Försvårad trafiksituation vid utfartsvägen Hebergsvägen mot Valldavägen.
Redan idag är det svårt att komma ut i den täta morgon/eftermiddagstrafiken vid denna korsning.
Högst sannolikt kommer fler bilister att behöva ta sig ut från samma T-korsning då föräldrar
lämnat sina barn vid skolan etc. Vi ser att byggandet av rondell är nödvändigt och att säkerställa
övergången från parkeringen till skolområdet blir säker.
Kommentar: En cirkulationsplats är inte aktuell i korsningen Valldavägen-Hebergsvägen
i nuläget. Trafikverket är väghållare för Valldavägen och är de som fattar beslut om
åtgärder behövs och genomförs på det statliga vägnätet. I nuläget finns inga sådana
indikationer efter dialog med Trafikverket.
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21. ICA-HANDLARE

Jag driver butiken Ica supermarket Vallda. Den plats som det är tänkt att bli ny
återvinningscentral, skulle medföra att det skulle bli kaos då vi inte kan nyttja de
parkeringsplatser på den ytan. Vi har idag ett stort problem med våra parkeringsplatser, då
de är för få. Skulle dessa platser tas bort skulle trafiksituationen bli farlig. Det är idag möjligt
att kunna svänga vänster eller höger efter refugen, vilket gör att det inte så lätt uppstår kö på
stora vägen. Tar man bort den möjligheten så kommer det inte att sluta väl.
Dessutom bör man fundera på om man vill utveckla handeln i Vallda, inte begränsa
möjligheten att växa. Denna diskussion hade jag för ett antal år sedan, och då förstod ni
problemet och löste återvinningen på ett annat ställe. Jag tror och hoppas att ni tänker till innan ni
beslutar er.
Kommentar: Samhällsbyggnadskontoret noterar synpunkten. Föreslagen plats för
återvinningsstation på kommunens mark öster om ICA kvarstår som ett alternativ men
alternativa lokaliseringar av återvinningsstationen kommer utredas innan detaljplanen
antas.

ÄNDRINGAR
Plankarta
- Ett E1-område har lagts till i plankartan för att möjliggöra för en transformatorstation.
- Den administrativa planbestämmelsen gällande upphävande av strandskydd (a1) har
kompletterats på de ytor som inte omfattades av planbestämmelsen i samrådsskedet.
- Ytan benämnd ”CYKEL” norr om Valldavägen har kompletterats med ”GÅNG” till
granskningsskedet för att göra gång- och cykelvägen planenlig.
- En planbestämmelse ”återvinning” har lagts till för att göra en eventuell
återvinningsstation (ÅVS) inom planområdet planenlig om denna placering skulle väljas i
pågående lokaliseringsutredning för ÅVS.
- Planbestämmelse gällande skydd mot störningar (m), i detta fall buller, har reviderats till
granskningsskedet för att säkerställa att bulleråtgärder uppförs om detta är nödvändigt för
att klara gällande riktvärden för buller.
- Planbestämmelser för att reglera storlek, höjd och antal komplementbyggnader inom varje
delområde har lagts till i plankartan.
Planbeskrivning
Planbeskrivningen har på flertalet ställen kompletterats med text gällande exempelvis buller
från panncentralen, luftmiljö, trafiksäkerhet, upphävande av strandskydd, exploatering av
jordbruksmark med mera.
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Övrigt
- Illustrationskartan har uppdaterats för att göra planförslaget mer läsbart.
- Bullerutredningen (Tyréns, mars 2020) har uppdateras och omfattar nu även
verksamhetsbuller från panncentralen för att säkerställa att riktvärdena gällande buller
klaras för skoländamål.
- Ett geoteknisk utlåtande (Norconsult, maj 2020) har tagits fram enligt SGI:s synpunkter.
- Dagvattenutredningen (Norconsult, maj 2020) har kompletterats enligt Länsstyrelsens
synpunkter
- Socialkonsekvensanalysen har kompletterats med ett större fokus gällande konsekvenser
för barn med anledning av planförslaget.
- Behovsbedömning för projektet har uppdaterats och biläggs granskningshandlingen.
- En luftkvalitetsbedömning (Ramboll, april 2020) har tagits fram som visar att inga MKN
för luft överskrids.

Ida Lennartsson

Magnus Björned

Verksamhetschef plan

Planarkitekt
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Kungsbacka kommun
samhallsbyggnadskontoret
@kungsbacka.se

Samrådsyttrande över förslag till detaljplan för utbildningslokaler
inom Heberg 2:4 mfl i Kungsbacka kommun
Ärendet
Planområdet ligger i Vallda tätort på Onsalahalvön. Planområdet består idag
till största delen av åkermark och är cirka 35000 m² stort. Detaljplanens syfte
är att möjliggöra uppförande av en skola för cirka 350 elever, förskola för cirka
120 barn samt en sporthall.
Planområdet berör fastigheterna Heberg 1:2, 2:4, 2:12, 2:105, 2:106, 3:20,
3:43 och 3:44.
Planförslaget har behandlats på länsstyrelsens plangrupp 2019-11-07.
Gällande regleringar
Planområdet ligger delvis inom utvecklingsområdet för Vallda i kommunens
översiktsplan antagen 2006. Vallda berörs inte av någon fördjupad
översiktsplan.
Inom området finns tre gällande detaljplaner som reglerar markanvändningen
till park, vägområde, bostäder, samlingslokal, skola och teknisk anläggning.
För två av detaljplanerna har genomförandetiden gått ut. Genomförandetiden
för detaljplan VP88 löper ut 2021. Fastigheten Heberg 2:4 omfattas inte av
detaljplan.
Planområdet ligger inom riksintresse för rörligt friluftsliv och högexploaterad
kust enligt 4 kap 2 och 4 §§ miljöbalken (MB).
Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § planoch bygglagen (PBL) och nu kända förhållanden att ett antagande av en detaljplan
enligt förslaget kan komma att prövas.
Länsstyrelsen befarar att:
- det som föreslås blir olämpligt med avseende på hälsa eller säkerhet eller till
risken för olyckor, översvämning eller erosion. Se mer under rubriken Buller.
- strandskydd enligt 7 kap miljöbalken upphävs i strid med gällande
bestämmelser. Se mer under rubriken Strandskydd.

Postadress
301 86 HALMSTAD

Besöksadress
Slottsgatan 2

E-post
halland@lansstyrelsen.se

Telefon
010 – 224 30 00
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Länsstyrelsen befarar inte att:
- reglering av mellankommunala frågor inte samordnas på ett lämpligt sätt,
- riksintresse enligt miljöbalken påtagligt kommer att skadas.
- miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken inte iakttas,
Råd om tillämpningen av PBL och miljöbalken
Läsbarhet / tydlighet
Avsaknaden av en illustrationskarta gör att detaljplanens läsbarhet försämras
betydligt. Detta behöver beaktas även ur ett medborgarperspektiv då det är
svårt att tycka till om en detaljplan som är svår att som lekman förstå.
Illustrationskartan bör visa effekten av en maximalt utnyttjad byggrätt.
Arkeologi
Arkeologisk förundersökning utfördes våren 2019 av fornlämning Raä Vallda
149:1 (431-7172-18), belägen inom detaljplaneområdet för Heberg 2:4 m fl.
Därvid dokumenterades lämningar efter säsongsbosättningar under äldre
stenålder. Länsstyrelsen bedömde att inga ytterligare arkeologiska insatser är
motiverade.
Betydande miljöpåverkan
Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning att planförslagets genomförande
inte kan komma att innebära en betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen
efterfrågar dock undersökningen om betydande miljöpåverkan.
Biotopskydd
Nordöst om återvinningsstationen finns en rad av träd ovanpå en vall mot
åkermarken. Kommunen bör göra en bedömning av huruvida trädraden
omfattas av biotopskydd som allé. Enligt 2 kap. 3 § PBL ska planläggning ske
med hänsyn till natur och kulturvärden. Det innebär att förekomst av
biotopskyddsområden ska beaktas vid framtagande av detaljplaner och utgöra
en av planeringsförutsättningarna.
Det bör anges ett skydd i plankartan för utpekade områden som omfattas av
biotopskydd. Det bör anges i planbeskrivningen att åtgärder som kan skada
naturmiljön i ett biotopskyddat område kräver dispens. Dispens söks hos
länsstyrelsen och kan medges om det finns särskilda skäl.
Bevarandevärda träd
Det anges att schaktning ej bör planläggas innanför trädkronornas droppzon.
Vid skyddsvärda träd bör avståndet vid schaktning vara minst två meter utanför
kronans ytterkant, men helst 15 gånger stammens diameter. Inom detta område
bör det utöver schaktning inte heller ske körning med tunga fordon, anläggas
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massupplag eller ställas upp arbetsbodar. Planbeskrivningen bör uppdateras
med information om detta.
Buller
Trafikbuller på skolgård:
I bullerutredningen till detaljplanen redovisas hur byggnader och bullervall ska
placeras för att klara riktvärdet 50 dBA utomhus på skolgård och förskolegård.
I planbeskrivningen sägs att bulleråtgärder kan behöva etableras längs delar av
Blåvingevägen, Hebergsvägen samt Valldavägen för att uppfylla de uppsatta
riktvärden som finns avseende buller för skolverksamhet. Det sägs även att
hela planområdet klarar riktvärdena för buller med föreslagna åtgärder. I
plankartan finns en bestämmelse om skydd mot störning (m) som säger:
Högsta tillåtna ekvivalenta bullernivå för friyta från omgivande trafikleder är
55 dBA, dock så ska för minst hälften av friytan, inte tillåtas högre än 50 dBA
ekvivalenta bullernivå från omgivande trafikleder.
Naturvårdsverket har publicerat riktvärden för trafikbuller på nya skolgårdar.
Riktvärden för buller från väg- och spårtrafik på nya skolgårdar är 50 dBA
ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå för de delar av gården som
är avsedda för lek, vila och pedagogisk verksamhet. För övriga vistelseytor
inom skolgården är riktvärdet 55 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA
maximal ljudnivå.
Länsstyrelsen konstaterar att det i Naturvårdsverkets vägledning sägs att de
delar av skolgården som är avsedd för lek, vila och pedagogisk verksamhet ska
klara 50 dBA. Det innebär att Kungsbacka kommun föreslår ett avsteg från
riktvärdet när enbart 50 % av skolgården (friytan) ska klara 50 dBA. Det finns
möjlighet att klara 50 dBA för hela skolgården och förskolegården vad gäller
trafikbuller och det bör säkerställas i detaljplanen.
Verksamhetsbuller från panncentral på skolgård:
Buller från panncentralen räknas som verksamhetsbuller. En bullerutredning
bör göras som visar att kraven för verksamhetsbuller klaras utomhus vid skolan
och förskolan, se Naturvårdsverkets Vägledning om industri- och annat
verksamhetsbuller, rapport 6538, april 2015. Riktvärdena är 50 dBA kl. 06-18.
det finns även riktvärden för kvällar, helger och nätter. För förskolor, skolor
och vårdlokaler bör nivåerna tillämpas för de tidpunkter då lokalerna används.
På skol- och förskolegårdar avser nivåerna de delar av gården som är avsedda
för lek, rekreation och pedagogisk verksamhet. För att riktvärdena för
verksamhetsbuller ska klaras kan skyddsåtgärder krävas. Eventuella
skyddsåtgärder bör säkerställas i planen.
Trafiksituation
Både bilparkering, avsläpp av barn till både skola och förskola och skolbussar
ska ske på och samsas på samma yta vid samma tid på dygnet vid skolstart. En
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tidpunkt då många personer dessutom är stressade och det under en stor del av
året är mörkt ute. Det finns i planbeskrivningen, utifrån illustrerade förslag,
inget resonemang utifrån denna problematik. Positivt hade varit om man på ett
tydligt sätt resonerar kring hur man tänker säkerställa en trafiksäker miljö för
barn som kommer till förskola / skola med olika trafikslag samtidigt och som
då ska samsas om utrymmet. Detta gäller både barn som kommer med buss,
bil, cykel och till fots.
Mångfald
Mångfaldhetsbeskrivningen i detaljplanen är för snäv. Den beskriver mer vilka
sorters verksamheter som finns på platsen. För att kunna se vilka målpunkter
som finns i området och i närområdet och därmed hur tillgängligheten till dessa
bör tillgodoses måste det beskrivas vilka individer som besöker, använder eller
förväntas använda platsen. Mångfaldsbeskrivningen bör vara så mångfacetterad
demografiskt som möjligt med exempelvis ålder, könsfördelning,
inkomstnivåer etc.
Dricksvatten och avlopp
Länsstyrelsen anser att frågor som gäller tillgång på dricksvatten och utrymme
i spillvattennätet måste lösas så att grundläggande samhällsviktig försörjning
fungerar för tillkommande samhällsviktig verksamhet.
Dagvatten och miljökvalitetsnormer för vatten
Dagvattenrecipienten Stockaån klassas enligt kommunens dagvattenpolicy
som en mycket känslig recipient. I planbeskrivningen anges att om
rekommendationerna som framgår i dagvattenutredningen följs ”kommer
påverkan på recipienten kunna bli mindre nämnvärd”. Planbeskrivningen bör
kompletteras med en utförligare beskrivning av vad man anser är en mindre
nämnvärd påverkan samt hur möjligheten att uppnå MKN påverkas om
detaljplanen genomförs.
Om området bebyggs är det lämpligt att arbeta med förebyggande åtgärder
för att minska föroreningar vilket kan ske genom bra materialval vid
byggnation, arbeta för att minska mängden dagvatten som uppkommer genom
naturlig infiltration, minska andelen hårdgjorda ytor mm.
Strandskydd
I planbeskrivningen ska det framgå vilka särskilda skäl enligt 7 kap 18 c § MB
som åberopas för upphävande av strandskyddet, vilka natur- och friluftsvärden
som finns på platsen samt om strandskyddets syften kan uppfyllas trots
exploateringen. Det ska även anges varför den tänkta exploateringen inte kan
ske utanför strandskyddsområdet.
Det bör anges varför strandskyddet upphävs i sin helhet för dammen. I och med
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exploateringarna kommer dammen och området de närmsta metrarna kring
denna få en ökad betydelse för strandskyddets syften.
Under planbestämmelserna - administrativa bestämmelser på plankartan står
det "kvartersmark" och sedan att strandskyddet upphävs vid de ytor som har
beteckningen a1. Men beteckningen a1 anges även för de allmänna platserna
"gata" och "cykel". Teckenförklaringen bör förtydligas. Beteckningen för
upphävande av strandskydd anges inte för den södra delen av cykelbanan. Om
denna omfattas av upphävandet bör det anges i plankartan.
Av plankartan förefaller det som att strandskyddet inte ska upphävas för en
mindre yta mellan Fjärilsvägen och panncentralen. Denna yta har inte
beteckningen för upphävande och ligger inom en administrativ gräns. Om det
är motiverat att upphäva strandskyddet i planområdet bör det även upphävas på
denna yta för enklare hantering av strandskyddet på platsen i framtiden.
Vattenverksamhet
Vid avledning av dagvatten till nedströms liggande vattenområden, såsom
diken eller andra vattenområden, är det viktigt att ägare till sådana
vattenanläggningar eller -områden kontaktas och att dessa medger eventuella
ökade flöden eller påverkan på vattenanläggningar utanför planområdet. Om en
överenskommelse med ägare till vattenanläggningar som påverkas av t.ex.
ökade flöden inte kan träffas kan frågan behöva tillståndsprövas i domstol. Om
ett dikningsföretag berörs krävs i regel omprövning om man ändrar företagets
båtnadsområde eller flödesmängder till företaget.
Jordbruksmark
Om åkermarken tidigare inte ingått i något planeringsunderlag med beslut om
markanvändning så bör de tre rekvisiten i miljöbalken besvaras;
-Är jordbruksmarken brukningsvärd?
-Är den aktuella förändrade markanvändningen ett väsentligt samhällsintresse?
-Varför är förutsättningarna att ta annan mark i anspråk inte tillfredsställande?
Fastighetens rådande produktionsstatus, kvalitet (klassning) eller intresse att
bruka just nu har ingen betydelse för om den är brukningsvärd, inte heller hur
kommunens behov av åkermark ser ut. Hänsyn ska tas till jordbrukslandskapet
och det framtida behovet av jordbruksproduktion. Livsmedelsproduktionen i
landet ska tryggas. Syftet med bestämmelsen är att säkerställa en långsiktig
hushållning med en ändlig resurs. Att den inte brukas idag saknar betydelse.
Att bevara brukningsvärd jordbruksmark är av nationellt intresse enligt
3 kap 4 § MB. Det har dock inte status som riksintresse och ingår därmed inte i
länsstyrelsens ingripandegrunder enligt 11 kap 10 § PBL. Länsstyrelsen kan
bara ge rådgivande synpunkter men inte upphäva en detaljplan på denna grund.
Vikten av att bevara jordbruksmark genom efterlevnad av 3 kap 4 § MB har
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däremot på senare tid tydliggjorts genom den praxis som utverkats av
miljödomstolarna i överklagade detaljplaner och förhandsbesked.

Anna Nilsson
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Peter Svelenius

Detta yttrande har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrifter.
Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2020-11-17

Diarienummer

KS 2020-00870

Köp av fastigheten Heberg 3:43, samt del av Heberg 3:44 och Heberg 3:20

Förslag till beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner köpeavtal för Heberg 3:43 samt överenskommelse om
fastighetsreglering för del av Heberg 3:44 och Heberg 3:20, undertecknat av Eksta Bostads AB 202011-26 respektive 2020-12-10, innebärande att kommunen köper de aktuella markområdena för en total
ersättning om 4 460 000 kronor.
Finansiering sker via Samhällsbyggnadskontorets budget för markköp till kommunal service.
Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören eller deras respektive ersättare utses att för
kommunens räkning underteckna avtalen samt övriga nödvändiga handlingar för köpets
genomförande.
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadskontoret har fått i uppdrag att upprätta detaljplan för utbildningslokaler inom
Heberg 2:4 med flera i Vallda. Detaljplanens syfte är att möjliggöra för en skola med 350 elever, en
förskola om sex avdelningar och en fullmåttshall. Kommunen har sedan tidigare ingått ett köpeavtal
med privat fastighetsägare för del av Heberg 2:4, där skolan är planerad att byggas.
För att få till tillräckligt med yta för utevistelse för skolan och förskolan behöver kommunen förvärva
ytterligare mark från Eksta. Detta sker genom en överenskommelse om fastighetsreglering. Avtal har
nu träffats mellan kommunen och Eksta Bostads AB om förvärv av Heberg 3:43 samt del av Heberg
3:44 och Heberg 3:20.
Beslutsunderlag
Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2020-11-17
Köpeavtal, undertecknat av Eksta 2020-11-26
Överenskommelse om fastighetsreglering, undertecknat av Eksta 2020-12-11
Karta över detaljplaneområdet och översiktskarta

Kungsbacka kommun
Lisa Carlsson
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Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se
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Beslutet skickas till
Eksta Bostad AB
Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadskontoret har fått i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för utbildningslokaler
inom Heberg 2:4 m.fl. i Vallda. Detaljplanens syfte är att möjliggöra för en skola med 350 elever, en
förskola om sex avdelningar och en fullmåttshall. Kommunen har sedan tidigare ingått ett köpeavtal
med privat fastighetsägare för del av Heberg 2:4, där skolan är planerad att byggas.
Förhandlingar med Eksta Bostadsaktiebolag har resulterat i att kommunen förvärvar Heberg 3:43 av
Eksta genom köp. Fastighetens storlek uppgår till 4 331 kvadratmeter och köpeskillingen utgör
2 810 000 kronor inklusive parkeringsanläggning och anslutning till kommunalt vatten-, spill-, och
dagvattennät.
För att få till tillräckligt med yta för utevistelse för skolan och förskolan behöver kommunen förvärva
ytterligare mark från Eksta. Detta sker genom en överenskommelse om fastighetsreglering där
kommunen reglerar till sig ca 3785 kvm för en ersättning om 1 650 000 kronor. Detaljplanen går inte
att genomföra eller kommer gå att byggas ut som planerat om kommunen inte förvärvar marken.
En värdering av det aktuella markområdet har utförts av auktoriserad värderare och köpeskillingen
ligger i linje med det uppskattade marknadsvärdet.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2020-12-11

Diarienummer

KS

Arrendeavtal för golfbana på fastigheten Vallda 25:13
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner arrendeavtal för golfbana på fastigheten Vallda 25:13, undertecknat av
Kungsbacka golfklubb 2020-12-14.
Kommunstyrelsens ordförande samt kommundirektören, eller deras respektive ersättare, utses att för
kommunens räkning underteckna avtalet.
Sammanfattning av ärendet
Kungsbacka golfklubb arrenderar sedan 1973 det aktuella markområdet för golfbaneändamål. Det
befintliga arrendeavtalet upphör att gälla 1 januari 2022 varför golfklubben under året har hört av sig
till kommunen med önskan om att träffa ett nytt arrendeavtal.
Arrendestället omfattar cirka 81 hektar på kommunens fastighet Vallda 25:13. Området ingår i
områdesbestämmelser för del av Börsås 1:2 m.fl. och är utlagt som mark för sportändamål och
golfbana.
Det föreslagna arrendeavtalet har en arrendetid på 25 år räknat från och med tillträdesdagen som är i
januari 2022. Den årliga arrendeavgiften är satt till 178 200 kronor med indexreglering. Avgiften
grundar sig på en specifik värdering utförd av oberoende auktoriserad fastighetsvärderare. Arrendatorn
ska bland annat ansvara och bekosta områdets underhåll, renhållning, dagvattenhantering och för att
ansöka om erforderliga tillstånd. Vid avtalets upphörande ska arrendatorn föra bort samtliga
arrendatorns anläggningar såväl ovan som under jord. Arrendatorn ges inget besittningsskydd och inte
heller någon rätt att utan kommunens skriftliga medgivande överlåta arrendet på annan.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2020-12-11
Arrendeavtal för golfbana på fastigheten Vallda 25:13, undertecknat av Kungsbacka golfklubb 202012-14.
Karta över fastigheten Vallda 25:13
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Beslutet skickas till
Kungsbacka golfklubb
Beskrivning av ärendet
Ärende behandlades vid kommunstyrelsen sammanträde den 24 november 2020 men utgick från
ärendelistan då det innan sammanträdet framkommit att den föreslagna avtalstiden på 30 år var längre
än vad kommunstyrelsens delegation tillät. Kungsbacka golfklubb har blivit informerade om detta och
att avtalstiden i det föreslagna arrendeavtalet ändrats från 30 år till 25 år. Golfklubben har accepterat
denna ändring och undertecknat ett reviderat arrendeavtal den 14 december 2020.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2020-11-18

Diarienummer

KS 2020-00944

Principavtal med Skanska Nya Hem AB avseende detaljplan för bostäder inom
fastigheten Nötegång 2:207 m.fl. i Särö

Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner principavtal avseende detaljplan för bostäder inom fastigheten Nötegång
2:207 m.fl. i Särö, undertecknat av Skanska Nya Hem AB 2020-11-28
Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören eller deras respektive ersättare utses att för
kommunens räkning underteckna avtalen.
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadskontoret har fått i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan för bostäder inom
Nötegång 2:207 m.fl. i Särö. Detaljplanens syfte är att möjliggöra för cirka 60 bostäder i form av
småhus och flerbostadshus.
Skanska Nya Hem AB äger merparten av marken och ska förvärva resterande fastighet inom
detaljplaneområdet. Detaljplanen föreskriver ett delat huvudmannaskap för allmän plats där
kommunen är huvudman för naturmark med öppna dagvattenlösningar.
När en ny detaljplaneprocess startas tecknas vanligtvis ett principavtal med exploatören när kommunen
kommer att vara huvudman för allmän platsmark. Principavtalet tydliggör och reglerar ansvar och
kostnader för genomförandeskedet av detaljplanen samt att exploatören ska överlåta mark
vederlagsfritt som planläggs som allmän platsmark med kommunalt huvudmannaskap.
Ett exploateringsavtal ska upprättas inför antagandet av detaljplanen där principavtalet följs upp samt
förtydligas efter de förutsättningar som har framkommit under detaljplaneprocessen
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2020-11-18
Principavtal, undertecknat av Skanska Nya Hem AB 2020-11-28
Karta över detaljplaneområdet och översiktskarta
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Datum

2020-12-04

Diarienummer

KS 2020-01027

Godkännande av nyttjanderättsavtal för groddamm inom fastigheten Kråkekärr 1:7
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner nyttjanderättsavtal med Trafikverket för fastigheten Kråkekärr 1:7,
undertecknat av Trafikverket 2020-12-01.
Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören eller deras respektive ersättare utses att för
kommunens räkning underteckna avtalet samt i ärendet nödvändiga handlingar.
Sammanfattning av ärendet
I samband med anläggandet av ny väg 940, Rösan – Forsbäck, kommer en befintlig damm på
privatägd mark att tas i anspråk av Trafikverket. Den befintliga dammen hyser groddjur och som
kompensationsåtgärd för detta har Trafikverket för avsikt att anlägga en ny damm på kommunens
fastighet Kråkekärr 1:7. För detta önskar Trafikverket nyttjanderätt till området under en period på tio
år.
Det föreslagna nyttjanderättsavtalet ger Trafikverket rätt att anlägga en damm på cirka 1600
kvadratmeter. Dammen ska utformas enligt bilaga till nyttjanderättsavtalet. Avtalet ger Trafikverket
rätt att ta ned behövliga träd runt dammen för att säkerställa att dammen blir solbelyst. Under hela
upplåtelsetiden har Trafikverket rätt att röja sly och utföra rensningsåtgärder. Kommunen förbinder sig
att under upplåtelsetiden inte utföra några åtgärder som riskerar att förstöra dammens funktion som
biotop för groddjur.
Innan upplåtelsetiden är slut ska Trafikverket kalla Kungsbacka kommun till platsen för besiktning av
dammen. Tanken är att dammen efter upplåtelsetiden ska ha anpassat sig efter naturen varför området
inte kommer kräva något underhåll från kommunen, utöver normal skogsskötsel.
Annan kommunalt ägd mark kommer att behöva tas i anspråk genom vägföretagets iordningställande
och ersättningen för denna upplåtelse kommer att regleras i samband med detta.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2020-12-04
Nyttjanderättsavtal med Trafikverket för fastigheten Kråkekärr 1:7, undertecknat av Trafikverket
2020-12-01.
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