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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträde tisdagen den 7 juni 2022 kl. 08:30 
Kungsbackarummet, Storgatan 37  
 
 
 Ärende Beteckning Förslag 

 Val av justerare  Monica Neptun 

1.  Rapport från nämnden för Vård 
& Omsorg av ej verkställda 
beslut enligt socialtjänstlagen, 
SoL, första kvartalet 2022 
 

2022-00430  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige noterar rapport från nämnden 
för Vård & Omsorg enligt 16 kap 6 f § 
socialtjänstlagen och 28 f § lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade till protokollet. 

2.  Rapport från nämnden för 
Gymnasium & Arbetsmarknad 
av ej verkställda beslut enligt 
socialtjänstlagen, SoL, första 
kvartalet 2022 

2022-00404  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige noterar rapport från nämnden 
för Gymnasium & Arbetsmarknad, enligt 16 kap 6 f 
§ socialtjänstlagen, till protokollet.  

3.  Redovisning av kommunalt 
partistöd för år 2021 och 
utbetalning av partistöd för år 
2023 
 

2022-00040  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beviljar Moderaterna, 
Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna, 
Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna, 
Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna och 
Kungsbackaborna partistöd för år 2023, under 
förutsättningen att respektive parti finns 
representerade i kommunfullmäktige även under 
mandatperioden 2022-2026. 
 
Kommunfullmäktige fastställer att partistödets 
storlek år 2023 baseras på det antal mandat 
respektive parti besitter i kommunfullmäktige efter 
de allmänna valen 2022. Partistödet betalas ut i 
januari 2023. 
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4.  Intern kontroll 2023 för 
kommunstyrelsen 
 

2022-00323  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner intern kontrollplan 
2023 för kommunstyrelsen daterad 2022-05-09. 

5.  VA-verksamhetsområde 2021 
 

2022-00310  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar förslag till VA-
verksamhetsområde 2021 enligt förvaltningen för 
Tekniks tjänsteskrivelse med bilagor 1-24, daterade 
2022-03-18.  

6.  Svar på motion från Roger 
Larsson (KB) om 
marknadsföring via 
storbildsskärm utmed E6:an 
 

2021-00997  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige bifaller motionen med 
hänvisning till att det finns ett behov av ett fördjupat 
beslutsunderlag i frågan om digitala 
informationsskyltar utmed E6:an. 
Kommunfullmäktige ger nämnden för Teknik i 
uppdrag att, i samverkan med kommunstyrelsen, 
utreda möjligheten att placera digitala 
informationsskyltar vid utvalda platser längs med 
E6:an. 

7.  Svar på Finansdepartementets 
remiss av promemorian En 
effektivare upphandlingstillsyn 
(DS 2022:5) 
 

2022-00292  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2022-05-
18, och översänder det som sitt svar till 
Finansdepartementet.  

8.  Uppstart av projekt i lokalplan - 
Kolla förskola 
 

2022-00314  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner uppstart av projekt 
Kolla förskola. 

9.  Förstudie för Forsbergen och 
Forsgården 
 

2016-00714  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen noterar förstudie för Forsbergen 
och Forsgården, daterad 2022-05-18 och förklarar 
uppdraget som lämnades av kommunstyrelsen 2016-
10-18, § 208, med utökning 2020-06-23, § 145, för 
avslutat.  

10.  Ansökan från Eksta Bostads AB 
och Jemmet AB om 
direktanvisning av mark inom 
fastigheten Skårby 12:1 i 
Björkris 

2021-00985  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen avslår ansökan från Eksta Bostads 
AB och Jemmet AB om direktanvisning av mark 
inom fastigheten Skårby 12:1 i Björkris. 
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11.  Godkännande av 
projektbeställning samt 
överlämnande för att upprätta 
detaljplan för bostäder inom 
Bolsheden 1:9 och 1:39 
 

2020-00950  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen upphäver sitt beslut från 2018-06-
19, § 158, om att ta fram ett planprogram för 
Bolsheden 1:9 och 1:39 i Kullavik. 
 
Kommunstyrelsen godkänner projektbeställning för 
detaljplan för bostäder inom Bolsheden 1:9 och 1:39 
i Kullavik, daterad 17 maj 2022. 
 
Kommunstyrelsen överlämnar till byggnadsnämnden 
att upprätta förslag till detaljplan för bostäder inom 
Bolsheden 1:9 och 1:39 i Kullavik. 

12.  Principavtal med JM AB 
avseende detaljplan för bostäder 
inom fastigheten Tölö m.fl. i 
Kungsbacka 
 

2022-00419  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner principavtal avseende 
detaljplan för bostäder inom fastigheten Tölö 6:4 
m.fl. i Kungsbacka, undertecknat av JM AB 2022-
05-13. 
 
Kommunstyrelsens ordförande och 
kommundirektören eller deras respektive ersättare 
utses att för kommunens räkning underteckna 
avtalen. 

13.  Ansökan om planbesked Åsa 
3:14 och Åsa 5:219 
 
 

2022-00322  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen 
avser att pröva den begärda åtgärden genom en 
detaljplan för bostads- och verksamhetsändamål 
inom Åsa 3:14 och 5:219. 
 
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag 
att ta fram en projektbeställning för upprättande av 
detaljplan för bostäder och verksamheter inom Åsa 
3:14 och 5:219 i Åsa tätort. 

14.  Ansökan om planbesked 
Spårhaga 6:1, skifte 3 
 

2022-00288  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen inte 
avser att pröva den begärda åtgärden genom vidare 
planförfarande. 
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15.  Ansökan om planbesked för 
Varla 2:412 
 

2022-00283  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen 
avser att pröva den begärda åtgärden genom en 
detaljplan för handel-, kontor- och 
verksamhetsändamål samt ett parkeringshus inom 
Varla 2:412.  
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag 
att ta fram en projektbeställning för upprättande av 
detaljplan för handel-, kontor- och 
verksamhetsändamål samt ett parkeringshus inom 
Varla 2:412 i Kungsbacka stad. 

16.  Ansökan om planbesked 
Gräppås 2:13 
 

2022-00337  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen inte 
avser att pröva den begärda åtgärden genom vidare 
planförfarande. 

17.  Ansökan om planbesked för 
Vallda 4:78, skifte 1 
 

2022-00345  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen inte 
avser att pröva den begärda åtgärden genom vidare 
planförfarande. 

18.  Ansökan om planbesked 
Bröndome 1:77 
 

2022-00318  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen inte 
avser att pröva den begärda åtgärden genom vidare 
planförfarande. 

19.  Ansökan om planbesked Aranäs 
10 och 15 

2022-00335  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen 
avser att pröva lämpligheten av bostäder, handel och 
kontor genom en detaljplan inom Aranäs 10 och 15. 
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag 
att ta fram en projektbeställning för upprättande av 
detaljplan för bostäder, handel och kontor inom 
Aranäs 10 och 15 i Kungsbacka. 
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20.  Information om arbetet inom 
Invest in Halland och 
företagsutveckling 
 
Klockan 09:00-10:00 
 
Ellinor Filipsson 
 
Ann-Marie Bartholdsson och 
Valerie Scheib - Region 
Halland 

2022-00149  - 

21.  Information om hållbarhet (från 
årshjul) 
 
Klockan 10:15-11:00 
 
Viktoria Fagerlund, 
Christian Carlsson, 
Agneta Nordström 

2022-00080  - 

22.  Information om förorenad mark 
i Kungsbacka kommun  
 
Klockan 11:05-11:35 
 
Emma Kjernald, 
Johan Gerremo, 
Viktoria Fagerlund 
 
Katarina Öryd och Tina 
Carlsson - Byggnads- och 
miljöförvaltningen 

2022-00370  - 

23.  Information från ledamöter och 
förvaltning 

2022-00014   

 
Lisa Andersson 
ordförande 

Andrea Egerlundh 
kommunsekreterare 
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§ 60 Dnr 2022-00086 
Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen 2022 
kvartal 1 

Beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg antar rapport om ej verkställda beslut enligt 
socialtjänstlagen kvartal 1 år 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt 16 kap 6f-6h §§ socialtjänstlagen har kommunerna skyldighet att rapportera 
alla gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap. 1 § som inte verkställts inom tre månader 
från beslutsdatum. Rapportering ska ske till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
och till de förtroendevalda revisorerna. Kommunen ska även rapportera in avbrott i 
verkställigheten av gynnande beslut om beslutet inte verkställts på nytt inom tre 
månader. Dessa återfinns i tabellen nedan som ”avliden” och ”avsagt sig beslut”. 

Nämnden för Vård & Omsorg och kommunfullmäktige skall informeras i samband 
med rapporteringen till Inspektionen för vård och omsorg. 

Rapporteringen sker till Inspektionen för vård och omsorg på individnivå varje 
kvartal. 

Förvaltningen för Vård & Omsorg i Kungsbacka hade den 31 mars 2022, 13 beslut 
enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen, som inte verkställts inom 3 månader. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2022-04-20 

Beslutsgång 
Ordförande Hravn Forsne (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
förvaltningens förslag. Ordföranden prövar förslaget, och finner att nämnden beslutar 
enligt förvaltningens förslag. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen, kommunrevisionen 



 
 

Datum 

2022-04-20 
Diarienummer 

VO 2022-00086 

 
 

 
Förvaltningen för Vård & Omsorg 

Annika Fryckberg 

Enhetschef Myndighet  

1 (3)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Telefon 0300-83 58 73 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen 2022 kvartal 1 

Förslag till beslut i nämnden för Vård & Omsorg 
Nämnden för Vård & Omsorg antar rapport om ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen kvartal 1 
år 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt 16 kap 6f-6h §§ socialtjänstlagen har kommunerna skyldighet att rapportera alla gynnande 
biståndsbeslut enligt 4 kap. 1 § som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapportering 
ska ske till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och till de förtroendevalda revisorerna. 
Kommunen ska även rapportera in avbrott i verkställigheten av gynnande beslut om beslutet inte 
verkställts på nytt inom tre månader. Dessa återfinns i tabellen nedan som ”avliden” och ”avsagt sig 

beslut”. 

Nämnden för Vård & Omsorg och kommunfullmäktige skall informeras i samband med rapporteringen 
till Inspektionen för vård och omsorg. 

Rapporteringen sker till Inspektionen för vård och omsorg på individnivå varje kvartal. 

Förvaltningen för Vård & Omsorg i Kungsbacka hade den 31 mars 2022, 13 beslut enligt 4 kap 1 § 
socialtjänstlagen, som inte verkställts inom 3 månader. 
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2022 Kvartal 
1 

Kvartal 
2 

Kvartal 
3 

Kvartal 
4 

Totalt antal personer med särskilt 
boendebeslut som inte har verkställts 
inom 3 månader 

13    

Varav     
 - antal personer som tackat nej till 
erbjudande 

6    

 - antal personer som tackat nej till fler 
erbjudanden 

4    

 - ej fått något erbjudande 0    
 - avlidna 0    
 - avsagt sig beslut 2    
 - Verkställda under kvartalet 7    
Summa 19    
Varav     
 - Antal personer som har väntat på 
boende 4 - 6 månader  

6    

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

4    

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

2    

 - Antal personer som har väntat på 
boende > 12 månader  

1    

Summa 13    
     
Totalt antal personer med 
växelvårdsbeslut som inte har 
verkställts inom 3 månader 

1    

Varav     
- antal personer som tackat nej till 
erbjudanden 

1    

- antal personer som tackat nej till fler 
erbjudanden 

1    

 - ej fått något erbjudande 0    
- avlidna 0    
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- avsagt sig beslut 0    
- Verkställda under kvartalet 0    
Summa 1    
Varav     
- Antal personer som har väntat på 
växelvård 4 - 6 månader 

0    

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

1    

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

0    

- Antal personer som har väntat på 
växelvård > 12 månader 

0    

Summa 1    
     

 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2022-04-20 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen, kommunrevisionen 

 

 

Arian Faily      Pia Berglund 

Förvaltningschef     Verksamhetschef Myndighet 
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2022-04-27 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 44 Dnr 2022-00072 
Redovisning av inrapporterade ej verkställda beslut enligt 
socialtjänstlagen 

Beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar rapport enligt 16 kap. § 6 f 
socialtjänstlagen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad är skyldig att rapportera till 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om beviljat bistånd enligt socialtjänstlagen 
(SoL) som inte har verkställts tre månader efter beslut. Nämnden ska även rapportera 
om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader.  

Rapporteringen sker på individnivå varje kvartal och i samband med rapporteringen 
ska även nämnden, kommunfullmäktige och de förtroendevalda revisorerna 
informeras. 

Beslutsunderlag 
Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2022-03-25 
Sammanställning av ej verkställda beslut första kvartalet 2022 

Beslutsgång 
Ordförande Elin Hysén (L) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
förvaltningens förslag, och att nämnden bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige  
Kommunens förtroendevalda revisorer 



  

Datum 

2022-03-25 
Diarienummer 

GA 2022-00072 
 

 

 
 
Markus Ternblad 
0300 83 41 66 
Utvecklingsledare 

1 (2)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 
Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 
Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 
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Redovisning av inrapporterade ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen, SoL, 
första kvartalet 2022 
 

Förslag till beslut  
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar rapport enligt 16 kap. § 6 f socialtjänstlagen till 
protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och 
omsorg, IVO, om beviljat bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) som inte har verkställts tre månader 
efter beslut. Nämnden ska även rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom 
tre månader.  
Rapporteringen sker på individnivå varje kvartal och i samband med rapporteringen ska även 
nämnden, kommunfullmäktige och de förtroendevalda revisorerna informeras. 

Beslutsunderlag 
Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2022-03-25 

Sammanställning av ej verkställda beslut första kvartalet 2022 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Kommunens förtroendevalda revisorer 

Beskrivning av ärendet 
Sammanställning av tredje kvartalet 2020 för ej verkställda beslut enligt 4 kap 1§ och rapportering 
enligt 16 kap 6 f§, socialtjänstlagen, SoL, visar att inga ej verkställda beslut är inrapporterade.  
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Cynthia Runefjärd     Karin Zetterman 

Förvaltningschef     Verksamhetschef, Kompetenscentrum 



2022 

 

Kvartal 

1 
 

Kvartal  

2 

 

Kvartal 

3 

 

Kvartal 

4 

Antal 
personer 

som tackat 
nej till 

erbjudande 

Antal 
personer 

som tackat 
nej till 

fler 
erbjudanden 

Ej fått något 
erbjudande    

Totalt antal 
personer 
med särskilt 
boendebeslut 
som inte har 
verkställts 
inom 3 
månader 

 
0 

 

 
 

  
 

 
0 

 
0 

 
0 

Antal 
personer 
som har 
väntat på 
boende 3 - 6 
månader  

 
0 

 
 

  
 

   

Antal 
personer 
som har 
väntat på 
boende 6 - 9 
månader  

 
0 

 
 

  
 

   

Antal 
personer 
som har 
väntat på 
boende 9 -12 
månader.  

 
0 
 

 

 
 

  
 

 
 

 

  

Antal 
personer 
som har 
väntat på 
boende > 12 
månader  

 
0 

 
 

  
 

   

 



 
 

Datum 

2022-05-18 
Diarienummer 

KS 2022-00040 

 
 

 
Kommunledningskontoret 

Patrik Johansson 
Kommunsekreterare 
patrik.johansson2@kungsbacka.se 
 

1 (3)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 
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Redovisning av kommunalt partistöd för år 2021 och utbetalning av partistöd för år 
2023 
 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beviljar Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna, 
Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna, Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna och 
Kungsbackaborna partistöd för år 2023, under förutsättningen att respektive parti finns representerade i 
kommunfullmäktige även under mandatperioden 2022–2026. 

Kommunfullmäktige fastställer att partistödets storlek år 2023 baseras på det antal mandat respektive 
parti besitter i kommunfullmäktige efter de allmänna valen 2022. Partistödet betalas ut i januari 2023. 

Sammanfattning av ärendet 
De grundläggande bestämmelserna om kommunalt partistöd finns i kommunallagens (2007:725)  
4 kap. 29-32 §§. Utöver dessa grundläggande bestämmelser har kommunfullmäktige den 9 december 
2014 antagit regler för kommunalt partistöd.  

En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har 
använts för det ändamål som anges i 4 kap. 29 § första stycket kommunallagen. Till redovisningen ska 
också ett granskningsintyg lämnas. Redovisningen och granskningen ska avse perioden 1 januari–31 
december och lämnas in senast sex månader efter räkenskapsårets utgång. 

Partistöd betalas ut årligen i förskott under januari månad efter beslut av kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-05-18 
Kristdemokraternas redovisning av kommunalt partistöd 2021 samt granskningsintyg, 2022-05-17  
Miljöpartiet de grönas redovisning av kommunalt partistöd 2021 samt granskningsintyg, 2022-05-12 
Kungsbackabornas redovisning av kommunalt partistöd 2021 samt granskningsintyg, 2022-05-11 
Centerpartiets redovisning av kommunalt partistöd 2021 samt granskningsintyg, 2022-05-05 
Socialdemokraternas redovisning av kommunalt partistöd 2021 samt granskningsintyg, 2022-05-05 
Liberalernas redovisning av kommunalt partistöd 2021 samt granskningsintyg, 2022-05-05 
Sverigedemokraternas redovisning av kommunalt partistöd 2021 samt granskningsintyg, 2022-04-29 
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Moderaternas redovisning av kommunalt partistöd 2021 samt granskningsintyg, 2022-04-05 
Vänsterpartiets redovisning av kommunalt partistöd 2021 samt granskningsintyg, 2022-03-21 

Beslutet skickas till 
Gruppledare, Kommunledningskontoret: Styrning & Ekonomi 

Beskrivning av ärendet 
Bestämmelser om kommunalt partistöd finns i kommunallagens (2007:725) 4 kap. 29-32 §§.  
I 4 kap. 29 § första stycket kommunallagen framgår att ändamålet med kommunalt partistöd är att 
genom ekonomiskt bidrag och stöd stärka partiernas ställning i den kommunala demokratin.  

Utöver kommunallagens grundläggande bestämmelser har kommunfullmäktige den 9 december 2014 
antagit regler för kommunalt partistöd. 

En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har 
använts för det ändamål som anges i 4 kap. 29 § första stycket kommunallagen. Till redovisningen ska 
också ett granskningsintyg lämnas. Redovisningen och granskningen ska avse perioden 1 januari–31 
december och lämnas in senast sex månader efter räkenskapsårets utgång.  

Kommunfullmäktige kan besluta att inte betala ut partistöd till ett parti för nästkommande år om: 
- Redovisningen av partistödet visar att partistödet inte använts för det ändamål som anges i  

4 kap. 29 § första stycket kommunallagen eller på annat sätt inte följer de bestämmelser som 
anges i reglerna för kommunalt partistöd i Kungsbacka kommun. 

- Redovisningen och granskningsintyg inte har lämnats in till kommunfullmäktige inom 
föreskriven tid enligt 4 kap. 31 § andra stycket kommunallagen, det vill säga senast sex 
månader efter räkenskapsårets utgång. 

 
Hantering och redovisning av 2021 års partistöd 
Inför hanteringen och redovisningen av 2021 års partistöd har information och blankett för redovisning 
skickats till samtliga partier genom gruppledarna samt till arvodesberedningen.  
Partierna har ombetts att lämna in redovisning och granskningsintyg senast den 18 maj 2022, vilket är 
ett tidigare datum än vad reglerna anger. Anledningen till denna tidigareläggning är att möjliggöra för 
kommunstyrelsen att behandla ärendet vid sitt sammanträde 21 juni. Kommunfullmäktige kan då 
behandla i ärendet i samband med första sammanträdet efter sommaren. 

Rätten till partistöd knyts till partiernas representation i kommunfullmäktige. Partistödet består av ett 
grundstöd som uppgår till 20 000 kronor per parti och år samt ett mandatbaserat stöd som uppgår till 
ett prisbasbelopp per mandat för det år stödet avser.  
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Prisbasbeloppet för 2023 har i skrivande stund inte fastställts. Regeringen fastställer vanligtvis 
prisbasbeloppet i september månad året före det år för vilket prisbasbeloppet gäller. Prisbasbeloppet 
för år 2021 var 47 600 kronor. 

Sammanställning över beviljat och redovisat stöd för 2021 för de partier som finns 
representerade i kommunfullmäktige i Kungsbacka kommun: 

Parti (antal mandat i kommunfullmäktige 2021) Utbetalat partistöd för 2021 

Moderaterna (19) 924 400 

Centerpartiet (8) 400 800 

Liberalerna (6) 305 600 

Kristdemokraterna (4) 210 400 

Socialdemokraterna (9) 448 400 

Vänsterpartiet (2) 115 200 

Miljöpartiet de gröna (2) 115 200 

Sverigedemokraterna (9) 448 400 

Kungsbackaborna (2) 115 200 

Kommunledningskontorets bedömning 
Samtliga partier har inom föreskriven tid inkommit med både redovisning och granskningsintyg för 
2021 års partistöd. Därmed föreslås kommunfullmäktige att bevilja partistöd för år 2023 för samtliga 
partier under förutsättningen att de finns representerade i kommunfullmäktige även under 
mandatperioden 2022–2026. Partistödet betalas ut i januari 2023. 

 

Malin Aronsson     Anders Johansson 

Kommundirektör     Biträdande kommundirektör 
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Kungsbacka 

Redovisning av kommunalt partistöd 

Partiuppgifter 

Parti Organisationsnummer 

Kristdemokraterna 
Utdelnings adress E-pos tadress 

Ar 2021 

I Kontonumm er 

 

 @kristdemokraterna .se 
Postnummer I Postort Tel efonnummer 

  
Kontaktperson 

AS ·· 11 . ammansta nmq Kronor Granskares anteckningar 

Kvarstäende partistöd från föregående period (år) 164608 

Beviljat partistöd för perioden + 210400 

Utgifter under perioden (summa B + C) - 121004 

Kvarstående partistöd inför kommande period (summa) = 254004 

B Redovisning av hur partistödet använts (aktiviteter) Kronor Granskares anteckningar 
Aktivitet 

2955 

Kommunikation - webb 

Kommunikation - annonsering 

575 

Kommunikation - trycksaker 

5263 

Kommunikation - övrigt 

13047 

Löner och ersättningar till anställd personal 

Deltagande i utbildningar, konferenser m.m. 
2859 

Lokalkostnader 

8660 

Material (I.ex. IT, kontorsmaterial) 

1485 

Övrigt , vänligen specificera 

900 

Summa utgifter tör aktiviteter under perioden = 35744 



( 

C Tjänsteutbyte till delar av partiorganisationen utanför kommunen 
Granskares anteckninqar 

överföring till Motprestation Kronor 

KD partidistrikt Halland + Tjänstergemensamma 85260 

+ 

Summa överföringar = 85260 

Underskrift 

Telefon 

 
Datum 

220509 

Granskningsrapport 
Alternativ 1 (använd antingen alternativ 1 eller 2) 

Jag har gr kat den skriftliga redovisningen av hur det kommunala partistödet har använts och att det finns Underlag som styrker 

a. Min bedömning är att re ~ visningen ger en rättvisande bild av hur partistödet använts. 

Telefon 

 
Datum 

220509 

Granskningsrapport 
Alternativ 2 (använd antinaen alternativ 1 eller 21 

Jag har granskat den skriftliga redovisningen av hur det kommunala partistödet har använ1s och att det finns undefag som styrker 

up pgiftema. Min bedömning är att red avisningen inte ger en rättvisande bild av hur partistödet an vän1s. 

Jag har gjort följande noteringar avseende redovisningen: 

Underskrift Telefon 

Namnförtydligande Datum 



KUNC~~L,"~~C 4~ K~J~~iUN 

~4O~iN~UC~~ omI. ~ELS~.f~ 

`~ `~ ~ , 

[~~r'm
..me......o.e..o..o...~....oa........ 

FCung~backca 

Par~iuppgif~er 
~. ~...._-------~.__...~..~._W_.~.....~..__..~~~... 
Parti 

Miljöpartiet de Gröna Kungsbacka 

__..~.~.__.__W~...~W.~...~._~.__~._.__~__.~~.~_____...____~.._._.a___..w._._~_~w__.~_..._~__...~~___~___. 
Organisationsnummer Kontonummer 

84 94 00-50 88  
Utdelningsadress E-postadress 

 k~a~~<,Ssb~~I~a<~~~r~~~.se 

Postnummer Postort Telefonnummer 
0 

 Asa  
Kontaktperson ~~~ ^~ 

Thomas Lundberg, kassör 070-625 51.67 thc~ma~ i~r~d~er~rc~l~n ~b~~~:~.~e 

A Sammanställning Kronor Granskares anteckningar 

— 3g 57g' ~ T
Kvarstående partistöd från föregående period (år) 

__..~...Y..y.......,_ _.....~..._...__...~._..__W_.._.......__....._..._Y....~... ,_.y...._.W......W .............._W_...__ ~.~.........W~_..~..W...W.WWW....__.__.._.._W..~.._.............W._ 

+115 200:- 
Beviljat partistöd för perioden 

-14 327:- 
Utgifter under perioden (summa B + C) 

= 61 295 
Kv~rsfiående partistöd inför kommande period (summa) 

~ Redovisning av hur partistödet använts (aktiviteter) Kronor Granskares anteckningar 

_____.___ .~._._,~.._..~..~.,4 
Aktivitet 

~__..~.....~_..._....~m.._~~____...~e.,..~..__...__~..._.._.....~___.._-~_.___ 
5 114:-

_. __._. 

Möten 
Kommunikation —veebb 

~ Kommunikation —annonsering 
506:-

i 

Kommunikation -trycksaker 

Kommunikation -övrigt 

Löner och ersättningar tilt anställd personal 

Deltagande i utbildningar, konferenser m.m. 

Lokalkostnader 

Material (t.ex. IT, kontorsmaterial) 

-_____ ...__._.______..______ .__.. .........~...~. - -- _..._.~. .~.__Y.....W.__.__~_.~.._W~..Y...__ 
Övrigt, vänligen specificera 
Bankavgift, Blommor begravning, Int. Kvinnodagen 

......_.._.._._..__........._.........__ 

z 97~:- 

~..W.._...___._..W.._..._.._____._~.___....__....____.._._.__._._ 

~ 597. 
Summa utgifter för aktiviteter under perioden 

6 ......_._.._......~.... _.W.......~...~...._..~._......_._.._.....Y..~...._...~.........W~. W..__..W__~...__.~...__.~..,_W. _._............_.,~...__.~....~..W......~...W.~_._..~...._.WW_._...__.~. 



C Tjänsteutbyte till delar av partiorganisationen utanför kommunen 
Granskares anteckningar 

~ Överföring till 

Miljöpartiet de Gröna riks 

Motprestation W
Medlemshantering, o~~an~sat~o~ss~oa, ~~forn,at~on, 
u ildnin ch n" e k 

Kronor 

5 730.—

— 5 730:-Summa överföringar 

Underskrift 

Jag intygar riktigheten i de uppgifter som lämnats i redovisningen 

Telefon ~ ~~ i ~ /(~~ ~~~ 

Datum ~ 

Ingegärd Salmose Z ~~~xy 
6-____-_ 

Granskningsrapport 
Alternativ 1 (använd antingen alternativ 1 eller 2) 

Jag har granskat den skriftliga redovisningen av hur det kommunala partistödet har använts och att det finns underlag som 
styrker uppgifterna. Min bedömning är att redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet använts. 

Un Telefon ~ ` ~ ~ ~~ 

c -- 
Namnförtydligande Datum 

~ Thomas Schale ~,~ ~J'~~ ~ ~~~~ 

Granskningsrapport 
Alternativ 2 (använd antingen alternativ 1 eller 2) 

Jag har granskat den skriftliga redovisningen av hur det kommunala partistödet har använts och att det finns underlag som 
styrker uppgifterna. Min bedömning är att redovisningen inte ger en rättvisande bild av hur partistödet använts. 

Jag har gjort följande noteringar avseende redovisningen: 

Underskrift Telefon 

Namnförtydligande Datum 



_ A

Enligt kommunallagens 4 kapitel 29-32 §§ får kommuner ge ekonomiskt bidrag och annat sfiöd till politiska 
partier för att sfärka deras ställning i den kommunala demokratin, så kallat kommunalt partistöd. De partier som 
beviljas partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts dill detta 
ändamål. 

Redovisningen ska avse perioden 1 januari-31 december ach ges in till fullmäktige senast sex månader efter 
redovisningsperiodens utgång. 

Sammanställning 

Redovisningen ska omfatta allt det partistöd som använts under perioden, både deft som mottagits under det 
senaste året och det som eventuellt sparats från tidigare år. 

Redovisning av hur parfi~tödet har använts 

Partistödet är avsett att användas till att stärka partiets ställning i den lokala demokratin. Ange vilka akiivitefier/ 
inköp som partistödet har använts till och kostnaden för det. Exempel på aktiviteter/inköp kan vara 
kommunikafiion: Webb, annonsering, trycksaker, eller löner, utbildningar, lokalkostnader, material med mera. 

C~verföringar dill delar av partiorganisationen utanför kommunen 

Av redovisningen ska framgå om överföringar gjorts till delar av partiorganisationen utanför Kungsbacka 
kommun och vilka motprestationer som i så fall har mottagits. Ange till vilken organisation överföringen har 
gjorts, vilken motprestation som erhållits och den summa som överförts. 

T, • • 

En av partiet utsedd granskare ska granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet har 
använts. 

Granskningen ska ge svar på följande frågor: 

- Framgår det av redovisningen att partistödet har använts för att utveckla par₹iets stallning i dery 
kommunala demokratin? 

- Finns underlag som styrker de kostnader som framgår av redovisningen? 

Metod 

Granska aktiviteterna som framgår av tabell B i redovisningen och bedöm om de motsvarar syftet med 
partistödet. Stödet är avsett för det lokala partiarbetet som riktar sig till kommunmedlemmarna. 

- Kontrollera att det finns underlag gom styrker kostnaderna för aktiviteterna. 
- Kontrollera att beräkningen av summan för kostnaderna i tabell B är korrekt. 
- Granska eventuella överföringar av partistödet till delar av partiorganisationen utanför kommunen 

(framgår av tabell C) och om motprestationer för dessa motsvarar syftet med partistödet. 
- Kontrollera om det finns underlag i partiets bokföring som styrker överföringen. 
- Kontrollera att beräkningen av summan för kostnaderna i tabell C är korrekt. 
- Kontrollera att sammanställningen itabell A är korrekt. 

~•• • 

bedömningen fylls i under rubriken "Granskningsrapport". Där väljs ett av de två bedömningsalternativen. 

Om granskaren bedömer att redovisningen ger en rättvisande bild av hur parfiistödet har använts skrivs 
alternativ 1 under. Om granskaren inte anser att redovisningen ger en rättvisande bild och har synpunkter på 
redovisningen skrivs dessa in i alternativ 2. Om mer plats för synpunkterna behövs kan en särskild bilaga 
bifogas. 



• 1 1 ~ ~ ~ 1' 

Partiuppgifter 
Parti Organisationsnummer Kontonummer 

80432-0981  

Utdelningsadress E-postadress 

  TO er.larsson 1{Ul1 sbacica.SO 

Postnummer Postort Telefonnummer 

 Kun sbackas  
Kontaktperson 

A Sammanställning Kronor Granskares anteckningar 

Kvarstående partistöd från föregående period Ö6 ~22 

Bevil'at antistöd för erioden 116 600 

Utgifter under perioden (summa B + C) - 131 ,.4% 

Kvarstående partistSd infSr kommande period (summa) = 71475 

B Redovisning av hur partistödet använts (aktiviteter) Kronor Granskares anteckningar 

Aktivitet 

Kommunikation —veebb 
25 817 

Kommunikation —annonsering 
11063 

Kommunikation —trycksaker 
11508 

Kommunikation —övrigt 
8 775 

Löner och ersättningar till anställd personal 

Deltagande i utbildningar, konferenser m. m. 

Lokalkostnader 
72 644 

Material (t.ex. IT, kontorsmaterial) 
799 

Övrigt, vänligen specificera 
2 029 

Summa utgifter för aktiviteter under perioden = 132 635 



C Tjänsteutbyte till delar av partiorganisationen utanför kommunen 
Granskares anteckningar 

Överföring till Motprestation Kronor 

-I- 

Summa överföringar 

Underskrift 
Jag intygar riktigheten i de uppgifter som lämnats i redovisningen 

i 

Underskri Telefon 

Namnförtydligat 22-05-10 

Granskningsrapport 
Alternativ 1 (använd antingen alternativ 1 eller 2) 

Jag har granskat den skriftliga redovisningen av hur det kommunala partistödet har använts och att det finns underlag som 

styrker uppgifter-~a. Min bedömning är att redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet använts. 

U
Telefon 

Namnförtydligande Datum 

Granskningsrapport 
Alternativ 2 använd antin en alternativ 1 eller 2 

Jag har granskat den skriftliga redovisningen av hur det kommunala partistödet har använts och att det finns underlag som 

styrker uppgifterna. Min bedömning är att redovisningen inte ger en rättvisande bild av hur partistödet använts. 

Jag har gjort följande noteringar avseende redovisningen: 

Underskrift Telefon 

Namnförtydligande Datum 
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Kungsbacka 

~ ~ ~ ~ ~, ~ ~ 

..• 

1 ~ r 

Parti Organisationsnummer Kontonummer 

Socialdemokraterna 849400-2648  
Utdelningsadress E-postadress 

 Sa .kbasa mail.com 
Postnummer Postort Telefonnummer 

 Kun sbacka  
Kontaktperson 

Per-Axel Landström Kassör  

A ~ammanctällninn Krnnnr Granskares anteckningar 

Kvarstående partistöd från föregående period (år) 269 990 

Beviljat partistöd för perioden + 448 400 

Utgifter under perioden (summa B + C) - 34'~ 742 

Kvarstående partistöd inför kommande period (summa) = 377 648 

R RPrinvi~ninn av hur nartist~c~et använts (aktiviteten Kronyr Granskares anteckningar 

Aktivitet 
14168 

Kommunikation —veebb 
21072 

Kommunikation —annonsering 
5 325 

Kommunikation —trycksaker 
10100 

Kommunikation —övrigt 
3 769 

Löner och ersättningar till anställd personal 
179 949 

Deltagande i utbildningar, konferenser m.m. 
24142 

Lokalkostnader 

Zö 000 

Material (t.ex. IT, kontorsmaterial) 
49 561 

Övrigt, vänligen specificera 

Förlorad arbetsförtjänst 4 656 

Summa utgifter för aktiviteter under perioden = 34'~ 742 



C Tjänsteutbyte till delar av partiorganisationen utanför kommunen 
Granskares antecknin ar 

Överföring till Motprestation Kronor 

Summa överföringar = 

Underskrift 
Jag intygar riktigheten i de uppgifter som lämnats i redovisningen 

Telefon 

 
Datum 

Ann-Louise Lund vist 2022-04-28 

Granskningsrapport 
Alternativ 1 (använd antingen alternativ 1 eller 2) 

Jag har granskat den skriftliga redovisningen av hur det kommunala partistödet har använts och att det finns underlag som styrker 
uppgifterna. Min bedömning är att redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet använts. 

Telefon 

 
Namnförtydligande Datum 

Odd Hessler Revisor 2022-04-28 

Granskningsrapport 
Alternativ 2 använd antin en alternativ 1 eller 2 

Jag har granskat den skriftliga redovisningen av hur det kommunala partistödet har använts och att det finns underlag som styrker 
uppgifterna. Min bedömning är att redovisningen inte ger en rättvisande bild av hur partistödet använts. 

Jag har gjort följande noteringar avseende redovisningen: 

Underskrift Telefon 

Namnförtydligande Datum 



• 

Enligt kommunallagens 4 kapitel 29-32 §§ får kommuner ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska 

partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin, så kallat kommunalt partistöd. De partier som 

beviljas partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar atfi partistödet har använts till detta 

ändamål. 

Redovisningen ska avse perioden 1 januari-31 december och ges in till fullmäktige senast sex månader efter 

redovisningsperiodens utgång. 

Sammanställning 

Redovisningen ska omfatta allt det partistöd som använts under perioden, både det som motfiagits under det 

senaste året och det som eventuellt sparats från tidigare år. 

Redovisning av hur partistödet har använts 

Partistödet är avsett att användas till att stärka partiets ställning i den lokala demokratin. Ange vilka 

aktiviteter/inköp som partistödet har använts till och kostnaden för det. Exempel på aktiviteter/inköp kan vara 

kommunikation: veebb, annonsering, trycksaker, eller löner, utbildningar, lokalkostnader, material med mera. 

Överföringar till delar av partiorganisationen utanför kommunen 

Av redovisningen ska framgå om överföringar gjorts till delar av partiorganisationen utanför Kungsbacka 

kommun och vilka motprestationer som i så fall har mottagits. Ange till vilken organisation överföringen har 
gjorts, vilken motprestation som erhållits och den summa som överförts. 

Anvisningar för granskning 

En av partiet utsedd granskare ska granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet har 
använts. 

Granskningen ska ge svar påföljande frågor: 

- Framgår det av redovisningen att partistödet har använts för att utveckla partiets ställning i den 
kommunala demokratin? 

- Finns underlag som styrker de kostnader som framgår av redovisningen? 

Metod 

Granska aktiviteterna som framgår av tabell B i redovisningen och bedöm om de motsvarar syftet med 
partistödet. Stödet är avsett för det lokala partiarbetet som riktar sig till kommunmedlemmarna. 

- Kontrollera att det finns underlag som styrker kostnaderna för aktiviteterna. 
- Kontrollera att beräkningen av summan för kostnaderna i tabell B är korrekt. 
- Granska eventuella överföringar av partistödet till delar av partiorganisationen utanför kommunen 

(framgår av tabell C) och om motprestationer för dessa motsvarar syftet med partistödet. 
- Kontrollera om det finns underlag i partiets bokföring som styrker överföringen. 
- Kontrollera att beräkningen av summan för kostnaderna i tabell C är korrekt. 
- Kontrollera att sammanställningen itabell A är korrekt. 

Bedömning 

Bedömningen fylls i under rubriken "Granskningsrapport". Där väljs ett av de två bedömningsalternativen. 

Om granskaren bedömer att redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet har använts skrivs 
alternativ 1 under. Om granskaren inte anser att redovisningen ger en rättvisande bild och har synpunkter på 
redovisningen skrivs dessa in i alternativ 2. Om mer plats för synpunkterna behövs kan en särskild bilaga 
bifogas. 



u 
Redovisning av kommunalt partistöd Ar 2021 

Partiuppgifter 

Parti Organisationsnummer I Kontonummer 

Liberalerna 802474-7383  
Llldelningsadress E-postadress 

@ Eirik.Laneiord@kunesbacka.se 
Postnum~ er Ort Telefonnummer 

Ku nesbacka  
I ·<1.•, tah.tperson 

l V,ddelene Höök 

A S ammans a ninq Kronor Granskares anteckningar 

Kvarstående partistöd från föregående period (år) 117673 

BevilJat partistöd för perioden + 305600 

Utgifter under perioden (summa B + C) -136 270,76 

Kvarstående partistöd Inför kommande period (summa) = 287002,24 

B Redovisning av hur partistödet använts (aktiviteter) Kronor Granskares anteckningar 
Aktivitet 

3887,42 

Kommunikation - webb 

Kommunikation - annonsering 
10943 

Kommunikation - trycksaker 
36649 

Kommunikation - övrigt 

Löner och ersättningar till anställd personal 
0 

Deltagande i utbi ldningar, konferenser m.m. 
6053,34 

Lokalkostnader 
12000 

Material (I.ex. IT. kontorsmaterial) 
918 

Ovngt , vänligen specificera 
5060 Bank och externt 

Summa utgifter för aktiviteter under perioden = 75510,76 



C Tjänsteutbyte till delar av partiorganisationen utanför kommunen 
Granskares antecknlnoar 

Overföring till Motprestation Kronor 

, Libe ralerna väst + Administration 60760 

I 
I + 

I 
; Summn överföringar = = 60760 
r __ 

\; . iderskrift 

f Ja;~;;;~, n~ugheten i de uppgifter som lämnats i redovisningen 

! ------ ----::;:,-~---------,--------------------1 
Telefon 

Madelene Höök 

G ranskningsrapport 
Alternativ 1 (använd antingen altemaliv 1 eller2) 

Jag har granskat den skriftliga redovisningen av hur det kommi.nala partistödet har anvä1ts och attdetfinnsunderlag som styrker 
uppgifterna. Min bedömning är att redovisningen ger en rättvisande bild av hurpartistödetanvänts. 

Unde
Telefon 

 
~ N &m nfört ydligande Datum 

Eir ik LanR:i ord 22 o c; 1 I 

Granskningsrapport. 
Alternativ 2 (använd anti ngen alternativ 1 eller 2l 

Jag har granskat den skriftliga redovisningen av h urd et kommi.nala parti stödet har an vänt, och att det finns un der1ag som styrker 

up pgiftema. Min bedömning är att red avisningen inte ger en rättvisande bi Id av hur p a-tistödet an vänt,. 

Jag har gj ort tö ljande n oeringar avseende redovisningen: 

Underskrift Telefon 

Namnförtydligande Datum 



a 

Sverigedemokraterna iKungsbacka kommun har under 2021 erhållit kommunalt partistöd. 

Bidraget har använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin enlig 

följande redovisning: 

Erhållet partistöd 2021 448400 

Partistöd som kvarstår sedan tidigare 471547 

Övriga bidrag 14999 

Avgår kostnader enligt nedan - 324207 

Partistöd som kvarstår till 2022: 610739 

Kostnaderna har fördelats enligt nedan: 

1 Löner och ersättningar till anställd personal 4108 

2 Lokalkostnader 131815 

3 Marknadsföring 52318 

4 Deltagande i utbildningar och konferenser 0 

5 Material 4360 

6 Köpta tjänster 15172 
7 Delar av partistödet som överförts till gemensam valfond 99500 

8 Övriga utgifter, specificeras nedan* 16934 

Totala kostnader: 324207 

Kommentarer till ovanstående kostnader: 

1 Löner och ersättningar till anställd personal 

Sedvanliga arvoden till styrelse, körersättningar och övriga kostnadsersättningar 
2 Lokalkostnader 

Kostnader för möteslokaler och lokaler för evenemang inklusive driftskostnader av 
desamma. 

3 Marknadsföring 



~, ~£ ~ 

~~ ~ w ~ ~: 

Marknadsföring genom annonser i lokalpress, flygblad, affischer och dylikt. 
4 deltagande i ~~~~~~~åldninga~ ~~h konf~r~nser 

Deltagaravgifter ibåde externa samt parti-interna konferenser och utbildningar. 
5 Material 

Kontorsmaterial, städmaterial och övrigt förbrukningsmaterial. 
7 Delar av partistödet som över~~rts ~u~0 gemensam valfond 

En viss del av vårt partistöd går enligt partiets stadgar till en gemensam valfond. 

Denna valfond kommer oss till nytta i samband med valår då vi får broschyrer och 
affischer upptryckta, besök i kommunen av partiets riksföreträdare, hjälp med 
utskick samt hjälp med personal via våra riksombudsmän med mera. 

8 Övriga utgifter 

Här specificeras om ni i kommunföreningen haft några övriga utgifter som ej passar 

in under rubrikerna ovan. 

*Övriga utgifter härleder till kostnader för årsmöten, styrelsemöten, övriga möten, 
medlemsmöten och marknadsaktiviteter. 

Kassör p / 

Namnför dl' an N

Sverigedemokraterna iKungsbacka 

Adress: Gottskärsvägen 48 

Postadress: 439 31 Onsala 

Org nr: 802458-2234 

Granskningsintyg 

Härmed intygas att partiet har följt ändamålet för regler för partistöd i Kungsbacka kommun. 

Datum ~~ j~~ Ort 

' L ~ ! ~'' I''. 

Revisor Namn



Kungsbacka 

Redovisning av kommunalt partistöd 

Partiuppgifter 

Å r 2021 

Parti Organisationsnummer Kontonummer 

Kun sbackakretsens Moderater 849400-3802  
Utdelningsadress E-postadress 

Stor stan 7 Axel.Storckenfeldt moderaterna.se 
Postnummer Postort Telefonnummer 

434 40 Kun sbacka  
Kontaktperson 

Axel Storckenfeldt Ordförande 

A Sammanställning Kronor Granskares anteckningar 

Kvarstående partistöd från föregående period (år) $01 0E6,3~ 

Beviljat partistöd för perioden + 924 400 

Utgifter under perioden (summa B + C) - S67 Z0~,ö6 

Kvarstående partistöd inför kommande period (summa) = H$ö 3$5,44 

B Redovisning av hur partistödet använts (aktiviteter) Kronor Granskares anteckningar 
Aktivitet 

11972,60 

Kommunikation —veebb 
11469,66 

Kommunikation —annonsering 
6100 

Kommunikation —trycksaker 
56 755 

Kommunikation —övrigt 
14 419 

Löner och ersättningar till anställd personal 

Deltagande i utbildningar, konferenser m.m. 

Lokalkostnader 
96 602 

Material (t.ex. IT, kontorsmaterial) 
7289,60 

vrigt, vänligen specificera 

Bidrag till moderata lokalföreningar inom kommunen 85 180 

summa uig~r~er ror aKtwiieier unaer penoaen I — ~-~~ • ~• ~~~ 



C Tjänsteutbyte till delar av partiorganisationen utanför kommunen 
Granskares anteckningar 

Överföring till Motprestation Kronor 

Moderaterna i Halland Administrativt stöd + 277 320 

Summa överföringar = 277 302 

Underskrift 
Jag intygar riktigheten i de uppgifter som lämnats i redovisningen 

Under Telefon 

 
Namnförtydligande Datum 

Axel Storckenfeldt 9 3 2022 

Granskningsrapport 
Alternativ 1 (använd antingen alternativ 1 eller 2) 

Jag har granskat den skriftliga redovisningen av hur det kommunala partistödet har använts och att det finns underlag som styrker 
uppgifterna. Min bedömning är att redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet använts. 

Unders Telefon 

Datum -- ~, ~~ - ~ S 

Granskningsrapport 
Alternativ 2 använd antin en alternativ 1 eller 2 

Jag har granskat den skriftliga redovisningen av hur det kommunala partistödet har använts och att det finns underlag som styrker 
uppgifterna. Min bedömning är att redovisningen inte ger en rättvisande bild av hur partistödet använts. 

Jag har gjort följande noteringar avseende redovisningen: 

Underskrift Telefon 

Namnförtydligande Datum 
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Kungsbacka 

Redovisning av kommunalt partistöd År 2021 
Partiuppgifter 
Pa ~/ Or a isationsnummer Kontonummer 

U
E- ostadress 

t P Postort Tel fqq ummer 

Kontaktperson

A Sammanställning 
llrnnnr C;ranckarac antarkninnar 

Kvarstående partistöd från föregäende period (år) .. 
.'. 

~JL~ yrc:~.~ 1~ 
--

Bevifjat partistöd för perioden . ~~ ~%~C~ 

Utgifter under perioden (summa B + C) - ~%~ 

Kvarstående partistöd inför kommande period (summa) _~~~~%~ 

B RP.(~nVIStllCld aV ill1P t~AY'tlSt(~(~P.t anVÄlltS i~ICt1VItP.tP,1"~ l(rnnnr (,ranekarac antnr~ninnar Aktivitet 

~~~~! Kommunikation -veebb 

~~/ Kommunikation -annonsering 

~~ ~S Kommunikation -trycksaker 

~ L~ Kommunikation -övrigt 

Löner och ersättningar till anställd personal 

Deltagande i utbildningar, konferenser m.m. 

i'~ C1 ~% 
Lokalkostna r 

~ ~ ! Material (t.ex. IT, kontö aterial)

/ ~` ~ z r ~ ~/~ ~~(i ~~ ~' ,~ vrigt, vänlige sp ificera 

Summa utgifter för aktiviteter under perioden = ~~ ~~ 



C Tjänsteutbyte till delar av partiorganisationen utanför kommunen 
(~ranckarac antarkninnar 

Överföring till Motprestation Kronor 

Summa överföringar = 

Underskrift 
Jag intygar riktigheten i de uppgifter som lämnats i redovisningen 

Underskrift ordförande Telefon 

Namnförtydligande Datum 

Granskningsrapport 
Alternativ 1 (använd antingen alternativ 1 eller 2) 

Jag har granskat den skriftliga redovisningen av hur det kommunala partistödet har använts och att det finns underlag som styrker 
uppgifterna. Min bedömning är att redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet använts. 

U Telefon 

~ a Datum ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~~ 

Granskningsrapport 
Alternativ 2 använd antin en alternativ 1 eller 2 

Jag har granskat den skriftliga redovisningen av hur det kommunala partistödet har använts och att det finns underlag som styrker 
uppgifterna. Min bedömning är att redovisningen inte ger en rättvisande bild av hur partistödet använts. 

Jag har gjort följande noteringar avseende redovisningen 

Underskrift Telefan 

Namnförtydligande Datum 



1 1 • 1 • 

Avseende perioden from 2021-01-01 t o m 2021-12-31 

Undertecknande revisor har tagit del av bokföring, verifikat och andra 

handlingar som lämnar upplysning om föreningens ekonomi. 

Jag har funnit bokföringen vara i god ordning och tillstyrker därför 

Att föreningens styrelse beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar 

samt 

Att balansräkningen fastställs, 

med summa tillgångar per 2021-12-31på 347.974,10 kr. 

Visby 2022-02-22 



Vänsterpartiet Kungsbacka ~ ro Sida: 1 

alansrappöl~ Utskrivet: 22-01-19 

Preliminär 
Räkenskapsår: 21-01-0 1 - 21-12-31 Senaste vernr: 33 
Resultatenhet: Hela %retaget 

Period: 21-01-01 - 21-12-31 

Iug balans Period Uti balans 

TILLGÅNGAR 
Omsättningstillgångar 

Kassa och bank 

1920 P1usGiro 292 884,70 55 089,40 347 974,10 
S:a Kassa och bank 292 884,70 55 089,40 347 974,10 

S:a Omsättningstillgångar 292 884,70 55 089,40 347 974,10 

S:A TILLGÄNGAR 292 884,70 55 089,40 347 974,10 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 
Eget kapital 

2091 Balanserade överskott -212 907,00 -79 977,70 -292 884,70 
2099 Årets överskott -79 977,70 24 888,30 -55 089,40 
S:a Eget kapital -292 884,70 -55 089,40 -347 974,10 

S:A EGET KAPITAL, AVSATTNINGAR OCH SKULDER -292 884,70 -55 089,40 -347 974,10 

BERÄKNAT RESULTAT*** 0,00 0,00 0,00 



Vänsterpartiet Kungsbacka Sida: 1 

Re SllltåtråppOl t Utskrivet: 22-01-19 

Preliminär 
Räkenskapsår: 21-01-O 1 - 21-12-31 Senaste vernr: 33 
Resultatenhet: Hela företaget 

Period: 21-01-Ol - 21-12-31 

Perioden Ackiunulerat Period fg år 

Rörelsens intäkter mm 
Nettoomsättning 

3010 Medlemsavgifter 4 444,00 4 444,00 3 931,00 

3015 Mandatstöd 115 200,00 115 200,00 114 600,00 

S:a Nettoomsättning 119 644,00 119 644,00 118 531,00 

S:a Rörelseintäkter mm 119 644,00 119 644,00 118 531,00 

Bruttovinst 119 644,00 119 644,00 1 14 531 ,OU 

Rörelsens kostnader 
Övriga externa kostnader 

5810 Biljetter -272,00 -272,00 0,00 
5910 Annonsering -6 788,00 -6 788,00+ -10 399,30 
5915 Zetkin tidning -12 997,00 -12 997,00 ~ 0,00 
5960 Socila medier -6 021,00 -6 021,00 ~ -1 000,00 
6020 Aktiviteter -13 082,00 -13 082,0O -276,00 
6021 Medlemsmöten -1739,00 -1739,OOy -1650,00 

i~ 6026 Ung Vänster Halland -11 520,00 -11 520,00•' -I 1 460,00 
6110 Kontorsmateriel 0,00 0,00 -1719,00 

6230 Datakommunikation ~ -3 722,00 -3 722,00 ~ -2 400,00 
6570 Bankkostnader -1 313,60 -1 313,60 V -1 108,00 
6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla -300,00 -300,00 +~ 0,00 

S:a Övriga externa kostnader -57 754,60 -57 754,60 -30 012,30 

Personalkostnader 

7610 Utbildning -6 800,00 -6 800,00 ~/ -8 541,00 

S:a Personalkostnader -6 800,00 -6 800,00 -8 541,00 

S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm -64 554,60 -64 554,60 -38 553,30 

Rörelseresultat före avskrivningar ~ 55 089,40 55 089,40 79 977,70 

Rörelseresultat efter avskrivningar 55 089,40 55 089,40 79 )77,70 

Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader ss os9,4o ss os~,4o ~9 977,70 

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 55 089,40 55 089,40 ~9 977,70 

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt ss og9,4o ss og9,4o 79 977,70 

Resultat %re skatt 55 089,40 55 089,40 79 977,70 

Beräknat resultat 55 089,40 55 089,40 79 977,70 

8999 Årets resultat -55 089,40 -55 089,40 -79 977,70 
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Plan för intern kontroll 2023 för kommunstyrelsen 
 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner intern kontrollplan 2023 för kommunstyrelsen daterad 2022-05-09. 

Sammanfattning av ärendet 
Intern kontrollplanen för kommunstyrelsen 2023 baseras på riskanalys som genomförts inom 
kommunledningskontoret respektive samhällsbyggnadskontoret.  

Planen innehåller dels kommunövergripande gemensamma risker och granskningar som ingår i intern-
kontrollplanerna för samtliga nämnder, dels risk och kontrollpunkter som är specifika för 
kommunstyrelsens verksamheter.  

Planen innehåller till större delen risker som följer med från tidigare år, men också några nya risker 
inom områdena informationssäkerhet och korruption.  

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-04-19 

Intern kontrollplan 2023 för kommunstyrelsen, 22-05-09 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder 

Beskrivning av ärendet 
Planen för intern kontroll 2023 följer den gemensamma kommunövergripande modellen som gällt 
sedan 2018. Arbetet med intern kontroll dokumenteras och följs upp i verktyget Stratsys. 
Kommunledningskontoret samordnar och stöttar nämndernas arbete genom specialistfunktionen för 
kvalitet och intern kontroll. 

I riskanalysen och planen som kommunstyrelsen gör, ingår ett antal kommungemensamma 
övergripande risker och tillhörande granskningsaktiviteter som sedan, tillsammans med nämndernas 
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egna verksamhetsunika risker, ingår i varje nämnds internkontrollplan. Planen innehåller till större 
delen risker som kvarstår från tidigare år, men också några nya risker inom områdena 
informationssäkerhet och korruption. 

Kommunstyrelsens internkontrollplan, liksom nämndernas planer och resultatet av årets granskning 
ska följas upp och återrapporteras till kommunstyrelsen enligt tidplanen för budget och årsuppföljning 
för år 2023. Med utgångspunkt i nämndernas uppföljningsrapporter ska kommunstyrelsen utvärdera 
kommunens samlade system för intern kontroll och i de fall förbättringar behövs, besluta om sådana. 
Den samlade utvärderingen rapporteras till kommunfullmäktige.  

Enligt kommunallagen och reglementet för nämnderna, ansvarar nämnderna för att den interna 
kontrollen är tillräcklig. Arbetet i Kungsbacka sker i linje med Sveriges Kommuner och Regioners 
(SKR) synsätt som beskrivs med fyra byggstenar: en robust organisation, riskanalyser som riktar 
arbetet, planering och genomförande av åtgärder och kontroller samt uppföljning och analys av 
resultat. En tydlig och stabil intern kontroll bidrar till att verksamheten når sina mål, att rapporteringen 
om verksamheten och ekonomin är tillförlitlig och att verksamheten efterlever lagar och regler. 

 

 

Malin Aronsson     Anders Johansson 

Kommundirektör     Biträdande kommundirektör 
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1 Inledning 
I Kungsbacka kommun arbetar vi med intern kontroll i en årlig process som utgår från riskanalys för den 
verksamhet som nämnderna ansvarar för. För varje kommande år antas en intern kontrollplan och i slutet av 
varje år sammanfattas årets arbete med intern kontroll i en rapport. Nämndernas rapport sammanställs i en 
kommunrapport som går till kommunfullmäktige. 

 
Att kommunerna ska ha ”en tillräcklig intern kontroll” styrs av kommunallagen. Enligt reglementet har 

nämnderna ansvaret för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde. 

Intern kontroll är en del av våra ekonomistyrprinciper (se Kommunbudget). 

Intern kontroll handlar om att ha ordning och reda, veta att det som ska göras blir gjort och att det sker på ett bra 
och säkert sätt. Sveriges kommuner och regioner beskriver arbetet med intern kontroll som en sammantagen 
process som kan beskrivas med fyra byggstenar: 

En robust organisation. Omfattar organisationsstruktur, reglementen, rutiner, verksamhetssystem, 
kvalitetskontroller, avtal, information, kommunikation, arbetsplatskultur etc.   

Riskanalyser som riktar arbetet. Ett reflekterande och framåtsyftande förhållningssätt. Omvärldsanalys och 
faktainsamling inom och utom den egna organisationen. 

Planerade åtgärder och kontroller. Utgår från riskanalysen  och prioriterar och planerar uppföljande 
kontroller.   
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Uppföljning. Den interna kontrollen behöver följas upp och analyseras. Resultatet återkopplas till ansvarig 
nämnd.   

Internkontrollen kan förenklat sägas hjälpa till att ha ”koll på kollen”.   

Varje nämnd tar utifrån sitt uppdrag fram sin egen riskanalys och intern kontrollplan. I Kommunstyrelsens 
riskanalys och plan för intern kontroll ingår ett antal gemensamma kommunövergripande risker med tillhörande 
granskningar som också återkommer i nämndernas planer. 

Intern kontrollplanens granskningar innebär en uppföljning av att vardagens kontroller fungerar som avsett. till 
exempel attester, granskning av bidragsutbetalningar, granskning av direktupphandlingar. 

  

Nämndens arbete med intern kontroll 
Kommunstyrelsens internkontrollplan utgår dels från uppsiktsplikten över övriga nämnder, bolag och stiftelse, 
dels den egna verksamheten inom Kommunledningskontoret och Samhällsbyggnadskontoret. Riskanalysen för 
2023 bygger på tidigare års riskinventering och resultat från granskningar. Det innebär att flera risker som följts 
upp under tidigare år som nu har etablerade rutiner och fungerar väl i vardagen inte längre finns anledning att 
granska. Samtidigt har några nya risker identifierats och lagts till planen, bland annat avseende 
informationssäkerhet och korruption. 

Då kommunstyrelsens internkontrollplan innehåller de kommungemensamma riskerna som ska finnas med hos 
alla nämnder tas planen av KS under första halvåret för att vara tillgänglig inför nämndernas beslut under 
hösten. 
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2 Sammanfattning 
Internkontrollplanen för 2023 baseras på tidigare års arbete med intern kontroll; riskanalyser och resultat från 
granskningar. Input kommer också från omvärldsanalys och ett bredare förankringsarbete inom organisationen 
för att ta fram en relevant plan för kommande år. 

Flera risker som funnits med och granskats med gott resultat under tidigare år har nu tagits bort från granskning. 
De risker som tas till planen för 2023 är främst gemensamma kommunövergripande riskområden (personal, 
ekonomi, digitalisering, administration etc.) som varje nämnd/förvaltning ska granska. Omfattningen på 
granskningen avgörs utifrån förekomst i respektive nämnd/förvaltning. 

Internkontrollplanen beskriver först de risker som identifierats. Sedan följer resultatet av riskanalysen, vilka 
risker som ska tas till plan och granskas och vilka som inte tas till plan och motiveringen till det. I planen 
beskrivs kontrollmoment (vardagens kontroller) och den granskning som planeras under 2022 för att följa upp 
att vardagens kontroller fungerar tillräckligt väl. Planen beskriver också vilket annat arbete/granskningar som 
görs under året och som är av betydelse för att upprätthålla en god intern kontroll. 

Kommunstyrelsen tar upp en verksamhetsunik risk inom samhällsbyggnadskontoret; risken för att inte uppnå 
bostadsförsörjningens målsättning. Risken för bristande styrning av förändring av verksamhetsprocesser och 
system anses relevant att granska inom kommunstyrelsens förvaltningar, då större förändringar som arbetet med 
"Lätt och Rätt" samt införandet av "Visselblåsarfunktion" drivs från kommunledningskontoret. I övrigt är det de 
kommunövergripande gemensamma riskerna som ligger i plan också för kommunstyrelsens förvaltningar. 

En separat del av planen är också en självskattning (baserat på verktyg från SKR) i fråga om intern kontroll som 
alla nämnder genomför årligen. 

Intern kontroll är en årligen återkommande process och är inte statisk. Planen tas med relativt lång 
framförhållning och ändringar kan förekomma. Ett urval av samtliga identifierade risker granskas varje år, 
utifrån bedömning om sannolikhet och konsekvens av oönskade händelser. Resultatet dokumenteras, följs upp 
och rapporteras vid årets slut till respektive nämnd. Kommunens samlade resultat sammanställs i en rapport till 
kommunstyrelsen och informeras till kommunfullmäktige. Större ändringar i förhållande till plan, eller annan 
väsentlig information kopplat till granskningarna informeras till nämnd i löpande dialog. 
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3 Omvärldsanalys 

3.1 Omvärld i förändring 
Världen förändras fortare än någonsin. På global nivå håller klimatet på att förändras dramatiskt och trycket på 
omställningar i hållbar riktning ökar. Andelen äldre i Sverige och Kungsbacka växer, vilket kommer att öka 
trycket på våra verksamheter. Världen över försvagas demokratin och nationellt ökar många klyftor mellan 
invånarna. Digitaliseringen, som förändrar hela samhället, accelererade ytterligare under coronapandemin. 

Pandemin visade att vi behöver vara ständigt beredda på att plötsligt ställa om utifrån nya förutsättningar. Efter 
en djup nedgång har den svenska ekonomin återhämtat sig snabbare än väntat, även om de långsiktiga 
effekterna av vård- och utbildningsskuld är svåra att överblicka. Men knappt har pandemin hunnit lägga sig 
innan en helt annan internationell kris har börjat få stor påverkan på det svenska samhället. 

3.2 Kriget i Ukraina 
Rysslands anfallskrig mot Ukraina i februari 2022 har förändrat både Sveriges säkerhetspolitiska läge och 
många svenskars världsbild. Kriget ledde fort till höjd beredskap, mer fokus på säkerhetsfrågor, och 
prisökningar på varor som livsmedel och drivmedel. 

Den globala livsmedelsproduktionen är till stor del beroende av det ukrainska jordbruket. FN varnar nu för 
matbrist som kan påverka många miljoner människor. Redan innan kriget hade Sveriges låga grad av 
självförsörjning vad gäller livsmedel börjat diskuteras allt mer. Att priserna ökar kommer att få många 
följdeffekter. Den högre inflationen kommer troligtvis göra att styrräntorna höjs, vilket påverkar alla med bolån. 

Omedelbart efter krigets start ökade många europeiska länder sina försvarsbudgetar kraftigt. Detta kan bli på 
bekostnad av satsningar på mer långsiktiga utmaningar på sådant som hälsa och miljö. Samtidigt skapar kriget 
incitament för bättre energikällor för att minska beroendet av olja och gas. Ryssland är en av världens största 
oljeexportörer, så brist på bränsle är i princip oundvikligt. Kanske kan det tragiska kriget bidra till en 
samhällsomställning i hållbar riktning. 

På nationell nivå diskuteras ett eventuellt svenskt medlemskap i NATO. Sveriges beslut att stänga luftrum och 
skicka vapen till Ukraina har redan visat prov på avsteg från den neutralitetspolitik som har präglat vårt land 
under många decennier. Kortsiktigt har vi sett en ovanligt hög grad av politisk enighet och många markeringar 
av avståndstagande från Ryssland och rysk kultur. 

Under våren har Kungsbacka kommun utsatts för allt fler cyberattacker, särskilt försök till nätfiske. Detta antas 
vara direkt kopplat till det säkerhetspolitiska läget. 

Många människor flyr nu från kriget. I skrivande stund har tiotusentals ukrainare sökt skydd i Sverige och fler 
är att vänta. Kungsbacka kommun har redan tagit emot ett antal flyktingar, huvudsakligen kvinnor och barn. Det 
är människor som snabbt behöver hjälp med allt från boende till bibliotekstjänster och fritidsaktiviteter, ofta 
med tolkstöd. Kommunens behov av att samarbeta med invånare, föreningar och organisationer i civilsamhället 
har vuxit ytterligare. 

Vilka de långsiktiga effekterna av kriget blir är osäkert. Det beror till stor del på hur långvarigt och omfattande 
kriget blir. Under alla omständigheter lär världsekonomin påverkas. Om kriget skulle påverka handeln med Kina 
lär den ekonomiska effekten bli avsevärt större än idag. Vi kan vänta oss tätare band mellan Europas länder när 
EU ställer om för att göra sig oberoende av Ryssland. Den ökade medvetenheten om krig och konflikter i vår 
närhet riskerar att öka oron i samhället och kan i förlängningen leda till ökad psykisk ohälsa. 
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3.3 Klimatförändringar 
FN:s klimatpanel IPCC har fastslagit att klimatet förändras med en hastighet som saknar motstycke i historien. 
Inom forskarvärlden är en överväldigande majoritet enig om att detta beror på människans utsläpp av 
växthusgaser. Enligt IPCC är det fortfarande möjligt att vända den negativa utvecklingen, men det förutsätter en 
snabb och kraftig minskning av utsläppen. 

Vår klimatpåverkan är ett skäl till att extrema väderhändelser nu blir allt vanligare. Förra året såg vi en 
chockerande utveckling med dussintals stora skogsbränder i USA, regnkaos i Kina och översvämningar i 
Tyskland och Belgien med hundratals döda. Sverige har inte alls drabbats i samma grad, men även här har stora 
ekonomiska värden gått förlorade och samhällsviktig verksamhet påverkats. Kungsbacka såg under året flera 
kraftiga lokala skyfall, men effekten var lyckligtvis begränsad. Vårt kustnära läge gör att kommunen särskilt kan 
drabbas vid framtida extremväder. 

Att världen och Sverige redan drabbas av många extrema väderhändelser är oroande, eftersom den globala 
temperaturökning som redan har skett är blygsam jämfört med vad som förväntas i framtiden. För Kungsbackas 
del är en utmaning att öka omställningstakten samtidigt som vi blir fler invånare. Långsiktigt kan 
klimatrelaterade insatser få stor påverkan på vår ekonomi. Enligt en undersökning från IVL Svenska 
Miljöinstitutet i juni 2021 är Kungsbacka den av Hallands kommuner som är bäst på att förebygga negativa 
effekter av klimatförändringar, men nationellt landar vi på plats 48. 

Extremvädret tycks ha gjort klimathotet mer påtagligt för svenskarna. Enligt Novus årliga klimat- och 
energirapport anser nu 90 procent att människan helt eller delvis är orsak till klimatförändringen. Över 60 
procent tycker också att det är viktigt att minska sitt eget klimatavtryck. Samhällets växande intresse för 
hållbarhet och klimatfrågor sätter ökade förväntningar på Kungsbackas verksamheter att utvecklas framöver, 
med effektivt resursutnyttjande och bättre kretsloppstänkande. 

När Kungsbacka växer ökar behovet av bostäder, med tillhörande infrastruktur och service. 
Hållbarhetsperspektiv behöver vara integrerat i samhällsplaneringen när den fysiska infrastrukturen byggs ut. 
Det krävs bostadsnära grönytor och bevarande av den biologiska mångfalden. Det behöver vara lätt att 
transportera sig, samtidigt som resvanorna behöver skifta i kollektiv och mer miljövänlig riktning. I framtiden 
ökar behovet av cykelbanor som knyter ihop kommunens olika delar. 

Regeringens beslut om en strategi för cirkulär ekonomi har konkretiserats i en handlingsplan som berör 
kommunerna. Inom avfallsområdet ska materialströmmarna minska. Kommunerna har i en utredning föreslagits 
att få ansvar för insamling och återvinning av gamla dagstidningar, reklamblad och andra trycksaker. Skärpta 
målsättningar för en förflyttning uppåt i avfallstrappan – med mindre deponi och mer återanvändning och 
förebyggande av avfall – kommer att påverka alla invånare och alla verksamheter som genererar avfall. 

Omställningen till förnybar energi kräver att fastigheter och verksamheter nyttjar tillgänglig energi smart. 
Utvecklingsområdena smarta fastigheter och starta städer, fastighetsförvaltning i kombination med Internet of 
Things, väntas underlätta en framtida energieffektivisering. Det är nödvändigt både för ett bättre 
resursutnyttjande och för att underlätta en övergång till eldrivna transporter. Sverige har målet att nå en 
fossiloberoende fordonsflotta år 2030. 

3.4 Demografiska förändringar 
En tydlig trend i västvärlden är en åldrande befolkning. Det beror på ökad livslängd och lägre födelsetal. 
Halland har redan Sveriges högsta medellivslängd och Kungsbacka ligger högst i regionen. Det är framför allt 
män som har ökat sin livslängd de senaste 15 åren. Tillsammans med de stora årskullarna födda under 1940-talet 
gör det att Kungsbackas befolkning kommer att bli allt äldre i framtiden. Åldersgruppen över 80 år beräknas öka 
med 64 procent fram till 2030. 

De demografiska förändringarna leder till att kostnader för omsorg kommer att öka medan skatteintäkterna 
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minskar. Ökat behov av hemtjänst och nya boenden för vård och omsorg måste på något vis finansieras. Sett till 
befolkningens åldersstruktur har Sverige ett bättre läge att möta trenden än de flesta länder och vår kommuns 
läge är bättre än de allra flestas. Men även för Kungsbackas del kommer det att påverka på sikt. En växande 
grupp äldre med bibehållen hälsa skapar också möjligheter att ta vara på förmågor och kompetenser som finns i 
gruppen och göra dem mer aktiva i samhällsutvecklingen. 

Även antalet yngre beräknas fortsätta öka i Kungsbacka kommun. Åldersgruppen 0–19 år ökar med cirka 11 
procent det närmaste decenniet. Att de yngre och äldre åldersgrupperna växer innebär utmaningar i att rekrytera 
personal inom både äldreomsorg och utbildningssektor. Även om kommunen skulle ha ekonomiska resurser att 
anställa fler lär det bli svårt att rekrytera framtida medarbetare. Redan idag upplever flera kommunala 
verksamheter att det blivit svårare. En ny socialtjänstlag och förslaget om att göra undersköterska till skyddad 
yrkestitel kan påverka ytterligare. Såväl vård och omsorg som grund- och gymnasieskolor riskerar stor 
personalbrist när konkurrensen om utbildad personal hårdnar. Även vissa andra yrkesgrupper, till exempelvis 
specialister inom IT och upphandling, har identifierats som svårrekryterade. 

Detta medför krav på att behålla och utveckla medarbetare, att nyttja digitaliseringen och tekniska innovationer, 
men även nytänkande vad gäller utformningen av framtidens offentliga tjänster. Generationsskiften för med sig 
nya värderingar, vilket också kräver att framtidens ledarskap anpassas till nya förväntningar. 

För vissa tjänster har digitaliseringen sedan länge gjort det möjligt att utföra sina arbetsuppgifter hemifrån, men 
det dröjde till pandemin innan möjligheten togs tillvara i stor skala. De som har jobbat på distans är generellt 
positivt inställda. Enkätundersökningar i Kungsbacka kommun visade att distansarbetet ledde både till ökad 
effektivitet och bättre balans mellan arbete och privatliv, men också till minskad sammanhållning. Att kunna 
erbjuda medarbetare möjlighet att i större utsträckning arbeta platsoberoende kommer sannolikt att utgöra en 
konkurrensfaktor i framtiden. 

3.5 Förändrade värderingar 
Många undersökningar visar att demokratin i världen försvagas. Enligt EIU:s demokratiindex blev 2021 ännu ett 
bottenår, där det globala snittbetyget sjönk till den lägsta nivå som har uppmätts. Delvis kan det förklaras av de 
begränsningar av medborgerliga friheter som infördes på grund av coronapandemin, ofta betydligt hårdare än i 
Sverige. Men trenden med försvagad demokrati föregick pandemin. Fria val, opartiskt rättsväsende och 
pressfrihet står under hot i allt fler länder. Bara 6,4 procent av världens befolkning bor nu i vad indexet betraktas 
som fullvärdiga demokratier, medan över en tredjedel lever under auktoritära regimer. 

Sverige har historiskt sett haft en mycket stark demokrati (vi ligger nu på fjärde plats i världen, efter Norge, Nya 
Zeeland och Finland) och ett starkt folkligt förtroende för både demokrati och offentlig service. Även Sveriges 
trend är vikande, från ett betyg på 9,88 av 10 för femton år sedan till 9,26 i senaste bedömningen. Men 
valdeltagandet har ökat, både nationellt och i vår kommun. I Kungsbacka röstade nära 92 procent i det senaste 
riksdagsvalet (för Sverige är siffran 87 procent). Dock finns det stora skillnader mellan olika områden i 
kommunen och efter bakgrund. Allra störst är skillnaden mellan inrikes och utrikes födda. Försöken att utöva 
påverkan på val och andra demokratiska processer ökar också. 

Världen över syns en trend med ökad polarisering. Invånare i städer och på landsbygden står till exempel allt 
längre ifrån varandra i fråga om värderingar. Extrema politiska krafter växer på många håll. Det finns ett utbrett 
missnöje med samhällets riktning, trots att en klar majoritet under många år har fått det allt bättre materiellt sett. 
Det kan ha att göra med att gapet mellan de med minst och störst inkomst och förmögenhet också har ökat 
kraftigt. En allt värre bostadssegregation har befäst skillnaderna i levnadsvillkor. Coronapandemin ser ut att 
förstärka den här utvecklingen ytterligare, då värdet på hus och bostadsrätter har fortsatt att öka kraftigt. 

På nationell nivå ökar segregationen i skolan, delvis på grund av bostadssegregationen. Elever med olika 
socioekonomisk bakgrund tenderar i allt större utsträckning att gå i olika skolor. I Kungsbacka är de 
genomsnittliga skolresultaten bättre än någonsin, men här syns också ökade svårigheter för de svagaste eleverna. 
De elever som inte kan fortsätta studera i gymnasieskolan riskerar att få svårt att komma in i arbetslivet, med 
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andra svårigheter som följd. 

Sverige ligger fortfarande bland de högsta i världen vad gäller mellanmänsklig tillit. Omkring 70–80 procent av 
svenskarna uppger att de litar på andra människor, avsevärt högre än i många andra europeiska länder. Länge 
var graden av tillit oförändrad trots de ökande ekonomiska skillnaderna mellan människor. På senare år har dock 
tilliten sjunkit i åldrarna 16–44 år, med stora skillnader beroende på utbildning, inkomst mm. Om den 
mellanmänskliga tilliten minskar ökar betydelsen av att samhällets institutioner lever upp till invånarnas 
förväntan. Det ställer extra höga krav på hur ledare i offentlig sektor agerar för att stärka tilliten till samhället. I 
Kungsbacka visar förtroendet för politiker och högre tjänstemän på en vikande trend. 

Enligt Transparency International är Sverige ett av de länder som har minst korruption (är 2020 låg vi på delad 
tredjeplats bland 180 undersökta länder). Samtidigt varnar SKR för att välfärdsbrottslighet slukar alltmer 
resurser. Välfärdsbrottsligheten finansierar annan brottslighet och riskerar att undergräva förtroendet för 
välfärdssamhället och våra institutioner. 

SCB:s medborgarundersökning visar att den upplevda tryggheten sjunker. Det gäller både Sverige och 
Kungsbacka, även om vi fortfarande ligger över medelvärdet. Det finns en ökad oro för brottslighet i samhället. 
Totalt sett har landets brottslighet minskat i många år, men vissa typer av allvarliga brott har ökat. Framför allt 
handlar det om ökad gängkriminalitet, med skjutningar i tätbebyggda områden. Kungsbackas grad av 
brottslighet är genomgående lägre än i närliggande kommuner. 

Upplevd otrygghet och eskalerande klyftor riskerar att ytterligare skynda på utvecklingen mot minskat 
förtroende för samhället hos vissa grupper. Invånarna får skilda världsbilder både utifrån faktiska skillnader i 
förutsättning och utifrån vilka informationskanaler de följer. Vi är alla omgivna av ständigt ökande mängder av 
fakta och åsikter, en utveckling som aldrig har gått snabbare. Informationsöverflödet skulle i sig göra det svårt 
för en kommun att nå ut till sina invånare. Läget försvåras ytterligare av att bevisat felaktig information når allt 
större spridning. Tron på konspirationsteorier har exploderat, både i världen och Sverige. När detta skrivs sprids 
propaganda och desinformation om kriget i Ukraina i massiv omfattning på internet. Falska bilder och 
påståenden florerar i till exempel svenska Facebook-grupper för vaccinmotståndare. 

Samtidigt som den traditionella demokratin är utsatt för hot ställer allt fler människor krav på inflytande i 
sakfrågor. I Kungsbacka ser vi till exempel ett ökat intresse från invånarna vad gäller att delta i utformningen av 
sin närmiljö. Framtidens äldre kommer att ha större krav på delaktighet i sin vård och omsorg. 

3.6 Förändrad teknik 
IT genomsyrar idag hela vårt samhälle och i framtiden väntas utvecklingen av artificiell intelligens (AI) och 
Internet of Things (IoT) att leda till ännu större förändringar. Invånarnas ständigt ökande användning av digitala 
tjänster ökar förväntan på att kommuner erbjuder enkla, snabba och individanpassade lösningar. 

EU-kommissionen har presenterat en strategi och vision för digital omställning av ekonomi och samhälle fram 
till 2030. Den kommer att ge upphov till många initiativ, däribland en ny förordning om dataförvaltning i 
Europa och en AI-strategi. När det gäller digitalisering av offentlig service fastslås att alla viktiga offentliga 
tjänster bör vara tillgängliga online senast 2030. 

Inom många kommunala verksamhetsområden kan teknikutvecklingen skapa möjligheter till effektiviseringar. 
Förhoppningen är att digitaliseringen ska hjälpa till att lindra den resursbrist som kommer att råda inom olika 
yrkesgrupper. Digitala medarbetare kan avlasta så att personalen kan fokusera på situationer där de skapar 
mervärde. Inom såväl vård som skola kan tillgängligheten öka. 

Tekniken möjliggör även högre kvalitet och större anpassning för olika behov. I framtidens skola skulle fysiska 
miljöer och undervisning kunna utformas på bättre grund utifrån data som samlas in via sensorer i klassrummen. 
Och troligen kommer hemmet i mycket större utsträckning vara den plats där framtidens socialtjänst och hälso- 
och sjukvård bedrivs. 
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En direkt effekt av pandemin blev en snabb digital omställning, en utveckling som annars hade tagit flera år. 
Skolan bytte till exempel mycket snabbt till undervisning och kommunikation på distans. Inom flera 
samhällsfunktioner sker arbetet nu huvudsakligen på distans genom ett digitalt arbetssätt. Vissa omställningar är 
tillfälliga, men många kan antas vara permanenta. Jämfört med många andra kommuner har Kungsbacka 
kommit långt vad gäller digitaliseringen, men det ständigt ökande behovet av IT-system medför höga kostnader. 
På kort sikt är det inte troligt att teknikutvecklingen innebär ekonomiska besparingar, utan tvärtom att utgifterna 
fortsätter öka. För att inte vissa verksamheter ska riskera kraftigt försämrad kvalitet lär behovet av 
förvaltningsövergripande samverkan öka än mer. 

Digitala lösningar ökar risken för hot mot den digitala infrastrukturen. Säpo har varnat för att cyberspionage 
från främmande makt, som pågår kontinuerligt i Sverige, utgör ett hot mot vårt välstånd och vår demokrati. 
Teknikutvecklingen är ett av många områden som riskerar att skadas av kriget i Ukraina. Världen befinner sig 
mitt i en teknologisk upprustning inom bland annat AI. Där krävs globala överenskommelser och regleringar för 
att förhindra till exempel integritetsintrång. Ett nytt kallt krig försvårar detta. 

Men kriget kan också ha fört med sig ett förbättrat samarbete mellan EU och USA. År 2020 fastslog EU-
domstolen att det avtal som fanns inte gav tillräckligt skydd för personuppgifter när de överförs till USA. Sedan 
dess har det varit stor osäkerhet kring hur vi kan använda amerikanska molntjänster utan att bryta mot 
dataskyddsregler. I mars 2022 nådde EU och USA en preliminär överenskommelse. En fullständig lösning i den 
frågan har potential att accelerera den digitala omställningen i både Sverige och EU. 

3.7 Kungsbacka i världen 2022 
De stora förändringarna i vår omvärld leder till flera stora omställningar de kommande åren. För att klara 
välfärden, för att lindra effekterna av klimatförändringarna och för att leva upp till dagens och morgondagens 
krav på digitala tjänster. Att förstå och kunna förhålla sig till hur olika trender och omvärldsfaktorer påverkar 
Kungsbacka kommun är avgörande för att vi ska kunna förbereda oss för framtiden. År 2021 infördes nya 
arbetssätt och förvaltningsövergripande samarbete kring omvärldsanalys i kommunen. Vi lanserade också en ny 
trend- och omvärldsrapport som heter ”Kungsbacka i världen”. Hösten 2022 släpps en uppdaterad version av 

rapporten. 
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4 Arbetet med intern kontroll 2023 
Arbetet med intern kontroll med riskanalys, granskning enligt plan, utbildning och nätverkande är en etablerad 
modell sedan 2018. Allt görs i syfte att säkerställa att vardagen och våra processerna fungerar rimligt väl och i 
enlighet med de krav som ställs på verksamheten genom lagar, reglemente, budget, avtal osv, och att vi 
därigenom når våra mål. 

Utifrån kommunstyrelsens helhetsansvar för utveckling av kommungemensamma frågor, strategisk styrning och 
stöd  samt uppsiktsplikt över nämnder och bolag görs riskanalys dels ur detta perspektiv, dels med fokus på KS 
eget arbete i kommunstyrelsens förvaltning.  

Utifrån riskanalysen och de risker som tas till intern kontrollplanen för 2023 tas anvisningar fram för hur, var, 
när och av vem dessa granskningar ska genomföras. Varje punkt har en övergripande ansvarig. Främst 
genomförs granskning under senhösten 2023 för att få ett så stort underlag som möjligt att granska. Resultaten 
av granskning följs upp och återrapporteras till förvaltningsledning och nämnd samt utgör input till 
förbättringsarbete. 

Följsamheten till planen ska inte vara statisk/absolut utan situationsanpassas så att resurser används effektivt. 
Eventuella avsteg från plan ska tydligt framgå av rapporten vid årets slut. Betydande avsteg ska informeras till 
nämnd. 

Från kommunstyrelsens förvaltning genomförs regelbundet nätverksträffar med nyckelpersoner i 
förvaltningarna för att följa upp och stötta arbetet med intern kontroll och ge tillfälle att utbyta erfarenheter. För 
år 2023 planeras att genomföra en del granskningar gemensamt. 

Inom kommunen ges ett antal öppna utbildningar inom området intern kontroll, kvalitet och offentlig 
administration varje år. Information och utbildning ges också till nämnder och förvaltningsledningar enligt 
behov och önskemål. Det gäller också stöttning i det förebyggande arbetet mot korruption och oegentligheter. 
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5 Riskanalys 2023 
Riskanalysen utgår från en inventering av samtliga risker som kopplar till mål, uppdrag, bestämmelser etc, men 
också risker för fusk, oegentligheter, korruption. Analysen mynnar ut i en bruttolista och en nettolista, dvs vilka 
risker kan accepteras eller är omhändertagna på annat sätt och vilka risker tas till plan för granskning och 
uppföljning. Såväl brutto- som nettolistan ska finnas med i internkontrollplanen. I enlighet med 
ekonomistyrprinciperna är det nämnden som ansvarar för att prioritera riskerna 

5.1 Risker - Till plan 
I matrisen visas riskerna i en löpnummerserie (svarta cirklar) och återfinns med beskrivning i tabellen nedan. 

Siffrorna 1-16 längst ner i varje ruta indikerar riskvärde = sannolikhet x konsekvens. 

Sa
nn

ol
ik

he
t 

4 

4 
 

8 
 

12 
 

16 
 

3 

3 
 

6 
 

9 

 

12 
 

2 

2 
 

4 
 

6 

 

8 

 

1 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

  1 2 3 4 

  Konsekvens 

 

Hög Medel Totalt: 10 
 

Kritisk 
Hög 

Medel 
Låg 

 

 Sannolikhet Konsekvens 

4 Mycket vanligt - exempelvis 1 gång per 
vecka 

Allvarlig/stor inverkan (så stor att den inte 
får inträffa) 

3 Vanligt - exempelvis 1 gång per månad Kännbar (uppfattas som besvärande för 
berörda intressenter och kommunen) 

2 Ganska vanligt - exempelvis 1 gång per 
år 

Lindrig (uppfattas som liten av berörda 
intressenter och kommunen) 

1 Osannolik (risken är praktiskt taget 
obefintlig) - exempelvis 1 gång per 10 år 

Försumbar (obetydlig för berörda 
intressenter och kommunen) 

 

 

4 2 

9 7 6 
5 3 1 10 8 

8 2 
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Kategorier  Risker Sannolikhet Konsekvens Till 
plan 

Personal   1 Kommunövergripande 
risk: Processen för 
avslut av anställning 
säkerställer inte att alla 
behörigheter till system, 
lokaler och andra 
tillgångar avslutas. 

2. Mindre vanligt 3. Kännbar (uppfattas 
som besvärande för 
berörda intressenter och 
kommunen) 

Ja 

Ekonomi   2 Kommunövergripande 
risk: Redovisning av 
representation 

3. Vanligt 3. Kännbar (uppfattas 
som besvärande för 
berörda intressenter och 
kommunen) 

Ja 

 3 Kommunövergripande 
risk: Debiteringsrutiner 

2. Mindre vanligt 3. Kännbar (uppfattas 
som besvärande för 
berörda intressenter och 
kommunen) 

Ja 

Information
ssäkerhet, 
administrati
on, inköp... 

 

 4 Kommunövergripande 
risk: Bristande styrning 
av förändring av 
verksamhetsprocesser 
och system 

3. Vanligt 3. Kännbar (uppfattas 
som besvärande för 
berörda intressenter och 
kommunen) 

Ja 

 5 Kommunövergripande 
risk: Inköp (granskning 
begränsas till belopp 
över 100.000:-) 

2. Mindre vanligt 3. Kännbar (uppfattas 
som besvärande för 
berörda intressenter och 
kommunen) 

Ja 

 6 Kommunövergripande 
risk: Bristande hantering 
av delegationsbeslut 

2. Mindre vanligt 3. Kännbar (uppfattas 
som besvärande för 
berörda intressenter och 
kommunen) 

Ja 

 7 Kommunövergripande 
risk: 
Informationsöverföring 
till tredje land 

2. Mindre vanligt 3. Kännbar (uppfattas 
som besvärande för 
berörda intressenter och 
kommunen) 

Ja 

 8 Kommunövergripande 
risk: 
informationssäkerhet; 
skydd av information 
mot obehörig tillgång 

2. Mindre vanligt 4. Allvarlig/stor inverkan 
(så stor att den inte får 
inträffa) 

Ja 

Verksamhet 
 

 9 
Bostadsförsörjningsprog
rammets målsättning 
kan ej nås 

2. Mindre vanligt 3. Kännbar (uppfattas 
som besvärande för 
berörda intressenter och 
kommunen) 

Ja 

 10 
Kommunövergripande 
risk - Risk för korruption 

2. Mindre vanligt 4. Allvarlig/stor inverkan 
(så stor att den inte får 
inträffa) 

Ja 
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5.2 Risker - Ej till plan 

Kategorier  Risker Sannolikhet Konsekvens Anledning till att 
risk ej tas till plan 

Ekonomi   Kontanthantering 

2. Mindre vanligt 

2. Lindrig 
(uppfattas som 

liten av berörda 
intressenter och 

kommunen) 

Kontanthantering 
förekommer i 
princip inte inom 
Kommunstyrelsens 
förvaltning 

Corona   Kommunövergrip
ande risk: Risk 
för 
anhopning/brista
nde leveranser 
avseende 
nämndernas 
uppdrag med 
anledning av 
Coronapandemin 

2. Mindre vanligt 

3. Kännbar 
(uppfattas som 
besvärande för 

berörda 
intressenter och 

kommunen) 

Kommunstyrelsens 
förvaltning har 
ingen "back-log" 
med anledning av 
pandemin. 
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6 Planerade granskningar 2023 

6.1 Planerade granskningar 
Granskning planeras i detalj i början av 2023. Vi eftersträvar att samverka och granska "åt varandra" både för att 
nyttja situationen för lärande och för att undvika att man "granskar sig själv". 

Självskattning genomförs i kommunstyrelsens förvaltnings ledningsgrupper under första halvåret 2022 och vägs 
samman till ett gemensamt resultat. 

6.2 Uppföljning av granskning och åtgärder 
Resultat av varje granskning rapporteras av den som utfört granskningen till utsedd ansvarig samt till berörda 
chefer och relevanta ledningsforum. Ansvarig för åtgärder och uppföljning utses och följs upp i relevanta 
mötesfora. 

Rapportering till kommunstyrelsen sker genom internkontrollrapporten 2023 som följer tidplanen för 
årsrapporten. 

I ett parallellt spår löper också uppföljning av revisionsrapporter från kommunrevisionen som berör 
kommunstyrelsens ansvarsområde. 

Resultat av granskningar, ansvar och vidtagna åtgärder dokumenteras i verktyget Stratsys. 

6.3 Granskning av privata utförare 2023 
Kommunstyrelsens förvaltning har identifierat kollektivtrafik (genom Hallandstrafiken) som den enda 
verksamhet som utförs av externa utförare i formell mening. Ansvaret för uppföljning ligger hos nämnden för 
Teknik avseende färdtjänst  och nämnden för Förskola och Grundskola avseende skolskjutsar. KS (SBK) har 
tillsammans med berörda nämnder regelbunden uppföljning tillsammans med Region Halland avseende 
kollektivtrafiken. 

6.4  Granskning av avtalssamverkan 2023 
Inom Kommunstyrelsens ansvarsområde förekommer inte någon avtalssamverkan enligt kommunallagens 
definition. Däremot finns ett antal samarbeten under andra former som kommunalförbund eller gemensam 
nämnd och andra avtalade samarbeten som inte handlar om myndighetsutövning. 

Inom kommunstyrelsens område är det bland annat Göteborgsregionens kommunalförbund, Räddningstjänsten 
storgöteborg, Västtrafik, vattenvårdsförbund (Lygnern och Kungsbackaån) m fl. 

Sedan 2021 pågår ett projekt för att införa en strukturerad process med systemstöd för avtalshantering. I 
samband med det görs en inventering av befintliga avtal. 

Granskning görs av att ingångna samarbetsavtal följs och följs upp med avseende på finansiering, deltagande 
etc. Framtagning av former för enhetlig uppföljning pågår under 2022. 

6.5 Annan granskning 
Kommunstyrelsen är främst föremål för granskning av kommunrevisionen och dess upphandlade biträde, i 
nuläget revisionsföretaget EY. Kommunrevisionens plan för innevarande år antas omkring maj månad varje år. 
Löpande granskning, bokslutsgranskning och grundläggande granskning liksom ett antal fördjupade 
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granskningar varav uppföljning av granskningar från 2 år tidigare är en, ligger som fasta punkter i 
revisionsplanen varje år. 

Tillsyn/granskning inom Kommunstyrelsens verksamhetsområde kan också förekomma från Länsstyrelsen av 
bland annat arbetet med krisberedskap, beredskapsplanering för civilt försvar och i någon mån planverksamhet 
och naturvård samt integration. Skattemyndigheten genomför relativt sällan skatterevision i kommun. 2020 
inledde Arbetsmiljöverket en riktad granskning av arbetsmiljön i kommuner och regioner, inspektion 
genomfördes och avslutades i Kungsbacka under 2021. 

Kommunens dataskyddsombud genomför årligen såväl regelbundna som behovsstyrda granskningar av 
efterlevnad av dataskyddsförordningen. 

Inga övriga kommande granskningar är kända i nuläget. 



 
 

Datum 

2022-05-04 
Diarienummer 

KS 2022-00310 

 

 
Samhällsbyggnadskontoret 
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 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

VA-verksamhetsområde 2021 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar förslag till VA-verksamhetsområde 2021 enligt förvaltningen för Tekniks 
tjänsteskrivelse med bilagor 1-24, daterade 2022-03-18.  

Sammanfattning av ärendet 
Enligt lag (2006:412) om allmänna vattentjänster fastställer kommunfullmäktige verksamhetsområdet 
för sina allmänna VA-anläggningar. Förslag till VA-verksamhetsområde 2021 samt förteckning över 
ingående fastigheter framgår av bilagorna 1–24. 

Ett VA-verksamhetsområde är det område inom vilket kommunen ansvarar för vattenförsörjning eller 
avlopp. Kommunen ska fastställa verksamhetsområdet med dess gränser. Ett verksamhetsområde kan 
avse en eller flera av vattentjänsterna: dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Där kommunen ansvarar 
för vattentjänster, ska kommunen inrätta verksamhetsområde.  

För VA-utbyggnadsområden beslutas verksamhetsområde för VA efter det att områdesbeskrivning och 
dagvattenutredning färdigställts. Ett riktmärke är att beslutet ska tas fem år före byggstart, för att ge 
fastighetsägarna och kommunen tillräcklig framförhållning. För de aktuella områdena har denna 
framförhållning inte hunnits med. Nya fastigheter som föreslås ingå i VA-verksamhetsområde 2021 är 
VA-utbyggnadsområden ur VA- utbyggnadsplanen, detaljplaner som har vunnit laga kraft och enstaka 
fastigheter som har anslutits eller ska anslutas till VA. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-05-04 
Nämnden för Teknik 2022-03-23, § 30 
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2022-03-18  
Bilaga 1–24 VA-verksamhetsområde 2021, 2022-03-18 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Teknik 

 

Malin Aronsson      Emma Kjernald 
Kommundirektör      Samhällsbyggnadschef 
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§ 30 Dnr 2022-00040 
VA-verksamhetsområde 2021 

Beslut - för fastställande kommunfullmäktige 
Nämnden för Teknik antar verksamhetsområden 2021 enligt tjänsteskrivelse med 
bilagorna 1-25, daterade 2022-02-25, och översänder det till kommunfullmäktige för 
fastställande. 

Sammanfattning av ärendet 
I enlighet med lagen om allmänna vattentjänster § 6 har kommunen ansvar att i ett 
större sammanhang försörja hushåll med dricksvatten och avleda avloppsvatten. 
Beslutet om verksamhetsområde avser en eller flera av vattentjänsterna: dricksvatten, 
spillvatten och dagvatten. Där kommunen ansvarar för vattentjänster, ska kommunen 
inrätta verksamhetsområde. Ett verksamhetsområde är det område inom vilket 
kommunen ansvarar för vattenförsörjning eller avlopp. Kommunen ska fastställa 
verksamhetsområdet med dess gränser.  

Ett verksamhetsområde kan vara begränsat till att bara gälla för en viss eller vissa 
vattentjänster. Det kan alltså finnas olika verksamhetsområden för en och samma 
allmänna VA-anläggningsanordningar för vattenförsörjning, spillvattenavlopp 
respektive dagvattenavlopp. Fastighetsägarna är avgiftsskyldiga för den vattentjänst 
inom vilkens verksamhetsområde fastigheten ligger. VA-huvudmannen är enbart 
skyldig att ordna med den vattentjänst eller de vattentjänster som respektive 
verksamhetsområde avser. 

Nya fastigheter som föreslås ingå i verksamhetsområde är: VA-utbyggnadsområden 
ur VA-utbyggnadsplanen, detaljplaner som vunnit laga kraft och enstaka fastigheter 
som anslutits eller ska anslutas till VA.  

För VA-utbyggnadsområde finns den av kommunfullmäktige fastställda VA-
utbyggnadsplanen. Den preciserade avgränsningen och vilka vattentjänster som ska 
ingå för respektive fastighet bestäms genom beslutet om verksamhetsområde. För 
VA-utbyggnadsområdena finns i bilagorna 1-8, förutom karta över föreslagna 
verksamhetsområden, även bakgrund med motivering till VA-utbyggnaden i 
respektive område. För VA-utbyggnadsområden beslutas om verksamhetsområde för 
VA efter att områdesbeskrivning och dagvattenutredning färdigställts. Ett riktmärke 
är att beslutet ska tas fem år före byggstart, för att ge fastighetsägarna och 
kommunen tillräcklig framförhållning. För de aktuella områdena har denna 
framförhållning inte hunnits med. Det är ett till tre år fram till byggstart för VA-
utbyggnadsområdena i årets beslut. 

För detaljplaner som vunnit laga kraft under 2021 föreslås verksamhetsområde 
utifrån respektive detaljplans plankarta och planbeskrivning. Kartor med föreslagna 
verksamhetsområden för detaljplaner finns i bilagorna 9-14. 

Enstaka fastigheter i närheten av befintliga verksamhetsområden som anslutits, eller 
där anslutningsprocessen påbörjats under 2021, kommer genom beslutet om 
verksamhetsområde att ingå i verksamhetsområdet för de vattentjänster som 
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respektive fastighet anslutits, eller ska anslutas till. Eftersom beslut om 
verksamhetsområde för VA normalt görs en gång per år, har flera av de enstaka 
fastigheterna redan anslutits när beslutet om verksamhetsområde fattas. Kartor med 
föreslagna verksamhetsområden för enstaka fastigheter finns i bilagorna 15-25. 

Enligt lag (2006:412) om allmänna vattentjänster fastställer kommunfullmäktige 
verksamhetsområdet för sina allmänna VA-anläggningar. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2022-02-25 
Bilaga 1-25 VA-verksamhetsområde 2021, 2022-02-25 
Protokollsutdrag TEAU 2022-03-07 § 20 VA-verksamhetsområde 2021 

Beslutsgång 
Ordförande Monica Neptun (L) frågar nämnden om arbetsutskottets förslag till beslut 
kan antas och finner att så sker. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen, för fastställande i kommunfullmäktige 



 
 

Datum 

2022-03-18 
Diarienummer 

TE 2022-00040 

 
 

 
Kungsbacka kommun 

Hannes Rydberg 

Projekteringsingenjör, Planering VA 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 
VA-verksamhetsområde 2021 

Förslag till beslut i nämnden för Teknik 
Nämnden för Teknik antar verksamhetsområden 2021 enligt tjänsteskrivelse med bilagorna 1-24, 
daterade 2022-03-18, och översänder det till kommunfullmäktige för fastställande. 

Sammanfattning av ärendet 
I enlighet med lagen om allmänna vattentjänster § 6 har kommunen ansvar att i ett större sammanhang 
försörja hushåll med dricksvatten och avleda avloppsvatten. Beslutet om verksamhetsområde avser en 
eller flera av vattentjänsterna: dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Där kommunen ansvarar för 
vattentjänster, ska kommunen inrätta verksamhetsområde. Ett verksamhetsområde är det område inom 
vilket kommunen ansvarar för vattenförsörjning eller avlopp. Kommunen ska fastställa 
verksamhetsområdet med dess gränser.  

Ett verksamhetsområde kan vara begränsat till att bara gälla för en viss eller vissa vattentjänster. Det kan 
alltså finnas olika verksamhetsområden för en och samma allmänna VA-anläggnings anordningar för 
vattenförsörjning, spillvattenavlopp respektive dagvattenavlopp. Fastighetsägarna är avgiftsskyldiga för 
den vattentjänst inom vilkens verksamhetsområde fastigheten ligger. VA-huvudmannen är enbart 
skyldig att ordna med den vattentjänst eller de vattentjänster som respektive verksamhetsområde avser. 

Nya fastigheter som föreslås ingå i verksamhetsområde är: VA-utbyggnadsområden ur VA-
utbyggnadsplanen, detaljplaner som vunnit laga kraft och enstaka fastigheter som anslutits eller ska 
anslutas till VA.  

För VA-utbyggnadsområde finns den av kommunfullmäktige fastställda VA-utbyggnadsplanen. Den 
preciserade avgränsningen och vilka vattentjänster som ska ingå för respektive fastighet bestäms genom 
beslutet om verksamhetsområde. För VA-utbyggnadsområdena finns i bilagorna 1-8, förutom karta över 
föreslagna verksamhetsområden, även bakgrund med motivering till VA-utbyggnaden i respektive 
område. För VA-utbyggnadsområden beslutas om verksamhetsområde för VA efter att 
områdesbeskrivning och dagvattenutredning färdigställts. Ett riktmärke är att beslutet ska tas fem år före 
byggstart, för att ge fastighetsägarna och kommunen tillräcklig framförhållning. För de aktuella 
områdena har denna framförhållning inte hunnits med. Det är ett till tre år fram till byggstart för VA-
utbyggnadsområdena i årets beslut. 
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För detaljplaner som vunnit laga kraft under 2021 föreslås verksamhetsområde utifrån respektive 
detaljplans plankarta och planbeskrivning. Kartor med föreslagna verksamhetsområden för detaljplaner 
finns i bilagorna 9-14. 

Enstaka fastigheter i närheten av befintliga verksamhetsområden som anslutits, eller där 
anslutningsprocessen påbörjats under 2021, kommer genom beslutet om verksamhetsområde att ingå i 
verksamhetsområdet för de vattentjänster som respektive fastighet anslutits, eller ska anslutas till. 
Eftersom beslut om verksamhetsområde för VA normalt görs en gång per år, har flera av de enstaka 
fastigheterna redan anslutits när beslutet om verksamhetsområde fattas. Kartor med föreslagna 
verksamhetsområden för enstaka fastigheter finns i bilagorna 15-24. 

Enligt lag (2006:412) om allmänna vattentjänster fastställer kommunfullmäktige verksamhetsområdet 
för sina allmänna VA-anläggningar. 

Beskrivning av ärendet 
De nya fastigheter som föreslås ingå i kommunens VA-verksamhetsområde är följande: 

VA-Utbyggnadsområden 

 Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten för VA-utbyggnadsområde 216 
Sönnerbergen enligt bilaga 1. 

 Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten för VA-utbyggnadsområde 305 Runsås 
enligt bilaga 2. 

 Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten för VA-utbyggnadsområde 401 Alafors 
enligt bilaga 3. 

 Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten för VA-utbyggnadsområde 405 Lerberg 
enligt bilaga 4. 

 Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten för VA-utbyggnadsområde 407 Voxlöv 
enligt bilaga 5. 

 Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten för VA-utbyggnadsområde 513 Hanhals 
Öster om E6 enligt bilaga 6. 

 Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten för VA-utbyggnadsområde 803 Kläppa 
enligt bilaga 7. 

 Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten för VA-utbyggnadsområde 804 Buared 
enligt bilaga 8. 
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Detaljplaner 

 Verksamhetsområde för dagvatten för detaljplan TP77 (verksamheter Varla) enligt bilaga 9. 

 Verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten och dagvatten för detaljplan FJP33 
(bostäder Hjälm) enligt bilaga 10. 

 Verksamhetsområde för dagvatten för detaljplan KP134 (Fisken Kungsbacka centrum) 
enligt bilaga 11. 

 Verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten och dagvatten för detaljplan TP75 (bostäder 
och skola med mera Björkris) enligt bilaga 12. 

 Verksamhetsområde för dagvatten för detaljplan TP76 (bostäder Varla) enligt bilaga 13. 

 Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten för detaljplan VP94 (utbildningslokaler 
med mera Heberg) enligt bilaga 14. 

Enstaka fastigheter 

 Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten för Buera - Lillarösvägen, enligt  
bilaga 15. 

 Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten för Iserås - Ranagårdsvägen, enligt 
bilaga 16. 

 Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten för Kyvik - Braeråsvägen, enligt  
bilaga 17. 

 Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten för Nötegång - Lysholmsvägen, enligt 
bilaga 18. 

 Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten för Skårby - Skårbyvägen, enligt  
bilaga 19. 

 Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten för Torpa - Gällingevägen, enligt  
bilaga 20. 

 Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten för Vallda - Råhagsvägen, enligt  
bilaga 21. 

 Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten för Älvsåker-Kyrktorp - Siggaliden, 
enligt bilaga 22. 

 Verksamhetsområde för dagvatten för Släps-Kullen - Josef Börjessons väg, enligt bilaga 23. 

 Verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten och dagvatten för Vallda - Högarydsvägen, 
enligt bilaga 24. 
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Förteckning över ingående fastigheter i verksamhetsområde 

VA-Utbyggnadsområde 216 Sönnerbergen (enligt bilaga 1) 

Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten: 

BJÖRMANNEHÖG  

5:2 och 5:3 

DANNEBACKA 

2:19, 2:28, 2:29, 2:30, 2:36, 2:37, 2:38, 2:39, 2:40, 2:41, 2:42, 2:43, 2:44, 2:45, 2:46, 2:47, 
2:51, 2:52, 2:53, 2:54, 2:55, 2:56, 2:57, 2:58, 2:59, 2:60, 2:61 och 4:1 

EKERNA 

1:3, 1:4, 1:5, 1:6, 1:7, 1:8, 1:9, 1:10, 1:11, 1:12, 1:13, 1:14, 1:15, 1:16, 1:17, 1:18, 1:19, 1:20, 
1:21, 1:22, 1:23, 1:24, 1:25, 1:26, 1:27, 1:28, 1:29, 1:30, 1:33, 1:35, 2:1, 2:2, 2:3, 2:4 och 3:1 

HEDEN 

2:4, 2:5, 2:6, 2:7, 2:8, 2:9, 2:11, 2:13 och 2:15 

ISERÅS 

5:22, 5:23, 5:26, 5:37, 5:38, 5:39, 5:40, 5:41, 5:42, 5:43, 5:44, 5:45, 5:46, 5:47, 5:48, 5:73, 5:74, 
5:75, 5:80, 5:89, 5:90, 11:2, 11:3, 12:1 och 14:1 

LYNGÅS  

2:8, 2:19, 2:25, 2:26, 2:27, 2:28, 2:29, 2:30, 2:31, 2:33, 2:34, 2:35, 2:36, 2:76, del av 2:86, 
2:87 och 2:94 
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RÅÖ  

12:3, 12:4, 12:5, 12:7, 12:8, 12:9, 12:10, 12:11, 12:12, 14:1, 15:2, 15:3, 15:4, 15:5, 15:6, 15:7, 
15:8, 15:9, 15:10, 15:11, 15:12, 15:13, 15:14, 15:15, 15:16, 15:17, 15:18, 15:19, 15:20, 15:21, 
15:22, 15:23, 15:24, 15:25, 15:26, 15:27, 15:28, 15:29, 15:30, 15:31, 15:32, 15:33, 15:34, 
15:35, 15:36, 15:37, 15:38, 15:39, 15:40, 15:41, 15:42, 15:43, 15:44, 15:45, 15:46, 15:47, 
15:48, 15:49, 15:50, 15:51, 15:52, 15:53, 15:54, 15:55, 15:56, 15:57, 15:58, 15:59, 15:60, 
15:61, 15:62, 15:63, 15:64, 15:65, 15:66, 15:67, 15:68, 15:69, 15:70, 15:71, 15:72, 15:73, 
15:74, 15:75, 15:76, 15:77, 15:78, 15:79, 15:80, 15:81, 16:1, 18:1, 19:1, 19:2, 19:3, 19:4, 19:5, 
19:6, 19:7, 19:8, 19:9, 19:10, 19:11 och 19:13 

VIKEN 

 4:10, 4:11, 4:12, 4:13, 4:14, 4:15, 4:16, 6:16, 6:18 och 6:22 

VA-Utbyggnadsområde 305 Runsås (enligt bilaga 2) 

Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten: 

DANNEBACKA 

1:29, 1:45, 1:46, 1:47 och 1:48 

GATAN  

1:8, 1:9, 1:11, 1:12, 1:13, 1:18, 1:26, 1:30, 1:31, 1:35, 1:36, 1:37, 1:39, 1:42, 1:43, 1:44, 1:45, 
1:46, 1:125, 1:126, 1:127, 1:128, 1:129, 1:130 och 1:131 

GODHEM  

del av 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, 1:6, 1:7, 1:8, 1:9, 1:10, 1:29, 1:30, 1:31, 2:1, 3:2, 3:3, 3:4, 3:5, 
3:6, 3:7, 3:8, 3:9, 3:10, 3:11, 3:12, 3:13, 3:14, 3:15, 3:16, 3:17 och 3:18 

HÄCKLEHAGEN  

15:1, 16:1, 16:2, 16:3, 16:4, 16:5, 16:6, 16:7, 16:8, 16:9, 16:10, 16:11, 16:12, 16:13, 16:14, 
16:15 och 16:16 

LEDET  

1:6, 1:7, 1:8, 1:9, 1:10, 1:11, 1:12, 1:13, 1:14, 1:15, 1:16, 1:17, 1:18, 1:19, 1:20, 1:22, 2:14, 
2:16, 2:18, 2:21, 2:22, 2:23, 2:25, 2:26, 2:27, 2:30, 2:35, 2:38, 2:39, 2:40, 2:41, 2:42, 2:62, 
2:63, 3:11, 3:12, 3:16, 3:17, 3:20, 3:21, 3:22, 3:23, 3:24, 3:27, 3:28, 3:30, 3:31, 3:32, 3:33, 
3:34, 3:35, 3:36, 3:38, 3:61, 3:66, 6:1, 6:2 och 6:3 

LYNGÅS  

1:16, 1:22, 1:23, del av 1:66 och 1:79 
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RUNSÅS  

1:15, 1:17, 1:19, 1:20, 1:21, 1:22, 1:27, 1:28, 1:29, del av 2:3, del av 2:4, 2:7, 2:9, 2:12, 2:13, 
2:14, 2:17, 2:19, 2:20, 2:22, 2:23, 2:24, 2:25, 2:26, 2:28, 2:30, 2:31, 2:33, 2:34, 2:35, 2:36, 
2:37, 2:38, 2:39, 2:40, 2:41, 2:42, 2:43, 2:44, 2:45, 2:46, 2:47, 2:48, 2:49, 2:50, 2:51, 2:52, 
2:54, 2:55, 2:56, 2:57, 2:58, 2:59, 5:1, 5:2, 5:3, 6:1, 10:1, 11:1 och 12:1 

RÖSAN  

del av 2:5, del av 2:30, del av 3:4 och 3:89 

VÄSSINGSÖ  

1:16 och 4:1 

VA-Utbyggnadsområde 401 Alafors (enligt bilaga 3) 

Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten: 

ALAFORS  

1:9, 1:14, 1:17, 1:20, 1:21, 2:9, 2:20, 2:31, 2:33, 2:34, 2:35, 2:36, 2:37, 2:38, 2:46, 2:48, 2:56, 
4:8, 4:9, 4:10, 4:11, 4:13, 4:15, 4:16, 4:17, 4:19, 4:20, 4:21, 4:22, 4:26, 4:27, 4:28, 4:31, 4:32, 
4:33, 4:34, 4:37, 5:8, 5:9, 5:10, 5:11, 5:12, 5:13, 5:14, 5:21, 7:2, 13:1, 15:2, 15:3, 15:4, 15:5, 
15:7, 15:8, 15:9, 15:10, 15:11, 15:12, 15:13, 15:14, 15:15, 15:16, 15:17, 15:18, 15:19, 15:20, 
15:21, 15:22, 15:23, 15:24, 15:25, 15:26, 15:27, 15:28, 15:29, 15:30, 15:31, 15:32, 15:33, 
15:34, 15:35, 15:36, 15:37 och 18:1 

LERBERG  

5:15, 5:16, 5:17, 6:32 och 6:46 

VA-Utbyggnadsområde 405 Lerberg (enligt bilaga 4) 

Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten: 

LERBERG  

del av 3:11, del av 4:9, del av 4:13, 5:22, del av 5:43, 5:44, del av 5:45, del av 5:46, del av 
6:5, del av 6:9, del av 6:10, 6:15, 6:20, 6:21, 6:29, 6:31, 6:33, 6:35, 6:36, 6:39, 6:43, 6:44, 
6:45, 6:48, del av 10:3, del av 15:1 och del av 15:5 

Verksamhetsområde för spillvatten: 

LERBERG  

6:47 
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VA-Utbyggnadsområde 407 Voxlöv (enligt bilaga 5) 

Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten: 

HEDE  

2:12, 4:8, del av 4:9, 4:11, 4:13, del av 9:1 och 9:27 

VOXLÖV  

1:3, 1:10, 1:11, 1:13, 1:14, del av 2:3, del av 3:3, 3:12, 3:13, del av 3:14, 3:15, del av 4:2, 
4:8, del av 6:1, 6:2, 7:2, och 7:3 

VA-Utbyggnadsområde 513 Hanhals öster om E6 (enligt bilaga 6) 

Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten: 

HANHALS  

5:21 och 8:11  

STEGATORP  

2:3, 2:4 och 2:5 

Verksamhetsområde för spillvatten: 

BROGÅRDEN  

1:13 och 1:14  

HANHALS  

2:3, 2:6, del av 5:3, 5:10, 5:17, 5:18, 5:19, 6:8, 6:9, del av 7:2, 7:6, 7:8, 7:9, 7:12, 7:13, 7:15, 
7:16, del av 8:2, 8:5, 8:9, 8:10, 9:5, 9:8, 9:10, 11:2, 11:3 och 15:2  

STEGATORP  

del av 1:1 och 1:4 

VA-Utbyggnadsområde 803 Kläppa (enligt bilaga 7) 

Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten: 

KLÄPPA  

del av 1:4, 1:104, 1:106 och del av 2:4   

STOCKALID  

1:10, del av 1:13, 1:18, 1:19, 1:21, 1:22, 1:25, 1:27, 1:28, 1:29, 1:30, 1:35, 1:36, 1:37, 1:38 
och 1:39  
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ÖLMEVALLA-BOLG  

3:2 och 3:3 

VA-Utbyggnadsområde 804 Buared (enligt bilaga 8) 

Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten: 

BY  

1:17, 1:18, 1:25, 1:28, 1:29 och 1:30 

HARESTORP  

4:12 

KLÄPPA  

del av 1:12, del av 1:13, 1:15, 1:16, 1:17, 1:18, del av 1:55, 1:103 och del av 1:105   

STOCKALID  

1:11, del av 1:12, 1:15, 1:16, 1:17, 1:20, 1:23, 1:24, 1:26, 1:31, 1:32, 1:33, 1:34 och 1:40 

ÖLMEVALLA-BOLG  

del av 2:4 och 2:11  

ÖLMEVALLA-NYGÅRD  

del av 1:11, 1:12, del av 1:14, del av 1:15, del av 1:16, 1:17, del av 1:18, 1:19, 1:20, 1:21, 
1:22, 1:23, 1:24, 1:26, 1:27, 1:28, 1:29, 1:32, 1:33, 1:35, 1:36, 2:1 och 2:2 

Detaljplan TP77 (verksamheter Varla) (enligt bilaga 9) 

Verksamhetsområde för dagvatten: 

VARLA  

2:399 

Detaljplan FJP33 (bostäder Hjälm) (enligt bilaga 10) 

Verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten och dagvatten: 

HJÄLM  

del av 4:1, 4:2 och 4:3 
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Detaljplan KP134 (Fisken Kungsbacka centrum) (enligt bilaga 11) 

Verksamhetsområde för dagvatten: 

FISKEN  

5 och 7 

Detaljplan TP75 (bostäder och skola med mera Björkris) (enligt bilaga 12) 

Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten: 

SKÅRBY  

del av 6:19 

Verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten och dagvatten: 

SKÅRBY  

del av 6:19, del av 12:1 

Detaljplan TP76 (bostäder Varla) (enligt bilaga 13) 

Verksamhetsområde för dagvatten: 

VARLA  

10:26 

Detaljplan VP94 (utbildningslokaler med mera Heberg) (enligt bilaga 14) 

Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten:  

HEBERG  

del av 3:43 
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Enstaka fastigheter (Bilaga 15 – 24) 

Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten: 
 Buera - Lillarösvägen (enligt bilaga 15) 

BUERA  

11:11 

Iserås - Ranagårdsvägen (enligt bilaga 16) 

ISERÅS 

4:74 och 4:77 

 Kyvik - Braeråsvägen (enligt bilaga 17) 

KYVIK  

5:230  

 Nötegång - Lysholmsvägen (enligt bilaga 18) 

NÖTEGÅNG 

2:92 

 Skårby - Skårbyvägen (enligt bilaga 19) 

SKÅRBY  

13:3, 13:6, 13:10 och 13:11 

 Torpa - Gällingevägen (enligt bilaga 20) 

TORPA  

4:9 och 4:21  

Vallda - Råhagsvägen (enligt bilaga 21) 

 VALLDA 

 del av 21:110 och del av 22:4  

Älvsåkers-kyrkotorp - Siggaliden (enligt bilaga 22) 

ÄLVSÅKERS-KYRKOTORP   

1:39  
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Verksamhetsområde för dagvatten: 
 Släps-Kullen - Josef Börjessons väg (enligt bilaga 23) 

SLÄPS-KULLEN  

2:389, 2:390, 2:391, 2:392, 2:393, 2:394, 2:395, 2:396, 2:397, 2:398, 2:399 och 2:400 

Verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten och dagvatten: 
Vallda - Högarydsvägen (enligt bilaga 24) 

VALLDA  

4:30 och 31:1 

 

 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2022-03-18 

Bilaga 1-24 VA-verksamhetsområde 2021, 2022-03-18 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen, för fastställande i kommunfullmäktige 

 

 

Annika Malm      Karl Lundgren 

Verksamhetschef, Vatten och Avfall   Förvaltningschef 
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Bilaga 1. VA-utbyggnadsområde 216 Sönnerbergen 
Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten markerat med lila.  
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Bakgrund för område 219 Sönnerbergen 

Område 216 Sönnerbergen är ett VA-utbyggnadsområde i VA-utbyggnadsplanen för 2022-2032 och 

även i tidigare VA-utbyggnadsplan för 2008-2012. Området består av ett stort detaljplanerat område 

tillsammans med ett fåtal kringliggande fastigheter. I området finns 230 fastigheter som föreslås ingå 

i det utökade verksamhetsområdet för VA. Fastigheterna i området är till ungefär en tredjedel 

permanentbostäder och i övrigt fritidsbostäder. 

Bedömningen av områdets behov utgår från lag (SFS 2006:412) om allmänna vattentjänster 6§. 

Paragrafen reglerar kommunens skyldighet att förse fastigheter med allmänt vatten och avlopp. När 

det gäller vatten och avlopp regleras skyddet av människors hälsa och miljön av miljöbalken och 

lagen om allmänna vattentjänster. Bestämmelserna i dessa syftar till att säkerställa skyddet av 

människors hälsa och miljö och att säkra att vattenförsörjning och avlopp ordnas i ett större 

sammanhang, där det finns behov för det. 

Bebyggelsen i föreslaget verksamhetsområde bedöms omfattas av kommunens skyldighet att ordna 

dricksvatten och spillvatten i ett större sammanhang. Bedömningen grundar sig bland annat på att 

det vore mycket svårt att på ett godtagbart sätt ordna enskilda anläggningar på fastigheterna utan 

att äventyra hälsa och miljö. Områdets avrinning sker via diken en kort sträcka till Kyrkefjällssund 

med otillfredsställande ekologisk status eller Varren med måttlig ekologisk status. Området är 

mycket bergigt. Närheten mellan fastigheterna och närheten till havet försvårar möjligheterna till 

enskilda vattentäkter i kombination med enskilda avloppsanläggningar på varje fastighet. I området 

finns ett fåtal enskilda avlopp.   

Området som föreslås som verksamhetsområde för VA ligger flera hundra meter ifrån annan 

bebyggelse som förblir utanför verksamhetsområde för VA.  

Större delen av området kan i ett senare skede komma att beslutas som verksamhetsområde för 

dagvatten.  

I området finns en stor gemensamhetsanläggning för VA genom vilken nästan alla fastigheter har 

dricksvatten och spillvattenavlopp avtalsanslutet till kommunalt ledningsnät. Om fastighetsägarna i 

området önskar, och om det leder till ett enhetligt ledningsnät, kan det vara möjligt för området som 

helhet att fortsätta som avtalsansluten gemensamhetsanläggning för dricksvatten och spillvatten. 

Gemensamhetsanläggningen blir då ett sätt att säkra både nuvarande och framtida fastigheters 

möjlighet till anslutning utan att kommunala ledningar för dricksvatten och spillvatten behöver 

byggas ut till varje fastighet. En förutsättning för att ett område ska kunna fortsätta som 

avtalsanslutet inom verksamhetsområde för VA är att kommunen inte behöver ha ledningar genom 

området för att nå ytterligare fastigheter inom nuvarande eller framtida verksamhetsområden för 

VA. 
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Bakgrund för område 305 Runsås 

Område 305 Runsås är ett VA-utbyggnadsområde i VA-utbyggnadsplanen för 2022-2032 och även i 

tidigare VA-utbyggnadsplan för 2008-2012. Området består av en stor bebyggelsegrupp, delvis inom 

detaljplanerat område. I området finns 207 fastigheter som föreslås ingå i det utökade 

verksamhetsområdet för VA. Fastigheterna i området är främst permanentbostäder. 

Bedömningen av områdets behov utgår från lag (SFS 2006:412) om allmänna vattentjänster 6§. 

Paragrafen reglerar kommunens skyldighet att förse fastigheter med allmänt vatten och avlopp. När 

det gäller vatten och avlopp regleras skyddet av människors hälsa och miljön av miljöbalken och 

lagen om allmänna vattentjänster. Bestämmelserna i dessa syftar till att säkerställa skyddet av 

människors hälsa och miljö och att säkra att vattenförsörjning och avlopp ordnas i ett större 

sammanhang, där det finns behov för det. 

Bebyggelsen i föreslaget verksamhetsområde bedöms omfattas av kommunens skyldighet att ordna 

dricksvatten och spillvatten i ett större sammanhang. Bedömningen grundar sig bland annat på att 

det vore mycket svårt att på ett godtagbart sätt ordna enskilda anläggningar på fastigheterna utan 

att äventyra hälsa och miljö. Avrinning för större delen av området sker till Varren i ett Natura 2000- 

område. En mindre del av området har avrinning till Knapabäcken. Både Knapabäcken och Varren har 

måttlig ekologisk status. VA-utbyggnadsområdet är bergigt. Närheten mellan fastigheterna och 

närhet till havet försvårar möjligheterna till enskilda vattentäkter i kombination med enskilda 

avloppsanläggningar på varje fastighet. I området finns ett 20-tal enskilda avlopp.   

För området har gjorts en dagvattenutredning. Området bedöms inte ha behov av att inrätta 

verksamhetsområde för dagvatten. Dagvatten avser regnvatten, smältvatten och framträngande 

grundvatten.  

I sydost gränsasar VA-utbyggnadsområdet till ytterligare ett VA-utbyggnadsområde, 306 Vässingsö. 

För område 306 Vässingsö kommer beslut om VA-utbyggnadsområde att fattas ett senare år. De 

fastigheter som ej kommer ingå i verksamhetsområdet, utöver de i området 306 Vässingsö, ligger ett 

par hundra meter ifrån föreslaget verksamhetsområde. De ligger utanför detaljplan och bedöms inte 

ha ett planmässigt eller faktiskt sammanhang med övrig bebyggelse. För dessa fastigheters VA-

försörjning bedöms inte föreligga kommunal skyldighet att ordna med vattentjänster i nuläget. 

En majoritet av fastigheterna i området är anslutna till det allmänna dricksvatten- och 

spillvattennätet via avtal. I området finns två stora avtalsanslutna VA-föreningar, som i sin tur har ett 

flertal underföreningar som kopplats samman med de två föreningarnas ledningsnät. VA-

föreningarnas anläggningar besiktigas med ambitionen att inkludera dem i den allmänna 

anläggningen. Där fastighetsägarna i VA-föreningar önskar, och om det leder till ett enhetligt 

ledningsnät, kan det vara möjligt för delområden att fortsätta som avtalsanslutna VA-föreningar med 

gemensamhetsanläggning. Gemensamhetsanläggningar blir då ett sätt att säkra både nuvarande och 

framtida fastigheters möjlighet till anslutning i delområdet utan att kommunala ledningar behöver 

byggas ut till varje fastighet. En förutsättning för att ett delområde ska kunna fortsätta som 

avtalsanslutet inom verksamhetsområde för VA är att kommunen inte behöver ha ledningar genom 

delområdet för att nå ytterligare fastigheter inom nuvarande eller framtida verksamhetsområden för 

VA.  
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Bakgrund för område 401 Alafors 

Område 401 Alafors är ett VA-utbyggnadsområde i VA-utbyggnadsplanen för 2022-2032 och även i 

tidigare VA-utbyggnadsplan för 2008-2012. Området består av en bebyggelsegrupp delvis inom 

detaljplanerat område. I området finns 88 fastigheter som föreslås ingå i det utökade 

verksamhetsområdet för VA. Fastigheterna i området är främst permanentbostäder. 

Bedömningen av områdets behov utgår från lag (SFS 2006:412) om allmänna vattentjänster 6§. 

Paragrafen reglerar kommunens skyldighet att förse fastigheter med allmänt vatten och avlopp. När 

det gäller vatten och avlopp regleras skyddet av människors hälsa och miljön av miljöbalken och 

lagen om allmänna vattentjänster. Bestämmelserna i dessa syftar till att säkerställa skyddet av 

människors hälsa och miljö och att säkra att vattenförsörjning och avlopp ordnas i ett större 

sammanhang, där det finns behov för det. 

Bebyggelsen i föreslaget verksamhetsområde bedöms omfattas av kommunens skyldighet att ordna 

dricksvatten och spillvatten i ett större sammanhang. Bedömningen grundar sig bland annat på att 

det vore mycket svårt att på ett godtagbart sätt ordna enskilda anläggningar på fastigheterna utan 

att äventyra hälsa och miljö. Området gränsar till den övergödningskänsliga Kungsbackaån. Största 

delen av området har berg och lera i marken. Närheten mellan fastigheterna försvårar möjligheterna 

till enskilda vattentäkter i kombination med enskilda avloppsanläggningar på varje fastighet. I 

anslutning till området har de senaste åren byggts något enstaka ytterligare bostadshus. I området 

finns ett stort antal enskilda avlopp.   

För området har gjorts en dagvattenutredning. Området bedöms inte ha behov av att inrätta 

verksamhetsområde för dagvatten. Dagvatten avser regnvatten, smältvatten och framträngande 

grundvatten.  

De fastigheter som ej kommer ingå i verksamhetsområdet ligger cirka 200 meter eller mer ifrån 

föreslaget verksamhetsområde. De ligger utanför detaljplan och bedöms inte ha ett planmässigt eller 

faktiskt sammanhang med övrig bebyggelse. För dessa fastigheters VA-försörjning bedöms inte 

föreligga kommunal skyldighet att ordna med vattentjänster i nuläget. 

En stor andel av fastigheterna i området är anslutna till det allmänna dricksvattennätet via avtal. En 

mindre andel är avtalsanslutna till kommunalt avlopp. I området finns flera olika VA-föreningar för 

dricksvatten respektive för spillvatten. VA-föreningarnas anläggningar besiktigas med ambitionen att 

inkludera dem i den allmänna anläggningen. Där fastighetsägarna i VA-föreningar önskar, och om det 

leder till ett enhetligt ledningsnät, kan det vara möjligt för delområden att fortsätta som 

avtalsanslutna VA-föreningar med gemensamhetsanläggning. Gemensamhetsanläggningar blir då ett 

sätt att säkra både nuvarande och framtida fastigheters möjlighet till anslutning i delområdet utan 

att kommunala ledningar behöver byggas ut till varje fastighet. En förutsättning för att ett delområde 

ska kunna fortsätta som avtalsanslutet inom verksamhetsområde för VA är att kommunen inte 

behöver ha ledningar genom delområdet för att nå ytterligare fastigheter inom nuvarande eller 

framtida verksamhetsområden för VA.  
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Bilaga 4. VA-utbyggnadsområde 405 Lerberg 
 

Bilaga 4. VA-utbyggnadsområde 405 Lerberg 
Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten markerat med lila och verksamhetsområde för 

spillvatten markerat med orange.  

(Området markerat med orange är sedan tidigare verksamhetsområde för dricksvatten.) 
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Bilaga 4. VA-utbyggnadsområde 405 Lerberg 
 

Bakgrund för område 405 Lerberg 

Område 405 Lerberg är ett VA-utbyggnadsområde i VA-utbyggnadsplanen för 2022-2032. Området 

består av en bebyggelsegrupp, som i norr gränsar till kommunalt verksamhetsområde för VA. I 

området finns 28 fastigheter som föreslås ingå i det utökade verksamhetsområdet för VA. 

Fastigheterna i området är främst permanentbostäder. 

Bedömningen av områdets behov utgår från lag (SFS 2006:412) om allmänna vattentjänster 6§. 

Paragrafen reglerar kommunens skyldighet att förse fastigheter med allmänt vatten och avlopp. När 

det gäller vatten och avlopp regleras skyddet av människors hälsa och miljön av miljöbalken och 

lagen om allmänna vattentjänster. Bestämmelserna i dessa syftar till att säkerställa skyddet av 

människors hälsa och miljö och att säkra att vattenförsörjning och avlopp ordnas i ett större 

sammanhang, där det finns behov för det. 

Bebyggelsen i föreslaget verksamhetsområde bedöms omfattas av kommunens skyldighet att ordna 

dricksvatten och spillvatten i ett större sammanhang. Bedömningen grundar sig bland annat på att 

det vore mycket svårt att på ett godtagbart sätt ordna enskilda anläggningar på fastigheterna utan 

att äventyra hälsa och miljö. Området gränsar till den övergödningskänsliga Kungsbackaån. Nästan 

hela området har berg och lera i marken. Närheten mellan fastigheterna försvårar möjligheterna till 

enskilda vattentäkter i kombination med enskilda avloppsanläggningar på varje fastighet. Flera 

fastigheter i området har under de senaste åren styckats av för att bebyggas med ytterligare 

bostäder. I området finns två enskilda avlopp.   

För området har gjorts en dagvattenutredning. Området bedöms inte ha behov av att inrätta 

verksamhetsområde för dagvatten. Dagvatten avser regnvatten, smältvatten och framträngande 

grundvatten.  

De fastigheter som ej kommer ingå i verksamhetsområdet, söder om VA-utbyggnadsområdet, ligger 

några hundra meter ifrån föreslaget verksamhetsområde. De ligger utanför detaljplan och bedöms 

inte ha ett planmässigt eller faktiskt sammanhang med övrig bebyggelse. För dessa fastigheters VA-

försörjning bedöms inte föreligga kommunal skyldighet att ordna med vattentjänster i nuläget. 

Nästan alla fastigheter i området är anslutna till det allmänna dricksvatten- och spillvattennätet via 

avtal. I området finns två mindre grupper av samägande fastigheter och en gemensamhetsanläggning 

för dricksvatten och spillvatten. VA-föreningarnas anläggningar besiktigas med ambitionen att 

inkludera dem i den allmänna anläggningen. Där fastighetsägarna i VA-föreningar önskar, och om det 

leder till ett enhetligt ledningsnät, kan det vara möjligt för delområden att fortsätta som 

avtalsanslutna VA-föreningar med gemensamhetsanläggning. Gemensamhetsanläggningar blir då ett 

sätt att säkra både nuvarande och framtida fastigheters möjlighet till anslutning i delområdet utan 

att kommunala ledningar behöver byggas ut till varje fastighet. En förutsättning för att ett delområde 

ska kunna fortsätta som avtalsanslutet inom verksamhetsområde för VA är att kommunen inte 

behöver ha ledningar genom delområdet för att nå ytterligare fastigheter inom nuvarande eller 

framtida verksamhetsområden för VA.  
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Bilaga 5. VA-utbyggnadsområde 407 Voxlöv 
 

Bilaga 5. VA-utbyggnadsområde 407 Voxlöv 
Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten markerat med lila.  

 



Bilagor VA-Verksamhetsområde 2021  2022-03-18 

Bilaga 5. VA-utbyggnadsområde 407 Voxlöv 
 

Bakgrund för område 407 Voxlöv 

Område 407 Voxlöv är ett VA-utbyggnadsområde i VA-utbyggnadsplanen för 2022-2032. Området 

består av en bebyggelsegrupp som gränsar till befintligt verksamhetsområde för VA, och en 

bebyggelsegrupp som genom planerad exploatering hamnar inom ett knappt hundratal meter ifrån 

annan tät bebyggelse inom några år. I området finns 24 fastigheter som föreslås ingå i det utökade 

verksamhetsområdet för VA. Fastigheterna i området är främst permanentbostäder och ett privatägt 

vårdhem. 

Bedömningen av områdets behov utgår från lag (SFS 2006:412) om allmänna vattentjänster 6§. 

Paragrafen reglerar kommunens skyldighet att förse fastigheter med allmänt vatten och avlopp. När 

det gäller vatten och avlopp regleras skyddet av människors hälsa och miljön av miljöbalken och 

lagen om allmänna vattentjänster. Bestämmelserna i dessa syftar till att säkerställa skyddet av 

människors hälsa och miljö och att säkra att vattenförsörjning och avlopp ordnas i ett större 

sammanhang, där det finns behov för det. 

Bebyggelsen i föreslaget verksamhetsområde bedöms omfattas av kommunens skyldighet att ordna 

dricksvatten och spillvatten i ett större sammanhang. Bedömningen grundar sig bland annat på att 

det vore mycket svårt att på ett godtagbart sätt ordna enskilda anläggningar på fastigheterna utan 

att äventyra hälsa och miljö. Området ligger förhållandevis nära den övergödningskänsliga 

Kungsbackaån.  Delar av området har berg eller lera i marken. Närheten mellan fastigheterna 

försvårar möjligheterna till enskilda vattentäkter i kombination med enskilda avloppsanläggningar på 

varje fastighet. I området finns ett tiotal enskilda avlopp.   

För området har gjorts en dagvattenutredning. Området bedöms inte ha behov av att inrätta 

verksamhetsområde för dagvatten. Dagvatten avser regnvatten, smältvatten och framträngande 

grundvatten.  

De fastigheter som ej kommer ingå i verksamhetsområdet ligger ett drygt hundratal meter ifrån 

föreslaget verksamhetsområde och ingår i ett glesare bebyggt område. De ligger utanför detaljplan 

och bedöms inte ha ett planmässigt eller faktiskt sammanhang med bebyggelse i förslaget 

verksamhetsområde. För dessa fastigheters VA-försörjning bedöms inte föreligga kommunal 

skyldighet att ordna med vattentjänster i nuläget. 

Omkring hälften av fastigheterna i området är anslutna till det allmänna dricksvatten- och 

avloppsnätet via avtal. I området finns en grupp fastigheter som delar på en avtalsanslutning till 

kommunalt dricksvatten och spillvatten. Den delade anläggningen besiktigas med ambitionen att 

inkludera den i den allmänna anläggningen. För att det avtalsanslutna ledningsnätet ska kunna 

inkluderas i den kommunala anläggningen krävs att det har tillräcklig kapacitet att klara området som 

helhet. För att ett övertagande ska bli aktuellt måste det också finas ett behov för ledningsnätet i 

sammanhang med den exploatering som planeras i närheten.  
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Bilaga 6. VA-utbyggnadsområde 513 Hanhals öster om E6 
 

Bilaga 6. VA-utbyggnadsområde 513 Hanhals öster om E6 
Verksamhetsområde för spillvatten markerat med lila och verksamhetsområde för dricksvatten och 

spillvatten markerat med orange.  

(Området markerat med lila är sedan tidigare verksamhetsområde för dricksvatten.) 
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Bilaga 6. VA-utbyggnadsområde 513 Hanhals öster om E6 
 

Bakgrund för område 513 Hanhals öster om E6 

Område 513 Hanhals öster om E6 är ett VA-utbyggnadsområde i VA-utbyggnadsplanen för 2022-

2032 och även i tidigare VA-utbyggnadsplan för 2008-2012. Området består av en bebyggelsegrupp, 

som sedan tidigare till stor del är verksamhetsområde för dricksvatten, men inte för spillvatten. I 

området finns 36 fastigheter som föreslås ingå i det utökade verksamhetsområdet för VA. 

Fastigheterna i området är främst permanentbostäder och en kommunal förskola. 

Bedömningen av områdets behov utgår från lag (SFS 2006:412) om allmänna vattentjänster 6§. 

Paragrafen reglerar kommunens skyldighet att förse fastigheter med allmänt vatten och avlopp. När 

det gäller vatten och avlopp regleras skyddet av människors hälsa och miljön av miljöbalken och 

lagen om allmänna vattentjänster. Bestämmelserna i dessa syftar till att säkerställa skyddet av 

människors hälsa och miljö och att säkra att vattenförsörjning och avlopp ordnas i ett större 

sammanhang, där det finns behov för det. 

Bebyggelsen i föreslaget verksamhetsområde bedöms omfattas av kommunens skyldighet att ordna 

dricksvatten och spillvatten i ett större sammanhang. Bedömningen grundar sig bland annat på att 

det vore mycket svårt att på ett godtagbart sätt ordna enskilda anläggningar på fastigheterna utan 

att äventyra hälsa och miljö. Området ligger förhållandevis nära den övergödningskänsliga 

Kungsbackafjorden med avrinning via Rolfsån. Delar av området har berg och lera i marken. Närheten 

mellan fastigheterna försvårar möjligheterna till enskilda vattentäkter i kombination med enskilda 

avloppsanläggningar på varje fastighet. Flera fastigheter i området har under de senaste åren 

styckats av för att bebyggas med ytterligare bostäder. I området finns ett fåtal enskilda avlopp.   

För området har gjorts en dagvattenutredning. Området bedöms inte ha behov av att inrätta 

verksamhetsområde för dagvatten. Dagvatten avser regnvatten, smältvatten och framträngande 

grundvatten.  

De fastigheter som ej kommer ingå i verksamhetsområdet ligger ett hundratal meter ifrån föreslaget 

verksamhetsområde och med stor höjdskillnad från övriga området. De ligger utanför detaljplan och 

bedöms inte ha ett planmässigt eller faktiskt sammanhang med övrig bebyggelse. För dessa 

fastigheters VA-försörjning bedöms inte föreligga kommunal skyldighet att ordna med vattentjänster 

i nuläget. 

En majoritet av fastigheterna i området är anslutna till det allmänna dricksvatten- och avloppsnätet 

via avtal. I området finns flera mindre grupper av samägande fastigheter och VA-föreningar för 

dricksvatten respektive för spillvatten. VA-föreningarnas anläggningar besiktigas med ambitionen att 

inkludera dem i den allmänna anläggningen. Där fastighetsägarna i VA-föreningar önskar, och om det 

leder till ett enhetligt ledningsnät, kan det vara möjligt för delområden att fortsätta som 

avtalsanslutna VA-föreningar med gemensamhetsanläggning. Gemensamhetsanläggningar blir då ett 

sätt att säkra både nuvarande och framtida fastigheters möjlighet till anslutning i delområdet utan 

att kommunala ledningar behöver byggas ut till varje fastighet. En förutsättning för att ett delområde 

ska kunna fortsätta som avtalsanslutet inom verksamhetsområde för VA är att kommunen inte 

behöver ha ledningar genom området för att nå ytterligare fastigheter inom nuvarande eller framtida 

verksamhetsområden för VA. 
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Bilaga 7. VA-utbyggnadsområde 803 Kläppa 
Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten markerat med lila. 
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Bilaga 7. VA-utbyggnadsområde 803 Kläppa 
 

Bakgrund för område 803 Kläppa 

Område 803 Kläppa är ett VA-utbyggnadsområde i VA-utbyggnadsplanen för 2022-2032. Området 

består av en bebyggelsegrupp, som gränsar till verksamhetsområde för VA i Kläppa i söder och till 

VA-utbyggnadsområde 804 Buared i öster. I området finns 22 fastigheter som föreslås ingå i det 

utökade verksamhetsområdet för VA. Fastigheterna i området är främst permanentbostäder. 

Bedömningen av områdets behov utgår från lag (SFS 2006:412) om allmänna vattentjänster 6§. 

Paragrafen reglerar kommunens skyldighet att förse fastigheter med allmänt vatten och avlopp. När 

det gäller vatten och avlopp regleras skyddet av människors hälsa och miljön av miljöbalken och 

lagen om allmänna vattentjänster. Bestämmelserna i dessa syftar till att säkerställa skyddet av 

människors hälsa och miljö och att säkra att vattenförsörjning och avlopp ordnas i ett större 

sammanhang, där det finns behov för det. 

Bebyggelsen i föreslaget verksamhetsområde bedöms omfattas av kommunens skyldighet att ordna 

dricksvatten och spillvatten i ett större sammanhang. Bedömningen grundar sig bland annat på att 

det vore mycket svårt att på ett godtagbart sätt ordna enskilda anläggningar på fastigheterna utan 

att äventyra hälsa och miljö. Området ligger förhållandevis nära den övergödningskänsliga 

Kungsbackafjorden med avrinning via diken. En stor del av området har berg eller lera i marken. 

Närheten mellan fastigheterna försvårar möjligheterna till enskilda vattentäkter i kombination med 

enskilda avloppsanläggningar på varje fastighet. Angränsande områden planeras exploateras med 

nya detaljplaner under de närmsta åren. I området finns ett fåtal enskilda avlopp.   

För området har gjorts en dagvattenutredning. Området bedöms inte ha behov av att inrätta 

verksamhetsområde för dagvatten. Dagvatten avser regnvatten, smältvatten och framträngande 

grundvatten.  

De fastigheter, som ej kommer ingå i verksamhetsområdet norrut, ligger ett drygt hundratal meter 

ifrån föreslaget verksamhetsområde i ett betydligt glesare bebyggt område. Dessa fastigheter ligger 

utanför detaljplan och bedöms inte ha ett planmässigt eller faktiskt sammanhang med övrig 

bebyggelse. För dessa fastigheters VA-försörjning bedöms inte föreligga kommunal skyldighet att 

ordna med vattentjänster i nuläget. 

Större delen av fastigheterna i området är anslutna till det allmänna dricksvatten- och 

spillvattennätet via avtal. I området finns en avtalsansluten VA-förening för dricksvatten och 

spillvatten och enstaka fastigheter som är anslutna till kommunalt VA via avtal. VA-föreningens 

anläggningar besiktigas med ambitionen att inkludera dem i den allmänna anläggningen. Där 

fastighetsägarna i VA-föreningar önskar, och om det leder till ett enhetligt ledningsnät, kan det vara 

möjligt för delområden att fortsätta som avtalsanslutna VA-föreningar med 

gemensamhetsanläggning. Gemensamhetsanläggningar blir då ett sätt att säkra både nuvarande och 

framtida fastigheters möjlighet till anslutning i delområdet utan att kommunala ledningar behöver 

byggas ut till varje fastighet. En förutsättning för att ett delområde ska kunna fortsätta som 

avtalsanslutet inom verksamhetsområde för VA är att kommunen inte behöver ha ledningar genom 

delområdet för att nå ytterligare fastigheter inom nuvarande eller framtida verksamhetsområden för 

VA.  



Bilagor VA-Verksamhetsområde 2021  2022-03-18 
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Bilaga 8. VA-utbyggnadsområde 804 Buared 
Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten markerat med lila. 
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Bilaga 8. VA-utbyggnadsområde 804 Buared 
 

Bakgrund för område 804 Buared 

Område 804 Buared är ett VA-utbyggnadsområde i VA-utbyggnadsplanen för 2022-2032. Området 

består av en bebyggelsegrupp som i norr gränsar till VA-utbyggnadsområde 803 Kläppa och i sydost 

till ett mer glesbebyggt område. I området finns 55 fastigheter som föreslås ingå i det utökade 

verksamhetsområdet för VA. Fastigheterna i området är främst permanentbostäder. 

Bedömningen av områdets behov utgår från lag (SFS 2006:412) om allmänna vattentjänster 6§. 

Paragrafen reglerar kommunens skyldighet att förse fastigheter med allmänt vatten och avlopp. När 

det gäller vatten och avlopp regleras skyddet av människors hälsa och miljön av miljöbalken och 

lagen om allmänna vattentjänster. Bestämmelserna i dessa syftar till att säkerställa skyddet av 

människors hälsa och miljö och att säkra att vattenförsörjning och avlopp ordnas i ett större 

sammanhang, där det finns behov för det. 

Bebyggelsen i föreslaget verksamhetsområde bedöms omfattas av kommunens skyldighet att ordna 

dricksvatten och spillvatten i ett större sammanhang. Bedömningen grundar sig bland annat på att 

det vore mycket svårt att på ett godtagbart sätt ordna enskilda anläggningar på fastigheterna utan 

att äventyra hälsa och miljö. Recipienter för avrinning från området är Lundaån och 

Ölmevallabäcken. Båda recipienterna har höga halter av näringsämning. Ölmevallabäcken mynnar i 

yttre Kungsbackafjorden med måttlig ekologisk status. Delar av området har berg i marken. Närheten 

mellan fastigheterna försvårar möjligheterna till enskilda vattentäkter i kombination med enskilda 

avloppsanläggningar på varje fastighet. Angränsande område söderut är planerat att exploateras 

med ytterligare bostäder. Fastigheterna i området har enskilda avlopp.  Inga fastigheter i området är 

anslutna till kommunalt VA via avtal. 

För området har gjorts en dagvattenutredning. Området bedöms inte ha behov av att inrätta 

verksamhetsområde för dagvatten. Dagvatten avser regnvatten, smältvatten och framträngande 

grundvatten.  

De fastigheter som ej kommer ingå i verksamhetsområdet ligger ett drygt hundratal meter ifrån 

föreslaget verksamhetsområde och utgör ett betydligt glesare bebyggt område. De ligger utanför 

detaljplan och bedöms inte ha ett planmässigt eller faktiskt sammanhang med övrig bebyggelse. För 

dessa fastigheters VA-försörjning bedöms inte föreligga kommunal skyldighet att ordna med 

vattentjänster i nuläget.  
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Bilaga 9. Detaljplan TP77 (verksamheter Varla) 
 

Bilaga 9. Detaljplan TP77 (verksamheter Varla) 
Verksamhetsområde för dagvatten markerat med lila.  

(Området markerat med lila är sedan tidigare verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten. 

Övriga fastigheter i detaljplanen är sedan tidigare verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten 

och dagvatten.) 
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Bilaga 10. Detaljplan FJP33 (bostäder Hjälm) 
 

Bilaga 10. Detaljplan FJP33 (bostäder Hjälm) 
Verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten och dagvatten markerat med lila. 
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Bilaga 11. Detaljplan KP134 (Fisken Kungsbacka centrum) 
 

Bilaga 11. Detaljplan KP134 (Fisken Kungsbacka centrum) 
Verksamhetsområde för dagvatten markerat med lila.  

(Området markerat med lila är sedan tidigare verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten. 

Övriga fastigheter i detaljplanen är sedan tidigare verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten 

och dagvatten.) 
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Bilaga 12. Detaljplan TP75 (bostäder och skola med mera Björkris) 
 

Bilaga 12. Detaljplan TP75 (bostäder och skola med mera Björkris) 
Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten markerat med lila och verksamhetsområde för 

dricksvatten, spillvatten och dagvatten markerat orange. 

(Området markerat med lila är sedan tidigare verksamhetsområde för dagvatten.) 
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Bilaga 13. Detaljplan TP76 (bostäder Varla) 
 

Bilaga 13. Detaljplan TP76 (bostäder Varla) 
Verksamhetsområde för dagvatten markerat med lila. 

(Området markerat med lila är sedan tidigare verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten.) 
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Bilaga 14. Detaljplan VP94 (utbildningslokaler med mera Heberg) 
 

Bilaga 14. Detaljplan VP94 (utbildningslokaler med mera Heberg) 
Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten markerat med lila.  

(Övriga delar av detaljplanen är sedan tidigare verksamhetsområde dricksvatten och spillvatten.)  
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Bilaga 15. Buera - Lillarösvägen 
 

Bilaga 15. Buera - Lillarösvägen 
Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten markerat med lila. 
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Bilaga 16. Iserås - Ranagårdsvägen 
 

Bilaga 16. Iserås - Ranagårdsvägen 
Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten markerat med lila. 
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Bilaga 17. Kyvik - Braeråsvägen 
 

Bilaga 17. Kyvik - Braeråsvägen 
Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten markerat med lila. 
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Bilaga 18. Nötegång - Lysholmsvägen 
 

Bilaga 18. Nötegång - Lysholmsvägen 
Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten markerat med lila. 
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Bilaga 19. Skårby - Skårbyvägen 
 

Bilaga 19. Skårby - Skårbyvägen 
Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten markerat med lila. 
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Bilaga 20. Torpa - Gällingevägen 
 

Bilaga 20. Torpa - Gällingevägen 
Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten markerat med lila.  

  



Bilagor VA-Verksamhetsområde 2021  2022-03-18 

Bilaga 21. Vallda - Råhagsvägen 
 

Bilaga 21. Vallda - Råhagsvägen 
Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten markerat med lila. 
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Bilaga 22. Älvsåkers-Kyrkotorp - Siggaliden 
 

Bilaga 22. Älvsåkers-Kyrkotorp - Siggaliden 
Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten markerat med lila. 
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Bilaga 23. Släps-Kullen - Josef Börjessons väg 
 

Bilaga 23. Släps-Kullen - Josef Börjessons väg 
Verksamhetsområde för dagvatten markerat med lila. 

(Området markerat med lila är sedan tidigare verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten.) 
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Bilaga 24. Vallda - Högarydsvägen 
 

Bilaga 24. Vallda - Högarydsvägen  
Verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten och dagvatten markerat med lila. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Svar på motion från Roger Larsson (KB) om marknadsföring via storbildsskärm utmed 
E6:an 
 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige bifaller motionen med hänvisning till att det finns ett behov av ett fördjupat 
beslutsunderlag i frågan om digitala informationsskyltar utmed E6:an. 

Kommunfullmäktige ger nämnden för Teknik i uppdrag att, i samverkan med kommunstyrelsen, utreda 
möjligheten att placera digitala informationsskyltar vid utvalda platser längs med E6:an. 

Sammanfattning av ärendet 
Roger Larsson (KB) föreslår i en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 9 november 2021 
att kommunfullmäktige ska ge nämnden i Teknik i uppdrag att utreda möjligheten att placera 
motorvägsskyltar med modern teknik och rörliga bilder längs med E6:an. Syftet med skyltarna ska 
vara att öka marknadsföringen av kommunen, kommunens företag och föreningar samt olika 
evenemang. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-05-12 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-30 § 403  
Kommunfullmäktige 2021-11-09, § 154 
Motion från Roger Larsson (KB), 2021-10-08 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-12-10, § 419  
Kommunstyrelsen 2017-05-23, § 109  

Beslutet skickas till 
Nämnden för Teknik, kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 
Roger Larsson (KB) föreslår i en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 9 mars 2021 att 
skyltar med modern teknik och rörliga bilder ska placeras vid utvalda platser längs E6:an i båda 
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riktningar. Syftet med skyltarna ska vara att öka marknadsföringen av kommunen, kommunens företag 
och föreningar samt olika evenemang. 

Bakgrund 
Skyltning vid motorvägen E6 har diskuterats vid olika tillfällen i kommunen de senaste åren. 
Utgångspunkten har varit att stärka kommunens identitet och locka till evenemang och handel i 
kommunen.  

 Under 2017 genomförde kommunstyrelsens förvaltning en utredning i frågan om skyltar där 
bland annat välkomstskyltar vid E6:an ingick.   

 Under 2019 lämnades information till kommunstyrelsens arbetsutskott om möjligheterna att 
placera digitala motorvägsskyltar utmed E6:an, vilka investeringsbehov som krävdes samt 
arbetsgång för detta.  

Under 2020–2021 har kommunstyrelsens förvaltning drivit ett utvecklingsarbete för att lyfta och 
tydligare kunna kommunicera platsen Kungsbacka. Det är ett arbete som har engagerat näringsliv, 
invånare och medarbetare inom kommunen och som sammanfattas i ett platsvarumärke för 
”Kungsbacka”. Ambitionen är att tydliggöra och synliggöra Kungsbacka i syfte att skapa 
attraktionskraft och stolthet samt göra Kungsbacka mer känt. 

Möjlighet till information och marknadsföring 
Grundtanken med motorvägsskyltar är att synliggöra Kungsbackas utbud av evenemang och händelser 
inom till exempel kultur, nöje och idrott, med fokus på det som riktar sig till många besökare. Det som 
visas på motorvägsskyltar bör främst vara sådant som är av stort allmänintresse och det samlade 
innehållet som visas ska spegla platsen Kungsbacka och ge en god bild av vad som händer i 
Kungsbacka. Det kan även vara större profilskapande möten och händelser som till exempel 
Scandinavian masters i Golf, SM i Ponnyridning och så vidare.  

Den nya arenan kommer att medföra ett större utbud av evenemang. Då ökar också behovet för 
kommunen att synas och kommunicera betydligt, vilket ställer krav på nya möjligheter att nå ut till 
invånare, besökare och förbipasserande.  

Enligt Trafikverket passerar cirka 30 000 till 50 000 fordon de stora avfarterna från E6:an och väg 158, 
varje dag. Ur det perspektivet kan motorvägsskyltar anses ge god möjlighet för Kungsbacka att 
exponera budskap i syfte att informera och marknadsföra.  

Syftet kan också vara att stödja kommunens näringsliv, föreningsliv och besöksnäring. Det finns även 
möjlighet att använda skyltarna om Kungsbacka kommun behöver nå ut med viktig 
samhällsinformation. Skyltar vid motorvägen är ett komplement till andra kommunikationskanaler. 

Så här gör andra kommuner i länet och närområdet 
 Halmstad har två digitala skyltar: en vid infarten norrifrån och en söderifrån. Båda ägs av 

kommunens bolag Destination Halmstad. De digitala skyltarna informerar om evenemang i 
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kommunen både kommunalt arrangerade och sådana som arrangeras av idrotts- och 
kulturföreningar, men även stora kommersiella musikevenemang marknadsförs. Alla betalar en 
avgift per dygn. Kommunen har även förberett med en särskild bakgrund på den digitala 
skärmen för rent kommunala budskap i samband med till exempel en kris eller 
samhällsstörning.  

 I Laholm har ett kommersiellt företag satt upp en dubbelsidig digital skylt vid E6:an. På den 
skylten har kommunen tidigare, via avtal, köpt plats för imageskapande information och reklam 
för evenemang. 

 Falkenberg kommun har två digitala skyltar vid E6:an: en vid infarten norrifrån och en 
söderifrån. Skyltarna ägs och sköts av det kommunala bolaget Destination Falkenberg AB.  

 Varberg har i dag två skyltar med fasta varumärkesbyggande budskap utefter E6:an, men 
arbetet pågår att söka tillstånd för digital skylt så att budskapet kan variera och anpassas till vad 
som händer i staden. Ansökningsprocessen pågår för att utse en plats utifrån Trafikverkets 
krav. Det är Varbergs näringslivs- och destinationskontor tillsammans med mark- och 
exploateringsenheten som driver arbetet.  

 Mölndal har inga digitala skyltar vid motorvägen. En övergripande dialog förs kring frågan, 
men ännu finns inga planer eller beslut. 

 Partille har sedan flera år två digitala skyltar längs med E20. Skyltarna ägs och drivs av 
kommunen. Kommunikationsavdelningen ansvarar för innehållet och 
samhällsbyggnadskontoret äger den fysiska skylten samt ansvarar för dess drift och skötsel. 

 Göteborg & Co äger Göteborgs stora digitala skyltar vid ett flertal infarter, där budskap om 
olika evenemang publiceras.  

 

Ställningstaganden att överväga  
Andra kommuner som gjort liknande projekt beskriver en komplex och omfattande process. Det 
behöver finnas en vilja att investera såväl tid som pengar. Undersökningen 2019 visade en 
prisuppskattning för motorvägsskyltar enligt nedan. Generellt rekommenderas två skyltar samt minst 
20 m2 för en 110-väg. 

 Liten skylt 20 m2: cirka 700 000 kronor 

 Medium 22–25 m2: cirka 875 000 kronor 

 Stor 30 m2: cirka 1 050 000 kronor 

Prisuppskattningen inkluderar fundament, tre år service och garanti. Grävarbete och framdragning av 
el tillkommer, likaså elförbrukning för drift av skylt, samt serviceavtal efter tre år.  
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Fördjupat beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret kan konstatera att kommuner har olika lösningar och att det finns olika sätt 
att utforma ägande och ansvar. Det finns därför anledning för Kungsbacka kommun att fördjupa sig i 
frågan och i ett första skede ta fram ett fördjupat beslutsunderlag som omfattar förslag på:  

 ägandeform, antal skyltar, typ av skylt, service och drift samt finansiering och plan för 
genomförande. 

 förslag på placering utifrån möjligheterna att uppfylla myndigheters krav för att olika tillstånd, 
till exempel Trafikverket. 

 ansvar och organisation för drift och underhåll. 

 ansvar och organisation för redaktionell hantering av budskap samt uppföljning. 

 

 

Malin Aronsson     Anders Johansson 

Kommundirektör     Biträdande kommundirektör 
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§ 403 Dnr 2021-00997 
Remittering av motion från Roger Larsson (KB) om marknadsföring via 
storbildsskärm utmed E6:an 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till kommunledningskontoret 
för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Roger Larsson (KB) har inkommit med en motion om att placera storbildsskärmar 
utmed E6:an med syftet att öka marknadsföreningen av kommunen, kommunens 
företag och föreningar samt olika evenemang. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige 2021-11-09, § 154 
Motion från Roger Larsson (KB) om marknadsföring via storbildsskärm utmed 
E6:an, 2021-10-08 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Fredrik Hansson (C) yrkar att motionen remitteras till 
kommunledningskontoret för besvarande. 

Beslutsgång 
Ordförande Fredrik Hansson (C) konstaterar att det finns två förslag till beslut, 
kommunledningskontorets respektive eget yrkande. Ordföranden (C) prövar 
förslagen och finner att arbetsutskottet bifaller ordförandens (C) yrkande. 

Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret, enheten Kommunikation för förändring 
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§ 154 Dnr 2021-00997 
Anmälan av motion från Roger Larsson (KB) om marknadsföring via 
storbildsskärm utmed E6:an 

Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Roger Larsson (KB) har inkommit med en motion om att placera storbildsskärmar 
utmed E6:an med syftet att öka marknadsföringen av kommunen, kommunens 
företag och föreningar samt olika evenemang. 

Beslutsunderlag 
Motion från Roger Larsson (KB) om marknadsföring via storbildsskärm utmed 
E6:an, 2021-10-08  

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan remittera 
motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning, och finner att 
kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 



Kungsbackaborna 

Motion till KF:s möte 2021-11-09 2021-10-08 

Betr: Marknadsföring via Storbildskärm utmed E6:an 

En ledskylt placeras före eller efter ekodukten men i god tid innan Varla avfarten vid E6 i 
riktning mot Malmö. Söderifrån skulle skylten kunna placeras efter Hanhalsholmevägen men 
före Rolfsån. Här passerar drygt 100 000 personer per dygn. Kungsbacka kommun borde göra 

som grannkommunerna Borås och Göteborg, kombinera traditionell utomhusreklam med 
modern teknik och rörliga bilder vilket gör det lätt att nå ut med information till alla åldrar. 
Framför allt blir informatiönen oundviklig och budskapet når de som åker längs E ban. 
Bildskärmen skall klara av att visa alla former av visuella media och med rätt kreativ 
utformning av budskapen skapar Kungsbacka kommun en garanterad "impact "och påverkan 

med sin information och sina budskap. 

Syftet är att öka marknadsföreningen av vår kommun eller våra företag och föreningar. Olika 
evenemang, Tjolöholm, Äskhult, sport eller kulturevenemang såsom teaterutställningar, 
mässor m.m. och andra event/budskap eller info. Utbyggda Hede handelsområde, 
Kungsmässan och idrottsanläggningarna för hästsport, handboll, innebandy, fotbol l, ishallen 

och simhallen m.fl. med sina cuper, matcher och events/kultur aktiviteter bidrar till att alltmer 
göra Kungsbacka til l en handelsstad och mötesplats, vilket lockar fler och fler besökare till 
kommunen. 
Det är önskvärt att de stannar längre och besöker butiker, restauranger och olika utflyktsmål. 
Även aktuell trafiksituation kan hållas uppdaterad här. 
- Det finns hur mycket information som helst som vår kommun kan och bör gå ut med. 

Kungsbackaborna yrkar därför att: 

Kommunfullmäktige ger Teknik i uppdrag att utreda frågan och återkomma med förslag till 
beslut ~~ 

Roger L n' 

Kungsbackaborna (Kb) 
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§ 419 Dnr 2019-00401  
Avstämning om samordnad skylthantering 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott får information om och diskuterar digitala 
motorvägsskyltar, digitala informationsskyltar i stadsmiljö, skyltar för annonsering 
och information samt rutiner för hantering av skyltar. 

Beslutsgång 
Ordförande Hans Forsberg (M) prövar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan 
notera informationen till protokollet och finner att utskottet beslutar enligt detta. 
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§ 109 

 

Finansiering av skyltar 2017 - 2018 
KS/2016:192 2.9.0.1 

 
Beslut 
Fem nya evenemangsskyltar och informationsskyltar i fem av 
kommunens orter ska sättas upp under 2017 till en investering på 
565 000 kronor. Varav 190 000 kronor är en investering för 
kommunstyrelsen och 375 000 kronor för nämnden för Fritid & Folkhälsa. 
Finansiering sker utan upplåning inom kommunens befintliga 
investeringsbudget.  
Investering 2018 på 790 000 kronor inarbetas i kommunbudgeten detta 
år. 600 000 kronor avser investeringsbudget för nämnden för Fritid & 
Folkhälsa och 190 000 kronor för kommunstyrelsen.  
Driftskostnaden 2017 uppgår till 46 000 kronor för evenemangsskyltarna 
för Fritid & Folkhälsa, och till 67 000 kronor för bygglov och uppdatering 
av kommunens skyltprogram för kommunstyrelsen. För ortsskyltar en 
driftkostnad om 24 000 kronor för kommunstyrelsen Finansiering sker ur 
kommunstyrelsens arbetsutskotts anslag för oförutsedda utgifter.  
För 2018 inarbetas driftkostnaden för evenemangsskyltar om 116 800 
kronor i kommunbudgeten för Fritid & Folkhälsa och för ortsskyltar med 
47 000 kronor till Kommunstyrelsen. 
Sammanfattning 
Kommunens nya evenemangsskyltar och ortsskyltar kräver finansiering med 
kommunala medel.  

Evenemangsskyltar 
De gamla skyltarna för affischering av evenemang i kommunen måste bytas ut 
och inom projektet Samordnad skylthantering har en ny konstruktion tagits fram. 
Fem sådana skyltar ska sättas upp under 2017 i Kungsbacka stad och kräver 
finansiering med 375 000 kronor.  
För 2018 planeras för åtta evenemangsskyltar i kommunens övriga orter till en 
investering av 600 000 kronor. Denna investering inarbetas i budgeten för den 
ansvariga nämnden Fritid & Folkhälsa. 
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Kostnaderna 2017 för drift av evenemangsskyltarna samt bygglovsansökan med 
25 000 kronor kan finansieras via OF-medel. Kostnaderna 2018 för dessa är 
46 800 kronor. 

Ortsskyltar  
Vi planerar för att ortskyltar med karta och information sätts upp i fem av 
kommunens orter under 2017 till en investering av 190 000 kronor.  
För 2018 planeras för ytterligare fem ortskyltar i övriga orter. Denna investering 
inarbetas i kommunbudgeten för den ansvariga nämnden kommunstyrelsen. 

Uppdatering av kommunens skyltprogram 
Vi behöver under 2017 komplettera kommunens skyltprogram till en 
beräknad kostnad av 60 000 kronor. Finansiering av detta kan ske via 
OF-medel. 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2017-04-04, § 105 
Tjänsteskrivelse, 2017-01-30 
Proposition 
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, 
det vill säga arbetsutskottets förslag, och att kommunstyrelsen bifaller 
det. 
Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret B. Ericson, Kommunledningskontoret ekonomi. 
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Svar på Finansdepartementets remiss av promemorian En effektivare 
upphandlingstillsyn (Ds 2022:5) 
 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2022-05-18, och översänder det som sitt svar till 
Finansdepartementet.  

Sammanfattning av ärendet 
Kungsbacka kommun har fått möjlighet att yttra sig över Finansdepartementets remiss av 
promemorian En effektivare upphandlingstillsyn (Ds 2022:5).  

I promemorian föreslås att Konkurrensverket, som är tillsynsmyndighet över den offentliga 
upphandlingen, ska ges utökade sanktions- och utredningsmöjligheter vid tillsynen över de centrala 
upphandlingslagarna. 

Konkurrensverket utövar tillsyn över upphandlande myndigheters- och enheters efterlevnad av 
upphandlingslagarna, genom utredning av eventuella överträdelser och efterföljande tillsynsbeslut. 
Förändringsförslagen förväntas leda till effektivitetsvinster och därmed till ett förstärkt tillsynsverktyg. 
Syftet med förslagen är att ytterligare motverka korruption eller diskriminering av leverantörer i den 
offentliga upphandlingen genom effektivare tillsyn.  

Konsekvenser som i förlängningen kan bli aktuella för Kungsbacka kommun, om kommunen eller dess 
leverantörer blir föremål för utredning eller tillsynsärende, är längre utredningstider eller högre 
upphandlingsskadeavgifter. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-05-18 
Yttrande, 2022-05-18 
Nämnden för Service, 2022-05-19, §55 
Nämnden för Service tjänsteskrivelse, 2022-05-06 
Nämnden för Service yttrande, 2022-05-06 
Finansdepartementets promemoria – En effektivare upphandlingstillsyn (Ds 2022:5) 

https://www.regeringen.se/49535d/contentassets/43847e0cc6254b2fbeaad27e046031e4/en-effektivare-upphandlingstillsyn-ds-20225.pdf
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Beslutet skickas till 
Finansdepartementet 

Beskrivning av ärendet 
Kungsbacka kommun har fått möjlighet att yttra sig över Finansdepartementets remiss av 
promemorian En effektivare upphandlingstillsyn (Ds 2022:5).  

I promemorian föreslås att Konkurrensverket som är tillsynsmyndighet över den offentliga 
upphandlingen ska ges utökade sanktions- och utredningsmöjligheter vid tillsynen över de centrala 
upphandlingslagarna. Konkurrensverket utövar tillsyn över upphandlande myndigheters- och enheters 
efterlevnad av upphandlingslagarna, genom utredning av eventuella överträdelser och efterföljande 
tillsynsbeslut. Förändringsförslagen förväntas leda till effektivitetsvinster och därmed till ett förstärkt 
tillsynsverktyg. Syftet med förslagen är att ytterligare motverka korruption eller diskriminering av 
leverantörer i den offentliga upphandlingen genom effektivare tillsyn.  

Konsekvenser som i förlängningen kan bli aktuella för Kungsbacka kommun om kommunen eller dess 
leverantörer blir föremål för utredning eller tillsynsärende är längre utredningstider eller högre 
upphandlingsskadeavgifter.  

Nämnden för Service yttrande ligger till grund för kommunens yttrande. Nämnden för Service redogör 
vidare i sin tjänsteskrivelse för promemorians förslag mer i detalj, vilka i huvudsak innebär ökade 
möjligheter för konkurrensverket att utfärda sanktioner.  
 
 

Malin Aronsson     Anders Johansson 

Kommundirektör     Biträdande kommundirektör 



 
YTTRANDE 

Kommunstyrelsen 
 

Datum 
2022-05-18 

Diarienummer 
«Databas» «Diarienr» 

Till 

Finansdepartementet 

Ert diarienummer 
Fi2022/00967 

 

 
Kommunstyrelsen 

kommun@kungsbacka.se 

1 (2)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

 
Yttrande över finansdepartementets remiss: En effektivare upphandlingstillsyn 
promemoria (Ds 2022:5) 

Sammanfattande inställning 
Kungsbacka kommun ställer sig generellt positiv till remissens innehåll. Förslagen bör sammantaget 
kunna leda till effektivitetsvinster i Konkurrensverkets tillsynsuppdrag och därmed också bidra till att 
stärka arbetet med att motverka korruption och diskriminering av leverantörer inom den offentliga 
upphandlingen.  

Kommunens inställning i detalj 

Avsnitt 4.1 Tillsynsmyndigheten får besluta om upphandlingsskadeavgift    
Kungsbacka kommun instämmer i remissens förslag. Samma beslutsordning som för 
konkurrensskadeavgift bör gälla för upphandlingsskadeavgift. Kommunen anser liksom utredningen 
att det inte finns något tungt vägande skäl mot en sådan beslutsordning. Att verkets beslut ska få 
överklagas till allmän förvaltningsdomstol, samtliga instanser, är enligt kommunen en förutsättning för 
att rättssäkerheten fortsatt ska kunna upprätthållas.  

Avsnitt 4.2 Dokumentationsskyldigheten förenas med en tidsfrist 
Kungsbacka kommunen har inget att erinra mot remissens förslag.  

Avsnitt 4.3 Tillämpningsområdet för upphandlingsskadeavgiften utökas  
Kungsbacka kommun instämmer i remissens förslag. Höjningen av direktupphandlingsgränsen för 
sociala tjänster och andra särskilda tjänster ger anledning att utöka området för avgiften. Remissen 
utelämnar dock utredning och förslag avseende nivåerna på avgiften vid överträdelse inom det utökade 
tillämpningsområdet. Kommunen hade med fördel sett utredning kring möjligheten att sätta fasta och 
därmed mer förutsägbara belopp.  

Avsnitt 4.4 Taket på upphandlingsskadeavgiften höjs 
Kungsbacka kommun instämmer i remissens förslag. Ett höjt belopp får sannolikt en mer 
avskräckande verkan i relation till exempelvis stora byggprojekt och en mer proportionerlig 
rättsverkan vid överträdelser. Ett höjt belopp understödjer dessutom upphandlingsavdelningarnas 
arbete med att upprätthålla efterlevnaden av upphandlingslagarna.   
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Avsnitt 4.5 Tidsfristen för att besluta om upphandlingsskadeavgift förlängs  
Kungsbacka kommun instämmer i remissens förslag. Nyttan av möjligheten till utökad tillsyn av 
komplexa och omfattande ärenden, överväger upphandlande myndigheter och enheters intresse av att 
under en mer begränsad tid vara föremål för utredning. Förslaget kan dessutom bidra till utvecklingen 
av rättspraxis.  

Kommunen ser i detta läge dock inte skäl till införande av en längre tidsfrist avseende överträdelse 
inom det föreslagna utökade tillämpningsområdet för upphandlingsskadeavgiften. Två olika tidsfrister 
behöver nödvändigtvis inte försvåra den rättsliga regleringen inom området.  
Avsnitt 4.6 Förelägganden 
Kungsbacka kommun instämmer i remissens förslag. 

Avsnitt 4.6.2 Utredningsförelägganden bör kunna omfatta en vidare personkrets än idag 
Kungsbacka kommun har inget att erinra mot remissens förslag. 

Avsnitt 4.6.3 Utredningsförelägganden bör kunna förenas med vite  
Kungsbacka kommun har inget att erinra mot remissens förslag. 

Avsnitt 4.6.4 Omedelbart verkställbara beslut   
Kungsbacka kommun har inget att erinra mot remissens förslag. 

Avsnitt 4.8 Ett samlat tillsyns- och sanktionskapitel  
Kungsbacka kommun har inget att erinra mot remissens förslag. 

 

Kungsbacka kommun 
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§ 55 Dnr 2022-00087 
Begäran om yttrande - En effektivare upphandlingstillsyn 

Beslut 
Nämnden för Service antar yttrandet över Kommunstyrelsen remiss – En effektivare 
upphandlingstillsyn (KS 2022-00292), daterat 2022-05-06, och översänder det som 
sitt svar till Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Service har fått tillfälle att yttra sig över kommunstyrelsen remiss 
gällande en effektivare upphandlingstillsyn.  

Konkurrensverket utövar tillsyn över upphandlande myndigheters och enheters 
efterlevnad av upphandlingslagarna, genom utredning av eventuella överträdelser 
och efterföljande tillsynsbeslut.  

I remissen föreslås att Konkurrensverket ska ges utökade sanktions- och 
utredningsmöjligheter. Nedan förändringsförslag förväntas leda till 
effektivitetsvinster och därmed till ett förstärkt tillsynsverktyg. Syftet med förslagen 
är att ytterligare motverka korruption eller diskriminering av leverantörer i den 
offentliga upphandlingen genom tillsyn. 

Förslagen kan i förlängningen medföra vissa konsekvenser för Kungsbacka kommun, 
såsom en eventuellt längre utredningstid i det fall kommunen blir föremål för ett 
tillsynsärende och en högre upphandlingsskadeavgift i det fall Konkurrensverket 
fastställer en överträdelse (gäller upphandling av mer betydande värde).   

 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Services tjänsteskrivelse, 2022-05-06 
Nämnden för Service yttrande över Kommunstyrelsens remiss: En effektivare 
upphandlingstillsyn (KS 2022-00292), daterat 2022-05-06. 
Kommunstyrelsen begäran om yttrande - En effektivare upphandlingstillsyn, 
Kommunstyrelsens diarienummer: KS 2022-00292 
Finansdepartementet, följebrev 
Finansdepartementet, promemoria - En effektivare upphandlingstillsyn 

Beslutsgång 
Ordförande Fredrik Hansson (C) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill 
säga förvaltningen för Service förslag, och att nämnden för Service bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 



 
YTTRANDE 

Nämnd 
 Datum 

2022-05-06 
Diarienummer 

SE 2022-00087 
 

 
Nämnd 

nämnd@kungsbacka.se 
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 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

 
Nämnden för Service yttrande över Kommunstyrelsen remiss: En effektivare 
upphandlingstillsyn (KS 2022-00292).  

Sammanfattande inställning 
Nämnden för Service ställer sig generellt positiv till remissens innehåll. Förslagen bör sammantaget 
kunna leda till effektivitetsvinster i Konkurrensverkets tillsynsuppdrag. Därmed också bidra till att 
förstärka arbetet med att motverka korruption och diskriminering av leverantörer inom den offentliga 
upphandlingen.  
 
 

Nämndens ställningstagande i detalj  
Avsnitt 4.1 Tillsynsmyndigheten får besluta om upphandlingsskadeavgift    
 Kungsbacka kommun instämmer i remissens förslag. Samma beslutsordning som för 
konkurrensskadeavgift bör gälla för upphandlingsskadeavgift. Kommunen anser liksom utredningen 
att det inte finns något tungt vägande skäl mot en sådan beslutsordning. Att verkets beslut ska få 
överklagas till allmän förvaltningsdomstol, samtliga instanser, är enligt kommunen en förutsättning för 
att rättssäkerheten fortsatt ska kunna upprätthållas.  
 

 

Avsnitt 4.2 Dokumentationsskyldigheten förenas med en tidsfrist 

 Kungsbacka kommunen har inget att erinra mot remissens förslag.  
 

  
Avsnitt 4.3 Tillämpningsområdet för upphandlingsskadeavgiften utökas  
Kungsbacka kommun instämmer i remissens förslag. Höjningen av direktupphandlingsgränsen för 
sociala tjänster och andra särskilda tjänster ger anledning att utöka området för avgiften. Remissen 
utelämnar dock utredning och förslag avseende nivåerna på avgiften vid överträdelse inom det utökade 
tillämpningsområdet. Kommunen hade med fördel sett utredning kring möjligheten att sätta fasta och 
därmed mer förutsägbara belopp.  
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Avsnitt 4.4 Taket på upphandlingsskadeavgiften höjs 

Kungsbacka kommun instämmer i remissens förslag. Ett höjt belopp får sannolikt en mer avskräckande 
verkan i relation till exempelvis stora byggprojekt och en mer proportionerlig rättsverkan vid 
överträdelser. Ett höjt belopp understödjer dessutom upphandlingsavdelningarnas arbete med att 
upprätthålla efterlevnaden av upphandlingslagarna.   
 
 
Avsnitt 4.5 Tidsfristen för att besluta om upphandlingsskadeavgift förlängs  
Kungsbacka kommun instämmer i remissens förslag. Nyttan av möjligheten till utökad tillsyn av 
komplexa och omfattande ärenden, överväger upphandlande myndigheter och enheters intresse av att 
under en mer begränsad tid vara föremål för utredning. Förslaget kan dessutom bidra till utvecklingen 
av rättspraxis.  
Kommunen ser i detta läge dock inte skäl till införande av en längre tidsfrist avseende överträdelse 
inom det föreslagna utökade tillämpningsområdet för upphandlingsskadeavgiften. Två olika tidsfrister 
behöver nödvändigtvis inte försvåra den rättsliga regleringen inom området.  
 
 
Avsnitt 4.6 Förelägganden 
Kungsbacka kommun instämmer i remissens förslag. 
 
 
Avsnitt 4.6.2 Utredningsförelägganden bör kunna omfatta en vidare personkrets än idag 
Avsnitt 4.6.3 Utredningsförelägganden bör kunna förenas med vite  
Avsnitt 4.6.4 Omedelbart verkställbara beslut   
Kungsbacka kommun har inget att erinra mot remissens förslag. 
 
 
Avsnitt 4.8 Ett samlat tillsyns- och sanktionskapitel  
Kungsbacka kommun har inget att erinra mot remissens förslag. 
 
 

 

 

 

Lovisa Eld        Katarina Appelqvist 

Förvaltningschef       Verksamhetschef Inköp 

 

 



 
 

Datum 

2022-05-06 
Diarienummer 

SE 2022-00087 

 
 

 
Förvaltningen för Service 

Namita Magnusson 
0300 83 46 58 
Nämndsekreterare 

1 (3)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Begäran om yttrande - En effektivare upphandlingstillsyn 
 

Förslag till beslut i nämnden för Service 
Nämnden för Service antar yttrandet över Kommunstyrelsen remiss – En effektivare 
upphandlingstillsyn (KS 2022-00292), daterat 2022-05-06, och översänder det som sitt svar till 
Kommunstyrelsen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Service har fått tillfälle att yttra sig över kommunstyrelsen remiss gällande en effektivare 
upphandlingstillsyn.  
Konkurrensverket utövar tillsyn över upphandlande myndigheters och enheters efterlevnad av 
upphandlingslagarna, genom utredning av eventuella överträdelser och efterföljande tillsynsbeslut.  
I remissen föreslås att Konkurrensverket ska ges utökade sanktions- och utredningsmöjligheter. Nedan 
förändringsförslag förväntas leda till effektivitetsvinster och därmed till ett förstärkt tillsynsverktyg. 
Syftet med förslagen är att ytterligare motverka korruption eller diskriminering av leverantörer i den 
offentliga upphandlingen genom tillsyn. 
 
Förslagen kan i förlängningen medföra vissa konsekvenser för Kungsbacka kommun, såsom en 
eventuellt längre utredningstid i det fall kommunen blir föremål för ett tillsynsärende och en högre 
upphandlingsskadeavgift i det fall Konkurrensverket fastställer en överträdelse (gäller upphandling av 
mer betydande värde).   
 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Services tjänsteskrivelse, 2022-05-06 
Nämnden för Service yttrande över Kommunstyrelsens remiss: En effektivare upphandlingstillsyn (KS 
2022-00292), daterat 2022-05-06. 
Kommunstyrelsen begäran om yttrande - En effektivare upphandlingstillsyn, Kommunstyrelsens 
diarienummer: KS 2022-00292 
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Finansdepartementet, följebrev 
Finansdepartementet, promemoria - En effektivare upphandlingstillsyn 

 
 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

Beskrivning av ärendet 
Konkurrensverket får besluta om upphandlingsskadeavgift  
Enligt nuvarande reglering ska Konkurrensverket ansöka om upphandlingsskadeavgift vid allmän 
förvaltningsdomstol. Det är alltså domstolen som beslutar om en upphandlande organisation ska betala 
en avgift med grund i överträdelsen av upphandlingslagstiftningen. I remissen föreslås att i stället 
Konkurrensverket ska få fatta beslut om upphandlingsskadeavgift som första instans. Beslutet bör 
enligt förslaget kunna överklagas till allmän förvaltningsdomstol, och liksom tidigare bör det krävas 
prövningstillstånd vid överklagande till kammarrätten. Vidare bör det enligt förlaget även 
fortsättningsvis finnas ett generellt undantag för ringa fall av överträdelse, med den restriktivitet som 
gäller för undantaget. På motsvarande sätt bör det även fortsättningsvis finnas en generell möjlighet att 
bevilja eftergift. 
 
Tillämpningsområdet för upphandlingsskadeavgift utökas 
Möjligheten att besluta om upphandlingsskadeavgift bör enligt remissens förslag utvidgas till andra 
överträdelser än vad som gäller enligt nuvarande reglering, nämligen enbart otillåtna 
direktupphandlingar. Tillämpningsområdet föreslås blanda annat också omfatta bestämmelserna om 
dokumentationsskyldighet och efterannonsering av upphandling. Med dokumentationsskyldighet avses 
skyldigheten att upprätta individuella rapporter och protokoll samt bevarande av information om 
upphandlingsförfaranden. Brister i eller avsaknad av sådan dokumentation försvårar enligt utredningen 
avsevärt för upphandlande myndigheter och enheter att göra uppföljningar av inköp och att avgöra om 
inköp överstiger direktupphandlingsgränsen eller inte.  
 
Höjt tak på upphandlingsskadeavgift och förlängd tidsfrist för beslut om upphandlingsskadeavgift 
 
Enligt förslaget ska vidare tidsfristen för att besluta om upphandlingsskadeavgift förlängas från idag 
ett år till två år och avgiftens tak höjas från 10 miljoner kronor till 20 miljoner kronor. Den nuvarande 
ordningen, med en begränsning av avgiftens storlek både i andel av kontraktsvärdet (10 procent) och i 
ett fast belopp (10 000 000 kronor), kan enligt utredningen innebära att upphandlingar av betydande 
värden aldrig kan angripas lika hårt som upphandlingar till låga värden. En förlängd preskriptionsfrist 
medför enligt förslaget att Konkurrensverket får ökade möjligheter att upptäcka och utreda ärenden 
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som är mer komplexa och omfattande till sin karaktär, såsom stora byggprojekt. Det är nämligen enligt 
utredningen endast i undantagsfall som Konkurrensverket får vetskap om upphandlande 
organisationers direktupphandlingar redan i samband med eller i nära anslutning till avtalstecknandet 
(från vilken tidsfristen börjar löpa). 
 
Utredningsförelägganden ska omfatta leverantören och förenas med vite  
Konkurrensverket kan idag rikta en begäran om att komma in med upplysningar eller att visa upp en 
handling till upphandlande myndigheter och enheter. I syfte att effektivisera utredningarna av 
potentiella överträdelser föreslår remissen att Konkurrensverket ska kunna rikta förelägganden även 
till leverantörer. Det ska vidare enligt förslaget vara möjligt för Konkurrensverket att beslut om att 
utredningsförelägganden ska gälla omedelbart. Exempel på ett tillfälle då det kan finnas behov av att 
hämta in uppgifter från en leverantör är när den upphandlande myndigheten åberopar undantag från 
annonseringsplikten med hänsyn till att det av tekniska skäl inte finns någon konkurrens. Se 6 kap. 14 
§ 2 lag (2016:1145) om offentlig upphandling. Bedömningen är ofta komplex och kräver inte sällan 
branschspecifika kunskaper som enbart leverantören innehar.  
 
Vidare ska utredningsföreläggande enligt förslaget kunna förenas med vite. Det händer enligt 
utredningen att tillsynsobjekten inte följer konkurrensverkets begäran om information eller förhalar 
utredningen på olika sätt. Detta agerande sammanfaller ibland med att fristen för att ansöka om 
upphandlingsskadeavgift är på väg att löpa ut. Ett föreläggande som inte är kopplat till någon sanktion 
blir enligt utredningen under dessa förhållanden tämligen verkningslöst.  
 
Övriga förslag 
I remissen föreslås vidare att Konkurrensverket ska kunna förelägga upphandlande myndigheter och 
enheter att besluta om riktlinjer för användning av direktupphandling och att även sådana 
förelägganden ska kunna förenas med vite. Vidare föreslås att dokumentationsskyldigheten förenas 
med en tidsfrist om 30 dagar. 
 
Slutligen innehåller remissen förslag om att bestämmelserna om upphandlingsskadeavgift och tillsyn, 
som för närvarande återfinns i två avslutande kapitel i upphandlingslagarna, slås ihop till ett nytt 
gemensamt kapitel i respektive lag.  
 
 

Lovisa Eld       Katarina Appelqvist 

Förvaltningschef      Verksamhetschef Inköp 
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Kungsbacka kommun 
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Controller 
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 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Uppstart av projekt i lokalplan - Kolla förskola 
 

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

Sammanfattning av ärendet 
I lokalplanen för kommunbudget 2022 finns medel avsatta för Kolla förskola, löpnummer 227. 

Under en längre tid har det pågått en lokaliseringsutredning för en ny förskola i Kollaområdet. En 
projektbeställning för en detaljplan har tagits fram som innehåller en lokalisering i norra Gräskärr för 
en förskola med plats för 160 barn. Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade förslaget till 
projektbeställning vid sitt sammanträde den 17 maj 2022. Detaljplanearbetet och lokalprojektet 
kommer bedrivas parallellt för att korta ned projekttiden.  

Nybyggnation på denna plats bedöms vara kostnadsdrivande på grund av markförutsättningarna. I 
kombination med rådande priser på byggmarknaden och att behovet har flyttats fram ett år från år 2025 
till 2026, har budgeten utökats från 80 till 106 miljoner kronor. Utökningen ingår i kommande 
lokalplanen för 2023–2027 som ingår i förslag till kommunbudget 2023 med behandling på 
kommunfullmäktiges sammanträde den 15 juni 2022.  

Uppstart av projektet behöver ske under kvartal 3 år 2022.  

Lokaliseringen medför också kringkostnader som till exempel anläggning av infartsväg till förskolan 
vilket hanteras i separat budget för infrastruktur, löpnummer 227a i lokalplanen för kommunbudget 
2023.  

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-05-17  
Kommunbudget 2022 och plan 2023–2024, lokaler och boende sidor 46–52 
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Lokaler och boenden
Kungsbacka kommun är en attraktiv tillväxtkommun, geografiskt placerad i en av 
Sveriges starkaste tillväxt- och arbetsmarknadsregioner. Antalet invånare ökar 
varje år och nya lokaler behövs för att möta behovet från befolkningsökningen.

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

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

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

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

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

Handläggningen av lokalbehoven behöver ske enligt ned-
anstående principer: 

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

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

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

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

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

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

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

Behov Insamling
& utredning Förstudie Projektering Genomför-

ande Avslut

Lokalplanering

Behovsfas

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Investeringsbudget för nya lokaler och boenden, belopp i miljoner

Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026

298 479 723 552 306

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

Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026

64 56 40 58 52

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

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

Lokaltyp och beskrivning 2022 2023 2024 2025 2026

128 Varlaskolan fullmått idrottshall x

136 Björkris fullmått idrottshall x

138 Frillesås rid- och körklubb x

139 Toalettbyggnad Stättared x

140 Iserås fullmått idrottshall x

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

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

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

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

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

Lokaltyp och beskrivning 2022 2023 2024 2025 2026

207 Fjärås Må förskola 120

224 b Liljan förskola avveckling -40

226 Anneberg förskola 120

227 Kolla förskola 160

230 Björkris utbildningslokaler etapp 1 620

231 Björkris utbildningslokaler etapp 2 180

232 Trollelyckan förskola avveckling x

233 Frillesås förskola 160

234 Klockaregården förskola avveckling -160

235 Åsa förskola etapp 1 120

236 Åsa förskola etapp 2 80

237 Åsa (Stora Loket) förskola avveckling -80

238 Villa Emilia avveckling x

239 Kvarteret Liljan förskola 120

324 Varlaskolan tillbyggnad 300

329 Toråsskolan tillf. paviljong avveckling -100

332 Björkris skola paviljong avveckling -100

334 Frillesåsskolan paviljonger avveckling x

335 Iserås skola 200

336 Åsa skola 500

337 Åsa skola utbyggnad tillfällig lösning 150

338 Kvarteret Liljan skola 400

339 Kvarteret Liljan idrottshall x

340 Klinnekärr förskola avveckling x

341 Fjordskolan paviljong avveckling x

128 Varlaskolan fullmått idrottshall x

136 Björkris fullmått idrottshall x

140 Iserås fullmått idrottshall x

1202a Engelska skolan, skolpeng x x x

Summa utbildningsplatser 160 790 0 660 1 140

Noter

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

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

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

227 Kolla förskola
Stort underskott av förskoleplatser i Kollaområdet ger behov 
av förskola med 160 platser

INVESTERING OCH EXPLOATERING

Kommunbudget 2022 och plan 2023–2024      47



230 Björkris utbildningslokaler etapp 1
Området är föremål för exploatering av nytt bostadsområde. 
Nya utbildningsplatser måste därför byggas. Samordning 
med projekt 136 Björkris fullmåtts idrottshall.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lokaltyp och beskrivning 2022 2023 2024 2025 2026

413 Bmss barn 4

414 Bmss  Anneberg 12

502 Bmss Söderstaden        10   

504 Bmss Björkris 10

505 Bostäder SBF och referensboende  10 10 10 10 10

507 Bmss 12

508 a Bmss 12

508 b Bmss 12

508 c Bmss 8

508 d Bmss 2

508 e Bmss 12

508 f Bmss 6

508 g Bmss 12

508 h Bmss 6

508 i Bmss 2

508 j Bmss (12-)16

510 Ordinärt boende 2 2 2 2 2

Summa boendeplatser och lägenheter 28 34 54 48 32

Noter

413 Bmss barn
Gruppbostad för barn, 4 platser. 

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

502 Bmss Söderstaden
Servicebostäder med gemensam lokal för personalstöd. 

504 Bmss Björkris
Servicebostäder med gemensam lokal för personalstöd

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

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

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

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

Noter

600 Gymnasielokaler
Ökat elevantal löses inom befintliga lokaler.

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

Lokaltyp och beskrivning 2022 2023 2024 2025 2026

601 Bukärr stödboende platser 3 3 3 3 3

Lokaltyp och beskrivning 2022 2023 2024 2025 2026

600 Utökning i befintliga byggnader 61 33 21 48 35

Noter

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

Lokaltyp och beskrivning 2022 2023 2024 2025 2026

803 Björkris vård- och omsorgsboende 120

805 Ekhaga vård- och omsorgsboende -26 40

807 Anneberg vård- och omsorgsboende 80

808 Bukärrsgården avveckling x

809 Hemtjänstlokal Hede flytt x

810 Pölagården avveckling x

Summa boendeplatser 120 -26 0 120

Noter

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

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

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

808 Bukärrsgården avveckling
Planeras att avyttras när hyrestiden upphör.

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

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

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

Lokaltyp och beskrivning 2022 2023 2024 2025 2026

1407 Kullaviksskolan ombyggnad kök och 
matsal

x

1500 Kapareskolans ombyggnad kök x

1501 Fjordskolan mottagningskök x

1502 Iseråsskolan mottagningskök x

1503 Datahall x

1504 Toalettbyggnad Åsa camping x

1505 Toalettbyggnad Gårda brygga badplats x
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Noter

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

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

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

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

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

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

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

Lokaltyp och beskrivning 2022 2023 2024 2025 2026

131 Arena inkl skyddsrum x

1202 Tillfälliga lösningar eller oförutsedda 
händelser

x x x x x

1406 Duveheds omlastningsstation x

1408 Skyddsrum Kvarteret Liljan x

1410 Engångskostnader x x x x x

Noter

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

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

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

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

1410 Engångskostnader
Medel för oplanerade lokalbehov såsom rivning och sanering.
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Förstudie för Forsbergen och Forsgården 
 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen noterar förstudie för Forsbergen och Forsgården, daterad 2022-05-18 och förklarar 
uppdraget som lämnades av kommunstyrelsen 2016-10-18, § 208, med utökning 2020-06-23, § 145, 
för avslutat.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen gav den 18 oktober 2016 kommundirektören i uppdrag att ta fram en förstudie för 
Forsbergen och Forsgården. Förstudieuppdraget utökades sedan av kommunstyrelsen den 23 juni 
2020. 

Uppdraget innefattade att studera planeringsförutsättningar och föreslå framtida inriktning på mark- 
och vattenanvändning 20–25 år framåt i tiden. Syftet med projektet var att ge en övergripande bild av 
den framtida användningen av området utifrån dess förutsättningar och stadens framtida behov. 

I förstudien redovisas de stora dragen i utvecklingen av området vilket innebär både utveckling av nya 
områden samt bevarande av befintliga områden. Trafik, bebyggelse, natur och friluftsliv studeras i ett 
övergripande perspektiv. Enligt den av kommunstyrelsen beslutade projektbeställningen har 
förutsättningarna för cirka 2 000 nya bostäder utretts inom förstudieområdet. Förstudieområdet utgör 
en betydande del av sydöstra delen av staden och i uppdraget har även ingått att se till stadens framtida 
behov av rekreation och friluftsliv då området innefattar ett större natur-, rekreations- och 
skogsområde. 

Målet är att förstudiearbetet var att ge en helhetsbild för östra delen av Kungsbacka stad med 
kopplingar till centrum och stadens övriga delar. Förstudien ska också ge markägarna en förståelse för 
kommunens vilja och underlätta arbetet med kommande möjliga planprocesser i området.  

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-05-17 
Förstudie för Forsbergen och Forsgården, 2022-05-18 
Projektbeställning Forsbergen – reviderad, 2020-06-30 



 KUNGSBACKA KOMMUN 
 2 (2) 

 

Kommunstyrelsen 2020-06-23, § 145 
Kommunstyrelsen 2016-10-18, § 208 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadskontoret 

Beskrivning av ärendet 
Förstudie som koncept är ingen planeringsprocess med förankring i Plan- och bygglagen utan en tidig 
kommunal studie som kan ge underlag till en kommande fördjupning av översiktsplanen alternativt 
ligga som underlag till kommande planprogram, om inte den pågående fördjupning av översiktsplanen 
för staden har hunnit vinna laga kraft innan det blir aktuellt. Förstudien har genomförts av 
samhällsbyggnadskontoret med stöd av specialister från andra förvaltningar. 

Förstudieområdet utgör en betydande del av Kungsbacka stad och uppdraget har inneburit att se till 
hela stadens behov av service, inte minst områdets betydelse för framtidens rekreation och friluftsliv. 
Utveckling i Kungsbacka stad kommer under nuvarande planeringshorisont (cirka 25 år) att omfatta 
cirka 12 000 nya bostäder totalt. För att möjliggöra utveckling på fler platser i staden kan enbart en 
viss andel tillkomma inom förstudieområdet.  

Huvuddragen i förslaget innebär att delar av nuvarande golfbana tas i anspråk för bebyggelse av tätare 
karaktär med tillhörande kommunal service som skola och äldreboende. Bebyggelseutveckling vid 
Forsgården bedöms skapa förutsättningar för en hållbar stad och bygger på principerna i 
översiktsplanen. Samtidigt belyses möjligheterna att utveckla ett multifunktionellt parkstråk längs med 
Söderå som förutom kvaliteter som stadspark också kan rymma åtgärder för att minska negativa 
översvämningseffekter nedströms.   

I Forsbergens södra del föreslås en bebyggelseutveckling med något lägre täthet. Det mer perifera 
läget motiverar av flera aspekter en lägre täthet och en anpassning till befintliga förhållanden.   

En del av Forsbergens skogsområde föreslås att utvecklas till ett rekreationsområde för kommunens 
invånare. Här finns goda förutsättningar att skapa ett attraktivt och upplevelserikt skogsområde som är 
av betydelse för staden som helhet. Förstudien pekar på möjligheten att förlägga ett idrottsområde i 
anslutning till Forsbergen, vilket kräver vidare studier.  

Förstudien visar på möjligheterna med att Forsvägen förlängas och kopplas samman med 
Hällingsjövägen och Hedeleden. Därmed skapas förbättrade förbindelser till fler målpunkter, bland 
annat Hede station.  

 

 
Malin Aronsson      Emma Kjernald 

Kommundirektör      Samhällsbyggnadschef 
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INLEDNING  

UPPDRAG 

Kommunstyrelsen har gett samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram en förstudie för 
Forsbergen och Forsgården. Förstudien ska studera studieområdets planeringsförutsättningar och 
föreslå framtida inriktning på mark- och vattenanvändning 20–25 år framåt i tiden. I en förstudie 
redovisas de stora dragen i utvecklingen av området vilket kan innebära både utveckling av nya 
områden samt bevarande av befintliga områden. Utan att gå in i detalj studeras trafik, bebyggelse, 
natur och friluftsliv i ett övergripande perspektiv.  

Enligt den av kommunstyrelsen beslutade projektbeställningen ska förutsättningarna för cirka 2000 
bostäder utredas inom förstudieområdet. Förstudieområdet utgör en betydande del av sydöstra delen 
av staden och i uppdraget ingår även att se till stadens framtida behov av rekreation och friluftsliv 
då området innefattar ett större natur-, rekreations- och skogsområde. 

Förstudien har genomförts av samhällsbyggnadskontoret med stöd av specialister från andra 
förvaltningar. Förstudie som koncept är ingen planeringsprocess med förankring i Plan och 
Bygglagen utan en tidig kommunal studie som kan ge underlag till en kommande fördjupning av 
översiktsplanen alternativt ligga som underlag till kommande planprogram, om inte den pågående 
fördjupning av översiktsplanen för staden har hunnit vinna laga kraft innan. 

1.BESKRIVNING AV OMRÅDET 

Utredningsområdet för förstudien sträcker 
sig från Varbergsvägen i söder till 
korsningen mellan Hällingsjövägen och 
Gåsevadholmsvägen i öster samt till 
Söderåleden i väster.  

Området innehåller en höjdrygg med 
produktionsskog som kantas av 
villabebyggelse i väster och åkermark i 
öster. Den stadsnära golfbanan Forsgården 
ligger i sin helhet inom utredningsområdet 
och präglas idag av låg vegetation med olika 
skötselkaraktärer där golfklubben driver sin 
verksamhet.  

Söderån har en gren som kommer från 
Rolfsån vid Gåsevadholm. Den rinner 
genom förstudieområdets norra del och 
sätter genom en del fördämningar sin prägel 
på golfbanans område.  

 

 

 



  Sida 4 av 16 

  

Förstudie för Forsbergen och Forsgårdens golfbana 

Kopplingar till målbilder och översiktsplaner  

Enligt den gällande översiktsplanen, laga kraftvunnen 2022, ska Kungsbacka stad prioriteras och 
mer än hälften av de nytillkomna bostäderna i kommunen ska byggas där. Detta innebär att ca 12 
000 bostäder bör tillkomma i staden fram till 2050. Framförhållningen är dock bra då det redan 
finns positiva planbesked för cirka 9000 av dessa bostäder inom staden, om vi räknar med de 2000 
bostäder som föreslås i projektbeställningen för förstudie Forsbergen och Forsgården. Kvarvarande 
3000 bostäder som behöver planeras till 2050 kan med fördel förläggas i mer stationsnära lägen om 
möjligt i samband med omvandling av redan ianspråktagen mark. 

Syftet med tillkommande bostäder i staden är att nyttja kommunens stationslägen för en hållbar 
utveckling. Kungsbacka station är stadens viktiga centralstation och i dess närhet ska staden 
kompletteras mest. Staden behöver byggas yteffektivt och tätt med både bostäder och service, men 
samtidigt erbjuda parker och naturområden för rekreation. 

Fortsättningsvis, enligt översiktsplanen, ska en förlängning av Forsvägen till Hällingsjövägen 
utredas för att ge bättre kopplingar i staden. 

Den gällande fördjupade översiktsplanen för Kungsbacka stad från 2009 
säger att en utredning om hela Forsbergen som grönområde måste tas fram i 
tidigt skede. Fördjupningen visar två olika utredningsområden inom 
Forsbergen, ett norrut och ett söderut inom skogsområdet. Fördjupningen 
säger vidare att punkthus med skogen som viktig ingrediens kan vara ett sätt 
att forma området och att noggranna studier av tillfartsvägar måste göras. 

Grönstrukturplanen som är ett underlag till fördjupningen innefattar 
beskrivningar för flera områden som omfattas av förstudieområdet, bland 
annat Forsbergen, Lille lund och Söderå. Grönstrukturplanen föreslår vidare 
en rad följduppdrag, däribland: 

- Ta fram en djupare analys av kvaliteter och gränser för större grönområden i 
syfte att bedöma om och i vilken omfattning exploatering är lämplig.  
- Utred placering av en större park (exempelvis Gåsevadholmsparken). 

 
Fördjupningen av översiktsplanen till staden och dess tillhörande grönstrukturplan pekar ut 
potentiella bebyggelseområden i Forsbergen samtidigt som det beskrivs att större grönområden 
samt en större park bör utredas initialt. Dessa frågor studeras i denna förstudie som underlag till 
kommande ny fördjupning av översiktsplan för staden. 

Enligt intentionerna från gällande översiktsplan, som tas med i det pågående arbetet med 
kommande nya fördjupningen av staden, ska staden byggas inifrån och ut. Utgångspunkten utgör en 
viktig aspekt i samhällsplaneringens hållbarhetsarbete och Agenda 2030 som säger att vi ska 
använda våra resurser på bästa sätt. Principen att utveckla staden inifrån och ut betyder att centrala 
läggen ska prioriteras och dessutom förtätas, så att fler har tillgång till utbudet som finns i centrum 
och framför allt närhet till stationerna och service i staden. En annan viktig aspekt i arbetet är att 
hitta en bra balans i form av målpunkter i både stadens västra och östra delar och samtidigt stärka 
förbindelsen från dessa delar till centrum och stationsområdena. Därför är det viktig att skapa starka 
målpunkter i öster samt att binda samman kommande bebyggelse på ett naturligt sätt med den 
befintliga stadsmiljön.  
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Grönstruktur i en växande stad 

I en växande stad är tillgången till närrekreationsområden viktigt utifrån flera aspekter. Det är en 
viktig ingrediens för folkhälsan för invånarna, det värdesätts högt vid val av bostad och bidrar 
därmed till prisbilden av fastigheter. Det skapar också förutsättningar för en rad ekosystemtjänster 
som vattenreglering, vattenrening, bullerdämpning och så vidare. En genomtänkt 
grönstrukturplanering medför att Kungsbacka stad kan upplevas och vara en luftig, grön småstad 
fast vi växer och förtätar. 

Att säkra tillgången till bostadsnära natur omfattar tre aspekter som alltid bör följa med i den 
fysiska planeringen, oavsett om man bygger nytt eller förvaltar den befintliga gröna resursen. Dessa 
tre aspekter är:  
Tillgång – den faktiska resursen som bostadsnära natur utgör  
Nåbarhet – den faktiska och upplevda tillgängligheten till denna natur  
Kvalitet – den bostadsnära naturens storlek, innehåll och värden 
 
Det finns inga givna arealkrav för stadsnära grönområden men ett viktigt riktmärke är att ju fler 
funktioner och upplevelsevärden man vill ha i ett område, desto större behöver området vara. 
Exempelvis så har Kungsbackaskogen i västra delen av staden många olika användningar som 
samsas inom samma yta vilket är mycket attraktivt för invånarna. Redan idag är användningsgraden 
på Kungsbackaskogen högt vilket innebär ett slitage på ytorna. 

Forsbergens skogsklädda del omfattar cirka 200 hektar och utgör absoluta merparten av tillgängliga 
skogsområden i stadens östra del. Vissa strukturer i staden skapar barriäreffekter, exempelvis 
järnvägen, verksamhetsområden och Varbergsvägen. I det avseendet är en fördelning av 
grönområden i flera väderstreck viktig så att invånarna har nära oavsett bostadens eller 
arbetsplatsens läge i staden. Om avstånd till grönområde överstiger 300 meter sjunker nyttjandet 
och därmed nyttoaspekter kopplat till rörelse och utevistelse. I västra delen av staden finns 
Kungsbackaskogen och Varlaskogen med hög nyttjandegrad, de områdena har fina kvaliteter och 
bjuder på många olika nyttjandeformer men är samtidigt påverkade av närheten till väg E6. 
Forsbergen är inte alls lika bullerutsatt och bjuder därför till bättre upplevelser när det kommer till 
lugn och återhämtning.  

Bilderna nedan visar skisser av stadens grovmaskiga grönstruktur i form av större skogsområden 
samt vattenmiljöerna. En bild illustrerar nuläget och den andra ett möjligt scenario år 2050. En 
långsiktig planering av stadens grönområden är lika viktig som planering av arbetsplatser och 
bostadsområden, de är alla ingredienser som måste samspela för en omtyckt och hållbar stad. 
Grönområden är svåra att återskapa vilket också talar för en medveten strategi kring framtida 
behov. Den mörkare färgen indikerar ett större utbud och intensivare skötsel som idag finns i 
Kungsbackaskogen.  
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Idag: en relativt liten stadskärna med en 
tyngdpunkt väster om järnvägen. Åstråken utgör 
stammen i stadens grönstruktur. I samma färg 
visas de bostadsnära grönområdena Kollaskogen, 
Tölöberg och Klippebergen, där det finns 
kvaliteter trots att de är mindre till ytan. I öst-
västlig riktning syns Varlaskogen och 
Kungsbackaskogen i väster och Forsbergen i öster. 
Voxlövsbergen finns som en resurs men nyttjas 
främst av närliggande randbebyggelse.  

 

 

 

Större utbud och intensivare skötsel                                            Centrum 

Skogsområde med mindre skötsel                                                                Nyttjas främst av närliggande bebyggelse                                                                         

Åstråken och mindre bostadsnära grönområden                                                                                         

År 2050: Översiktsplanens planeringsprinciper 
medför en satsning på Kungsbacka stad. 
Stadskärnan är nu större och rymmer tusentals fler 
bostäder samt arbetsplatser. Bilden visar ett 
scenario där en stor andel av stadens invånare och 
arbetsplatser har bra tillgång till ett kvalitativt 
grönområde. Det är en bra geografisk spridning 
och storleken varierande där ett par områden är 
tillräckligt stora för att kunna bidra med en hög 
grad av multifunktionalitet. 

Som komplement till Kungsbackaskogen finns ett 
parti inom Forsbergen med hög servicegrad och 
utbud.  

Parkstråket längs Söderå förlängs in i nuvarande golfbanans område och tjänar både som en 
kvarterspark för närboende och som en stadspark för staden som helhet.  

Kungsbacka saknar större ytor avsatta för anlagd park. I en parkmiljö är skötselintensiteten hög och 
området erbjuder service i form av platser för vila, lek, picknick med mera. En park kan även 
utformas för att användas som samlingsplats vid högtider eller evenemang som konserter och 
marknader. Badhusparken i centrala Kungsbacka är omtyckt men liten till ytan och påverkad från 
omgivningens trafikbuller. Det närmaste Kungsbacka kommer en lite större parkmiljö är årummet 
längs Kungsbackaån. Även om årummet är välskött och välbesökt så finns det begränsningar i vad 
långsmala parkstråk kan leverera för tjänster.  
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Kopplingar och rörelser 

Forsgården och de norra delarna av Forsbergen har naturlig förbindelse med centrum och befintliga 
bebyggelseområden. Den södra delen av förstudieområdet, närmast Hammerö har inte samma 
naturliga koppling och saknar idag bra infrastruktur till de centrala delarna. Vid en framtida 
exploatering behöver kopplingarna stärkas betydligt till de södra delarna.  

Flera gång- och cykelvägar finns till området. Forsgården ligger inom cykelavstånd från centrum 
och Kungsbacka station. Söderåleden och Hällingsjövägen ger tillträde till området norrut. Genom 
Gamla Forsvägen nås golfklubbens klubbhus, vägen leder vidare till Gåsevadholmsvägen där man 
passerar Gåsevadholms slott. Forsvägen leder bland annat till villaområdena längs Basunvägen och 
Klarinettvägen. Området trafikeras med stadsbusslinje 1 med turtäthet på 30 minuter.  

Från söder nås området från ett flertal gator längs med Varbergsvägen. Vid exploatering söderut 
behövs framtida kopplingar studeras med noggrannhet då befintlig bebyggelse och topografin kan 
vara en utmaning. 

Viktiga stråk att bevara och utveckla är kopplingarna till centrum och stationerna. 

Kommunalt kulturmiljöprogram  

Gåsevadholms gods, med anor i 1300-talet, ligger 
inom förstudieområdet och utgör ett område med 
stora kulturhistoriska värden. Vid sidan av 
huvudbyggnaden finns flera andra byggnader av 
vikt för helhetsmiljön och sammanhanget kring 
godset, bland annat den stora förre detta 
arbetarbostaden sydost om godset. 

Utdrag från kulturmiljöprogrammet: ”Den putsade 

rosa godsbyggnaden med tillhörande flyglar utgör 
kärnan i kulturmiljön. Här finns även andra till 
godset kopplade byggnader som är viktiga för 

förståelsen av miljön, som arbetarbostäder. Det omgivande landskapet präglas i hög grad av 
åkermark, men här finns också flera 1700-talsinslag kvar, bland annat 200-300 år gamla ekar.” 

 

Naturvärden 

Området Gåsevadholm beskrivs som en godsmiljö med ädellövskog, alléer och betesmark. Området 
har landskapliga värden och ädellövskogen har biologiska värden. Föreslagen skötsel är kortfattat 
att landskapet bör hållas öppet med fortsatt betesdrift i norr. Försiktig skötsel av ädellövskogen där 
gamla och döda träd lämnas kvar. 
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Inom ramen för det pågående arbetet med ny 
fördjupning av översiktsplanen för Kungsbacka 
stad har kommunen genomfört en 
naturvärdesinventering av stadens grönområden, 
inklusive förstudieområdet. Det preliminära 
resultatet visar att Forsbergen hyser en del ytor 
med naturvärden. I anslutning till Gåsevadholms 
gods finns trädmiljöer av ädellövskog som visar på 
höga naturvärden (klass I-II). I södra delen av 
Forsbergen finns partier som identifierats med 
påtagliga naturvärden (klass III) vilket också 
utgörs av framförallt lövskogsområden. Vattendrag 
är generellt viktiga spridningskorridorer och med 
förutsättningar för hög biologisk mångfald. Söderå 
är inget undantag men vandringshinder och dess 
intensivt skötta strandbrinkar gör att naturvärdet i 
nuläget är begränsade. Likaså visar inventeringen 
områden som inte har naturvärden, bland annat 
stora arealer grandominerad produktionsskog.  

 

 

 

 

Friluftsliv och vardagsnära rekreation idag 

Förstudieområdet används på olika sätt idag men en gemensam nämnare är olika former av 
aktiviteter i rörelse. Golfbaneområdet har självklart en betydelse för föreningens medlemmar och 
tillresande golfspelare. Golfbanans område och stråk används även för andra aktiviteter som 
motionsidrott sommar- och vintertid. Samtidigt innebär golfbanans utbredning att stora ytor 
används restriktivt av icke-golfare eftersom det inte upplevs som allemansrättsligt tillgängligt. 
Golfbanan upplevs därmed som både en tillgång och samtidigt som en barriär i detta centrala läge. 

Forsbergen har redan idag en viktig roll som närrekreationsområde för boende i Fors och Hålabäck. 
Framför allt de södra delarna av skogsområdet används flitigt för promenader, löpning, cykling, 
hundrastning, lek m.m. Här finns välutvecklade stigsystem, samlingsplatser och målpunkter som 
vittnar om flitigt användande.  

Den norra delen av Forsbergen används i mindre uträckning för närrekreation även om här också 
finns stigar. Här dominerar produktionsskog av gran i stora delar och skogskänslan blir mer påtaglig 
när det inte förekommer anlagda slingor.  

 



  Sida 9 av 16 

  

Förstudie för Forsbergen och Forsgårdens golfbana 

 

Utmaningar och risker 

Förstudien har inte inneburit att fördjupade utredningar genomförts utan uppdraget har fokuserat på 
att samla befintlig kunskap och identifiera utmaningar och risker.  

Likt på många andra platser i Kungsbacka är de geotekniska förutsättningar vid Söderåns dalgång 
komplicerade. Det innebär sannolikt att omfattande förstärkningsåtgärder behövs både för 
byggnader, infrastruktur och kanske även för parkmark.  

Det finns risker att fler bostäder utsätts för höga bullernivåer när etableringar föreslås i anslutning 
till Söderåleden samt Forsvägens förlängning. Det är viktigt att bullerreducerande åtgärder studeras 
och att människor ges möjlighet till utemiljöer med god ljudkvalitet i anslutning till boendet.  

Vid Söderån finns översvämningsrisker som måste beaktas vid ett fortsatt planeringsarbete. Även 
om de ingående delarna av vattendraget i förstudien inte hör till de mest översvämningskänsliga så 
finns det potential att minska översvämningsrisk nedströms genom åtgärder uppströms Söderåleden.  

Forsbergen har i vissa delar utmanande topografi med stora höjdskillnader. Anslutande infrastruktur 
för bil, kollektivtrafik, gång och cykel behöver studeras och anpassas till rådande topografi. Risken 
är annars att tillgängligheten försämras för vissa grupper.  

Förstudiens förutsättningar och förslag har inte förankrats med berörda fastighetsägare. Det finns 
således stor risk för olika målbilder och förväntansvärden vilket försvårar ett genomförande.  

 

Berörda riksintressen 

Natura 2000 

I anslutning till förstudieområdet rinner Rolfsån som är utpekat som natura 2000-område. Natura 
2000 är ett europeiskt nätverk av områden med värdefull natur. Utpekande av 
Natura 2000-områden bygger på krav i EU:s fågeldirektiv samt art- och habitatdirektiv. 
Syftet är att bevara eller återställa ett gynnsamt tillstånd för flodpärlmussla och lax och för 
naturtypen mindre vattendrag. Det krävs tillstånd för verksamheter eller åtgärder som på ett 
betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område. Tillståndsplikten gäller även för 
verksamheter eller åtgärder utanför Natura 2000-området om dessa kan innebära att miljön inne i 
området påverkas. Om markanvändning förändras vilket ger upphov till annat flöde och innehåll i 
vattnet som når Rolfsån så kan innebära krav på prövning.  
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Riksintresse för naturvård och friluftsliv 

Rolfsån och dess närområde omfattas av riksintresse för naturvård enligt 3 kap. 6 § MB samt 
riksintresse för friluftsliv. I områdesbeskrivningen nämns bland annat vikten av att bevara områdets 
värde för friluftslivet behöver den naturliga vattenregimen i sjöarna och i Rolfsån bevaras.  
 

2.FÖRSLAG 

Förstudieområdet är stort, cirka 360 hektar och 
utgör en stor del av sydöstra delen av staden. 
Områdets identitet skiljer mellan olika delar, precis 
som dess förutsättningar skiljer sig åt. Det är därför 
viktigt att de olika områdena inom förstudien 
används och nyttjas på bästa sätt utefter områdenas 
egna förutsättningar och utifrån deras förhållande 
till staden som helhet. 

Förslagen är uppdelade i både geografiska och 
tematiska områden med bakgrund i förstudiens 
uppdrag. 

Delar av området har stor potential att bli ett 
tätbebyggt område nära natur och med bra 
kopplingar till stadens stationer och funktioner i 
centrum. 
 
Delar av området har stor potential att bli ett 
välbesökt och upplevelserikt grönområde nära 
boenden.  

Antal tillkommande bostäder som presenteras i förslaget är en grov uppskattning som måste 
studeras vidare vid en fortsatt planering.  
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Forsgården och öster om Forsvägen 

För Forsgården som är förstudieområdets mest 
centrum- och stationsnära del är intentionen att 
skapa ett bebyggelseområde med bland annat 
bostäder som har nära till allt. För att ge plats till 
bebyggelse behöver golfbanan omplaceras. 
Forsgården kommer att bli en stadsdel där det är 
enkelt att leva ett hälsosamt liv med sunda vanor i 
en trivsam gemenskap. Den ska vara en del av den 
täta och hållbara staden med infrastruktur som 
möjliggör både offentlig och kommersiell service 
med naturen och parken nära inpå knuten. 
Tillgängliga promenadstråk nära vattnet och platser 
för lek ska skapa en attraktiv utomhusmiljö för ett 
aktivt liv.  

Bebyggelsen ska bestå av bostäder i första hand, 
men också utredas för placering av ett mindre 
stadsdelscentrum som kan vara en servicehubb för 
både befintliga och nyplanerade bostadsområden. 

Föreslagen ny bebyggelse i Forsgården ska komplettera den befintliga bebyggelsen som finns i 
närheten. Här föreslås att mellan 1100 och 1500 nya bostäder placeras. Bostadsbebyggelse som 
återfinns söderut (bland annat Klarinettgatan) och norrut (Tölö ängar) ger inte tillräckligt underlag 
för service. Därför ska bebyggelse i Forsgården vara tätare och skapa, tillsammans med helheten, 
blandade boendeformer. På så sätt kan underlaget ökas vilket förbättrar förutsättningarna för en 
välfungerande servicehubb inom området. Kommunal service i form av äldreboende, skola och 
förskola samt kommersiell service i form av restaurang, paketutlämning med mera bör få plats i den 
nya delen av staden.  

Inom Forsgården finns det potential för en stadspark med närhet till vattnet. Stadsparken kan bli en 
viktig mötesplats för hela staden med möjlighet till lite större evenemang med närhet till vatten, 
men som också är till för umgänge i vardagen. Parken bör placeras i anslutning till det redan 
etablerade rekreationsstråk som finns längs med Söderån och förlänga kopplingen från centrum till 
idrotts- och skogsområdet och på så vis bygga vidare på principen att fortsätta utveckla grönstråken 
längs med stadens vattenmiljöer. Tanken är att flera bostäder ska ha närhet till parken, detta gör att 
parken blir en trygg plats när fler har tillgång till den. Fler får möjlighet till rörelse och därmed en 
friskare vardag när parken finns nära. Även en skola och ett äldreboende skulle vara viktiga 
funktioner med närhet till parken, som blir en multifunktionell och gemensam yta. Förutom 
kvaliteter som stadspark kan området också rymma åtgärder med syftet att minska negativa 
översvämningseffekter nedströms.   

Vid skogområdets nordligaste del, närmast den föreslagna lite tätare bebyggelsen, kan en 
idrottsanläggning med startpunkt för motionsspår placeras. Idrottsanläggningen blir som en ingång 
till skogen, en plats med olika aktiviteter för olika åldrar. Stadens idrotts- och rekreationsområden 
saknar idag den geografiska spridning som möjliggör en attraktiv fritid. Ett idrottsområde i sydöstra 
delen av staden kompletterar utbudet för invånare öster om järnvägen, vilket bidrar till att området 
blir mer socialt hållbart. 
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Området öster om och intill Forsvägen kan kompletteras med ett lämpligt antal punkthus och vid 
behov en förskola. På så sätt kan den befintliga infrastrukturen utnyttjas och samtidigt skapas 
blandad bebyggelse med olika hustyper när punkthusen i skogskanten ”blandas” med den befintliga 
bostadsbebyggelsen. Här kan cirka 300 nya bostäder få plats. Området kommer att ligga i direkt 
anslutning till idrottsområdet och med mycket god koppling till Hede station genom den redan 
planerade Hedeleden.  

Konsekvenser av förslaget  

- En följd av förslaget är att stora delar av golfbanan måste omlokaliseras för att föreningen ska kunna fortsätta 
att bedriva sin verksamhet med samma utbud.  

- Fler bostäder i centrumnära lägen ger staden större underlag som i sin tur skapar förutsättningar för nya 
kommersiella initiativ vilket ökar utbudet.  

- Förslaget innebär en förändrad landskapsbild och närmiljö för omgivningen.  
- Uppförande av en stadspark ger möjlighet till större evenemang i Kungsbacka stad, det breddar utbudet i 

staden samtidigt som det bidrar till social hållbarhet. 
- Tillgången till årummet förbättras.  

 

Forsbergen – skog 

Skogen i Forsbergen har stor potential att bli en 
viktig kommunal målpunkt. Detta beror på skogens 
storlek, omfattning och placering med bra 
kopplingar till stadens centrala delar. Områdets 
lugnare omgivning medför mindre bullerstörningar.  

Det är naturen och möjlighet till olika aktiviteter 
som ska välkomna besökare till skogen och som tas 
tillvara och framhävs. Möjligheterna är många för 
det stora skogsnära området. I norra delen av 
skogen skulle flera olika aktiviteter kunna skapas 
för att vara en tillgång för alla och en intressant och 
välbesök målpunkt även på en regional nivå. Från 
det föreslagna idrottsområdet har man direkt 
tillgång till skogen. Höghöjdsbana, utegym, 
grillplatser, motionsspår med mera är exempel på 
vad som skulle placeras här. 

Redan idag finns en infrastruktur i form av stigar, 
dessa ska tas till vara och utvecklas. Det ska vara lika enkelt att slå sig ned på picknickfilten som att 
ta en runda i motionsspåret. Det bidrar till att använda skogen som resurs men även för att göra 
området socialt hållbart. Det vore bra att utnyttja höjden i den norra delen av skogen för att skapa en 
utsiktsplats över staden, även fjorden och andra delar av kommunen skulle kunna siktas från 
Forsbergens utsiktsplats.  

Förslaget innebär att en stor del av skogen behöver bevaras. Det vore gynnsamt om kommunen fick 
rådighet över skogens norra del för att möjliggöra för service/aktiviteter och god tillgänglighet, likt 
den som finns i Kungsbackaskogen.   
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Övrig del av skogsområdet (ljusgrön färg) föreslås för fortsatt markanvändning där skogsbruk 
dominerar. Skogen är allemansrättsligt tillgänglig och utgör fortsatt ett viktigt närrekreationsområde 
för boende i Fors och Hålabäck.  
 

Konsekvenser av förslaget 

- Förslaget skapar ett sammanhängande grönområde vilket är av avgörande betydelse för kvaliteterna. 
- Forsbergen avlastar Kungsbackaskogen och ger en bra fördelning av grönområden i staden.  
- Gåsevadholms gods och dess närmaste omgivningar lämnas fortsatt utan bebyggelse i nära anslutning vilket 

sannolikt är positivt för kulturmiljön, samtidigt kan nämnas att kulturmiljön med godset och dess omgivningar 
blir en större tillgång för invånarna när staden breddas i östlig riktning.   

- Bidrar till social hållbarhet och främjar hälsa och välbefinnande.  
 

Forsbergen – bebyggelse 

Söder om skogen, vid södra Hammerö föreslås nya 
bostadskvarter med lite lägre täthet än i de norra 
delarna uppföras. Detta på grund av att avståndet 
till centrum med alla dess funktioner är större och 
dessutom är svårare att nå kopplingarna till 
centrum på grund av den befintliga bebyggelsen. 
Därför föreslås att bebyggelse med cirka 300 nya 
bostäder i form av exempelvis par- och radhus 
placeras i aktuellt område. 

Området har en utmanande men samtidigt 
värdeskapande topografi där en eventuell framtida 
utveckling kan ta tillvara på ett böljande och 
naturskönt landskap. Här kan skapas ett 
bostadsområde som utmärker sig genom att vara 
anpassat till naturgivna förutsättningar.  

 

 

Konsekvenser av förslaget 

- En tätare bostadsstruktur i den här delen skulle innebära risker med infrastruktur- och tillgänglighet, området 
är svårt att nå på grund av befintlig villabebyggelse och topografin kan vara en utmaning.  

- Ianspråktagande av Forsbergens södra delar kan tyckas motsägelsefullt eftersom det området används mest för 
närrekreation i nuläget. För funktionella grönområden där många nyttjandeformer ska samsas är det dock 
viktigt med en sammanhängande yta som inte fragmenteras. Av den anledningen har avvägningen gjorts att för 
att bibehålla ett större rekreationsområde och samtidigt möjliggöra stadsutveckling i delar av Forsbergen så bör 
bebyggelsen koncentreras till den södra delen. Det innebär dock en förskjutning av avstånd till skogsområde 
för boende i Fors. 

- Att etablera bostadsområden på skogsmark innebär att värdefull jordbruksmark inte tas i anspråk.  
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Infrastruktur och mobilitet 

Enligt intentionerna i översiktsplanen, samt det 
påbörjade arbetet med kommande fördjupning av 
översiktsplanen för Kungsbacka stad, så ska staden 
byggas inifrån och ut. Intentionen är en del av vårt 
hållbarhetsarbete som säger att vi ska använda våra 
resurser på bästa sättet. Bygga inifrån och ut 
betyder att centrala lägen ska förtätas så att fler har 
tillgång till utbudet som finns i centrum och 
framför allt närhet till stationerna i staden. Därför 
är kopplingarna till centrum och stationerna så 
viktiga, det ska vara lätt att välja rätt sätt att 
förflytta sig i sin vardag när man bor i Forsgården 
och Forsbergen. 

Gångvägar, cykelvägar och vägar för motordrivna 
fordon ska finnas men också skapa möjlighet till 
bra och attraktiv kollektivtrafik till centrum och till 
våra stationer. Även inom bebyggelseområdena ska 
flera kopplingar skapas. På bilden syns befintliga 
vägar och kopplingar med heldragen linje medan 

kompletterande (föreslagna) syns med streckad linje. Cykel- och gångförbindelserna illustreras 
genom punktlinjer. Behov av flera cykelvägar kan komma att studeras när planeringen går in en mer 
detaljerande fas. På samma sätt ska förbindelserna mellan de redan befintliga och planerade 
bostadsområdena kopplas samman med Forsgårdens och Forsbergens nya bebyggelseområdena. 
Genom att lägga bebyggelse öster om Forsvägen utnyttjas befintlig infrastruktur.   

Väl utbyggda kommunikationer ska göra det lätt för besökare att ta sig hit, likväl som det blir enkelt 
för de boende här att nå den centrala staden. Oavsett om man väljer att åka kollektivt, cykla eller ta 
bilen så ska kommunikationerna vara goda. Intentionen är att fler av Forsgårdens och Forsbergens 
nya invånare kommer att välja att cykla eller gå till centrum eller stationerna för sin studie- eller 
arbetspendlingsresa.  

Forsvägens förlängning över nuvarande golfbana till Hällingsjövägens är i första hand tänkt som 
transportnät för närboende och som en del av stadens lokala trafiksystem. Förstudien ser ett behov 
av stärkta kopplingar mellan stadsdelarna och naturliga målpunkter som tåg- och busstationer, 
skolor, service och fritidscentra. 

Konsekvenser av förslaget 

- Skapar snabbare och genare förbindelser till centrum och Hede stationsområde 
- Förslaget innebär att områden blir utsatta för trafikbuller. Vissa områden kan avlastas medan andra områden 

kan bli utsatta för ökade trafikbullernivåer.  
- Minskar belastningen på befintligt vägsystem, bland annat Varbergsvägen som idag är hårt belastad 
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3.SLUTSATS  

Intentionen i förstudien har varit att analysera förutsättningarna och därefter ge förslag på framtida 
markanvändning i områdena Forsbergen och Forsgården, för att skapa de bästa förutsättningarna att 
utveckla den hållbara och attraktiva stad vi alla vill ha.  

Långsiktigt hållbar markanvändning utifrån stadens växande behov, platsens förutsättningar och 
läge har varit viktiga utgångspunkter i planeringen av Forsgården och Forsbergen. Förstudien följer 
översiktsplanens riktlinjer och blir ett viktigt inspel i det pågående arbetet med fördjupningen av 
översiktsplanen för staden och även på kommunens arbete med hållbarhetsmålen. 

Förstudiens förslag är redovisade på en övergripande nivå där de huvudsakliga förslagen är:  

- Bevarandet av delar av Forsbergen som grönområde 
- Utveckling av bostäder och samhällsservice inom delar av golfbanan 
- Förlängning av Forsvägen till Hällingsjövägen 
- Utveckling av bostäder i södra delen av Forsbergen 

Förstudieskisserna föreslås bli ett underlag för kommande fördjupning av översiktsplanen i staden. 
Om fortsatt planering i området startar innan fördjupningen av staden är klar så föreslås att 
planprogram, som kan ge direktiv till kommande detaljplanering, inleder arbetet. 

 

 

 

Källor: 

Översiktsplan 2022 – Vårt framtida Kungsbacka  
Fördjupad översiktsplan för Kungsbacka stad 2009 
Bevarandeplan för Natura 2000-området Rolfsån, Länsstyrelsen i Hallands län 2018 
Naturvårdsplan för Kungsbacka kommun 2003 
Kungsbacka kulturmiljöprogram 2013 

 

Medverkande: 

Anders Lund, samhällsplanerare 
Raquel Dias Sandblad, planarkitekt 
med stöd av specialister inom Kungsbacka kommun 
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INLEDNING OCH BAKGRUND 
Förstudieområdet ligger delvis inom så kallat utvecklingsområde i fördjupad översiktsplan för 
Kungsbacka stad (FÖP Kungsbacka stad 2009) och utgör en naturlig del av framtida Kungsbacka stad. 
Marken inom området ägs av flera fastighetsägare som under senare tid har visat intresse för att utveckla 
sin egen del av området. Kommunen saknar för tillfället en helhetsbild av området och har därför inte 
kunnat initiera planering av enskilda fastigheter. Behovet finns därför av en förstudie som ger en 
planeringsinriktning för stadens östra delar.  
Kommunen är i startfas med en ny fördjupad översiktsplan för Kungsbacka stad, där utredningsområdet 
för förstudie ingår. Förstudien ska därför medverka till att uppfylla de satta målen för den kommande 
fördjupade översiktsplanen inom stadens östra delar. Förstudien medverkar även till att fullfölja 
översiktsplanens intentioner samt att uppfylla Kungsbackas Vision 2030.  
Utredningsområde för förstudie sträcker sig från Varbergsvägen i söder till korsningen mellan 
Hällingsjövägen och Gåsevadholmsvägen i öster samt till Söderåleden i väster. Området innehåller till 
en höjdrygg med produktionsskog som kantas av villabebyggelse i väster och åkermark i öster. Den 
stadsnära golfbanan Forsgården ligger i sin helhet inom utredningsområdet. 
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Utredningsområde för förstudie 

 

FÖRVÄNTAD NYTTA OCH SYFTE  
Förstudie för Forsbergen arbetas fram parallellt med en fördjupad översiktsplan för Kungsbacka stad. 
Ambitionen är att en färdig förstudie ska kunna komma in som en pusselbit i den framtida fördjupade 
översiktsplanen. Förstudien ska medverka till att uppnå samma nytta för samhället som FÖP staden 
genom att bidra till en framtida stad som: 

 Är hållbar ekonomiskt, socialt samt ekologiskt. 
 Har attraktiva bostäder med inspirerande byggnadsmiljö för olika behov, generationer och 

livsstilar 
 Staden är lättillgänglig och har goda kommunikationer med kommunens orter och omvärld. 

Välplanerad infrastruktur och lättillgänglig kollektivtrafik minimerar transporternas 
miljöpåverkan. 

 Har ett gott företagsklimat och möjliggör för entreprenörer och företagsamma människor 
 Har välkomnande och trygga miljöer 
 Har mötesplatser för samvaro, rekreation, upplevelser och kreativa utbyten 
 Har unga som mår bra såväl fysiskt som psykiskt  
 Kännetecknas av ett medskapande samhälle och öppen attityd 
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Målet är att förstudien ska resultera i en helhetsbild för östra delen av Kungsbacka stad med kopplingar 
till centrum och stadens övriga delar. Förstudien ska ge markägarna en förståelse för kommunens vilja 
och underlätta arbetet med kommande detaljplaner. Syftet med projektet är att föreslå en lämplig 
framtida markanvändning utifrån områdets förutsättningar och samhällsintressen.  
 

PROJEKTETS UPPDRAG 
Kommunstyrelsen har gett samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram en förstudie för Forsbergen 
och Forsgårdens golfbana. Uppdraget ska ske i samarbete med övriga förvaltningar. Förstudien ska svara 
för studieområdets planeringsförutsättningar och föreslå framtida inriktning på mark- och 
vattenanvändning 20-25 år framåt i tiden.  
 
Förstudien ska redovisa de stora dragen i utvecklingen av trafik, bebyggelse, natur och friluftsliv. 
Resultaten av förstudien ska kunna införlivas i kommande FÖP staden, därför kommer förstudien 
upprättas i ett digitalt GIS-baserat format, lika den kommunövergripande översiktsplanen och i linje med 
Boverkets principer. Förstudieområdet utgör en betydande del av Kungsbacka stad och uppdraget 
innebär att se till hela stadens behov av service, inte minst områdets betydelse för framtidens rekreation 
och friluftsliv. Utveckling i Kungsbacka stad kommer under nuvarande planeringshorisont (25 år) att 
omfatta ca 10 000 nya bostäder totalt. För att möjliggöra utveckling på fler platser i staden kan enbart en 
viss andel tillkomma inom förstudieområdet. Med bakgrund av detta utreder förstudien 
förutsättningarna för planering för ca 2 000 bostäder inom Forsbergen och Forsgården. 
Projektet är ett kommuninternt planeringsunderlag och kommer inte att samrådas med allmänheten. 
Samråd med allmänheten och andra myndigheter angående stadens östra delarna kommer att ske under 
samråd för fördjupning av översiktsplanen för staden. 
 
Förstudien ska kunna svara på frågor kring:  

- Placering och omfattning av nya bostadsområden 
- Hur används området för friluftsliv idag och hur påverkas det 
- Vilka naturvärden finns inom området och hur ska de hanteras 
- Eventuell omplacering av golfbanan  
- Trafik och viktiga kopplingar till, från och inom området 
- Behov av service som nya bostadsområden medför 
- Behov av kompletterande utredningar och fokusområden 

 
Prioritering 
I en avvägning mellan tid, kvalitet och kostnad bedöms tid som viktigaste parameter. Resultatet ska inte 
vara djuplodande men samtidigt utgöra ett vägledande underlag i den fortsatta planeringsprocessen. 
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PROJEKTETS LEVERANSER 
Förväntat projektresultat är en förstudie som kan införlivas i den nya fördjupade översiktsplanen för 
Kungsbacka stad.  
 

AVGRÄNSNINGAR 
Förstudie Forsbergen och Forsgården studerar det utredningsområde som definierats enligt bild ovan. 
Förstudien kommer att studera planeringsförutsättningar på översiktlig nivå med medellånga 
tidsperspektiv (20-25 år). Förstudien kommer inte att genomföra alla de underlagsutredningar som en 
eventuell detaljplaneprocess kräver.  
 
BERÖRINGSPUNKTER 
Projektet kommer löpande att ta del av: 

 Fördjupade översiktsplanen för Kungsbacka stad (SBK) 
 Trafikstrategi för Kungsbacka stad (SBK) 
 Översvämningsstrategi (SBK) 
 Skyfallskartering (SBK/TE) 
 Dagvattenhanteringsplan (TE) 

TIDPLAN 
Efter godkänd projektbeställning har SBK en ambition att slutföra arbetet inom ett år. Förstudien ska 
ingå som en del i den fördjupning av översiktsplanen för Kungsbacka stad som pågår parallellt.  

 
PROJEKTORGANISATION 
Projektledare från SBK är Anders Lund och Raquel Sandblad. Vid behov av specialistkompetens 
används resurser från övriga avdelningar inom SBK samt från andra förvaltningar. Ytterligare 
kompetenser som kommer att vara involverade i förstudien är bland annat: 
 

 Trafik-, VA- och landskapsresurser från förvaltningen för Teknik 
 GIS-resurser från förvaltningen för Bygg & Miljö 
 Lokalplanerare-resurser från förvaltningen för Service  

 
 
RAPPORTERINGSRUTINER 
Avstämning kommer att ske med kommunstyrelsens arbetsutskott samt med ledningsgruppen för SBK 
vid behov.  
 

FINANSIERING 
Förstudien är ett kommuninternt planeringsunderlag och finansieras genom samhällsbyggnadskontorets 
ordinarie budget. Förvaltningarna står själva för interna resurser i arbetet.  

 

ÖVERLÄMNING VID PROJEKTSLUT 
Av kommunstyrelsen godkänd förstudie överlämnas till samhällsbyggnadschef på SBK, som ser till att 
resultatet får spridning till berörda parter. 
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UTVÄRDERING AV FÖRVÄNTAD NYTTA 
Nyttan ligger framförallt hos den kommunala planeringsorganisationen där förstudien ska leda till en 
effektiv planeringsprocess där detaljplaner kan få tydliga ramar och smidigt genomförande. Utvärdering 
av samhällsnyttan görs i samband med utvärdering av den fördjupade översiktsplanen.  
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§ 145 Dnr 2016-00714  
Godkännande av utökning av förstudie för Forsbergen 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner projektbeställning för förstudie för Forsbergen och 
Forsgården, daterad 2020-05-18 med följande ändringar: 

- Sidan två, första punkten under rubriken: Förväntad nytta och syfte, ändras så 
att den lyder: Är hållbar ekonomiskt, socialt samt ekologiskt. 

Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att utarbeta en förstudie för 
Forsbergen och Forsgården. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen gav den 18 oktober 2016 kommundirektören i uppdrag att 
upprätta en förstudie för Forsbergen. I enlighet med projektbeställningen föreslås nu 
förstudieområdet utökas och även omfattas av Forsgården.  

Förstudieområdet ligger delvis inom så kallat utvecklingsområde i fördjupad 
översiktsplan för Kungsbacka stad (FÖP Kungsbacka stad 2009) och utgör en 
naturlig del av framtida Kungsbacka stad. Marken inom området ägs av flera 
fastighetsägare som under senare tid har visat intresse för att utveckla sin egen del av 
området. 

Kommunen saknar för tillfället en helhetsbild av området och har därför inte kunnat 
initiera planering av enskilda fastigheter. Behovet finns därför av en förstudie som 
ger en planeringsinriktning för stadens östra delar. Förstudien ska redovisa de stora 
dragen i utvecklingen av trafik, bebyggelse, natur och friluftsliv. Resultaten av 
förstudien ska kunna införlivas i kommande arbete med fördjupning av 
översiktsplanen av Kungsbacka stad. Förstudieområdet utgör en betydande del av 
Kungsbacka stad och uppdraget innebär att se till hela stadens behov av service, inte 
minst områdets betydelse för framtidens rekreation och friluftsliv. Projektet är ett 
kommuninternt planeringsunderlag och kommer inte att samrådas med allmänheten. 
Samråd med allmänheten och andra myndigheter angående stadens östra delarna 
kommer att ske under samråd för fördjupning av översiktsplan av Kungsbacka stad. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-09, § 187 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2020-05-18 
Projektbeställning Förstudie Forsbergen och Forsgården, 2020-05-18 
Kommunstyrelsen 2016-10-18, § 208 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Maria Losman (MP) yrkar bifall till samhällsbyggnadskontorets förslag. 

Thure Sandén (M) och Ulrika Landergren (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag. 
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Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill 
säga kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Maria Losmans (MP) yrkande. 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och 
Maria Losmans (MP) yrkande, och finner att kommunstyrelsen bifaller 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 208 

 

Förstudie för utredning av planbesked för nya bostadsområden i 
Forsbergen 
KS/2014:498, KS/2016:298, KS/2016:429 7.1 
Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram en 
förstudie för att utreda förutsättningarna för nya bostadsområden i Forsbergen, i 
enlighet med den fördjupade översiktsplanen för Kungsbacka stad. 

Utredningen för Forsbergen norr ska ta hänsyn till en eventuell ny vägförbindelse 
mellan Forsvägen och Hedeleden. 

 

Sammanfattning 

Gåsevadholms Fideikommiss AB har i skrivelse, daterad 2016-07-22, begärt 
kommunens besked över möjligheten att utveckla fastigheten Gåsevadholm 1:1 
till en ny stadsdel. Av skrivelsen framgår att den sökande framhåller en hög 
ambitionsnivå vad gäller gestaltning och hållbarhet samt ett stort hänsynstagande 
till miljö/naturvärden. Hammerö Fastighets AB och Eksta Bostads AB har i 
skrivelse, daterad 2016-04-20, begärt kommunens besked över möjligheten att 
utveckla fastigheten Hammerö 13:1 för bostadsändamål. Carl-Fredrik Ryott, 
fastighetsägare till Båratorp 2:1, och Tommy Lindström, fastighetsägare till 
Båratorp 1:12, har i skrivelse, daterad 2016-09-12, begärt kommunens besked 
över möjligheten att utveckla del av Båratorp 2:1>1 och del av Båratorp 1:12>1 
för bostadsändamål. 

Kommunen har i den fördjupade översiktsplanen för Kungsbacka stad pekat ut 
Forsbergen som ett område lämpligt att utreda för bostadsändamål. Forsbergen 
inkluderar bland annat fastigheterna Gåsevadholm 1:1, Hammerö 13:1, Båratorp 
1:12>1 och Båratorp 2:1>1. I den fördjupade översiktsplanen anges att 
tillfartsvägar, lämpliga hustyper och Forsbergens värden som grönområde måste 
utredas noga i ett tidigt skede. Området är klassat som högriskområdet för radon 
och innehar flera fornlämningar. 
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Precis som det angetts i den fördjupade översiktsplanen behöver en utredning tas 
fram för att kommunen ska kunna avgöra om det är lämpligt att bebygga det 
aktuella området. 

Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen ger uppdrag om att en omfattande 
förstudie tags fram som syftar till att studera förutsättningarna för bostäder i 
Forsbergen i enlighet med den fördjupade översiktsplanen för Kungsbacka stad, 
med syfte att utöka stadsdelarna Fors och Hammerö. 
 
Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2016-10-11, § 255 
Tjänsteskrivelse, 2016-09-30 
Förfrågan daterad 2016-04-20 
 

Yrkande 

Fredrik Hansson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med ändringen att 
andra beslutspunkten ändras till ”Utredningen för Forsbergen norr ska ta hänsyn 
till en eventuell ny vägförbindelse mellan Forsvägen och Hedeleden”. 
 
Kristina Karlsson (C), Johan Tolinsson (S), Christian Haneson (L), Lisa 
Andersson (M) och Franklin Eck (M) yrkar bifall till Fredrik Hanssons (C) 
yrkande. 
 
Roger Larsson (KB) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med ändringen att 
andra beslutspunkten ändras till ”kommundirektören får i uppdrag att utreda 
förutsättningarna för en väg mellan Forsvägen och Hedeleden.” 

Emma Vildstrand (MP) yrkar avslag på en andra beslutspunkt i ärendet.  
 

Proposition 
Ordförande Fredrik Hansson (C) finner att det finns tre förslag till beslut, det vill 
säga Fredrik Hanssons (C) m.fl. yrkade om bifall till arbetsutskottets förslag med 
ändringen att andra beslutspunkten ändras till ”Utredningen för Forsbergen norr 
ska ta hänsyn till en eventuell ny vägförbindelse mellan Forsvägen och 
Hedeleden”, Roger Larssons (KB) yrkande om bifall till arbetsutskottets förslag 
med ändringen att andra beslutspunkten ändras till ”kommundirektören får i 
uppdrag att utreda förutsättningarna för en väg mellan Forsvägen och 
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Hedeleden” sam Emma Vildstrand (MP) yrkande om avslag på en andra 
beslutspunkt i ärendet. 
 
Ordföranden ställer först Fredrik Hanssons (C) m.fl. yrkande mot Roger Larssons 
(KB) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Fredrik Hanssons 
(C) m.fl. yrkande. 
 
Slutligen ställer ordföranden Fredrik Hanssons (C) m.fl. yrkande mot Emma 
Vildstrands (MP) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Fredrik 
Hanssons (C) m.fl. yrkande. 

 
Beslutet skickas till 

Sökanden, Hammerö Fastighets AB, Eksta Bostads AB. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Ansökan från Eksta Bostads AB och Jemmet AB om direktanvisning av mark inom 
fastigheten Skårby 12:1 i Björkris 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen avslår ansökan från Eksta Bostads AB och Jemmet AB om direktanvisning av mark 
inom fastigheten Skårby 12:1 i Björkris. 

Sammanfattning av ärendet 
Eksta Bostads AB och Jemmet AB har inkommit med en förfrågan om direktanvisning av mark inom 
kommunens fastighet Skårby 12:1 i Björkris. Jemmet har ett förslag att bygga hyresrätter i form av ett 
trygghetsboende. Bolaget planerar att bygga cirka 60-70 lägenheter för denna målgrupp. Eksta vill från 
sin sida utveckla sina passivhus och ta ytterligare steg inom hållbarhet genom träkonstruktion och 
användande av solenergi, både för uppvärmning och för elanvändning. Bolagen har tillsammans 
tecknat en avsiktsförklaring som skickats in till kommunen där de önskar förverkliga sina projektidéer 
inom nämnda område. 

Förutsättningar för området är bland annat att det i dagsläget inte finns något beslut om planuppdrag 
för Skårby 12:1 och en planläggning av området finns inte heller med i förslaget till 
samhällsbyggnadsplan för 2023. Vidare bör mark för bostäder i enlighet med kommunens riktlinjer för 
markanvisningar i första hand markanvisas genom anbud eller tävling, så att fler aktörer får möjlighet 
att lämna förslag och bygga i Kungsbacka.  

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-29 
Avsiktsförklaring Björkris, undertecknat av Eksta Bostads AB och Jemmet AB 2021-10-01 
Översiktskarta 

Beslutet skickas till 
Eksta Bostads AB, Jemmet AB 
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Beskrivning av ärendet 
Kommunen förvärvade 2019 fastigheten Skårby 12:1 som ett strategiskt markförvärv för en fortsatt 
utveckling av Kungsbacka. En del av fastigheten har därefter använts för att bygga ett nytt vård- och 
omsorgsboende och kvarvarande delar av Skårby 12:1 är tänkta att utgöra mark för ytterligare 
exploatering och den fortsatta utbyggnaden av Björkris.  

Eksta Bostads AB och Jemmet AB har nu inkommit med en förfrågan om direktanvisning av mark 
inom kommunens fastigheten Skårby 12:1 i Björkris.  

Jemmet har inriktningen Tryggt Boende 65+ som hyresrätt, vanligtvis benämnt trygghetsboende. 
Bolaget planerar att bygga cirka 60-70 lägenheter för denna målgrupp i Björkris. Lägenheterna ska i 
förslaget förläggas nära det nya vård- och omsorgsboendet och verka för synergieffekter med 
verksamheten, både med avseende kulturevenemang samt volontärverksamhet där friska äldre i 65+ 
boendet hjälper äldre i vård- och omsorgsboendet. Bolaget bedömer att flertalet av de framtida 
hyresgästerna i dag har villa och att det på så sätt frigörs flera bostäder i Kungsbacka kommun med 
positiva flyttkedjor. 

Eksta vill från sin sida utveckla sina passivhus och ta ytterligare steg inom hållbarhet genom 
träkonstruktion och användande av solenergi, både för uppvärmning och för elanvändning. 
Koncepthuset i punkthusform från Britta Lenas gata som färdigställdes december 2020, är ett led att 
kombinera Ekstas historia med hållbara koncepthus in i modern stadsmiljö, detta till hyror som kan 
efterfrågas av fler Kungsbackabor. Bolagen har tillsammans tecknat en avsiktsförklaring som skickats 
in till kommunen där de önskar förverkliga sina projektidéer inom nämnda område.  

Samhällsbyggnadskontoret har gjort bedömningen att det inte är lämpligt med en markanvisning just 
nu. Samhällsbyggnadskontoret föreslår därför avslag till ansökan om direktanvisning utifrån följande 
skäl:  

 att det inte är rätt i tiden att exploatera resterande delar av Skårby 12:1 just nu, då det bland 
annat kommer att byggas ett stort antal bostäder de närmaste åren på angränsande mark i 
Björkris 2. 

 att kvarvarande del av Skårby 12:1, på båda sidor om gamla riksvägen, i stället bör studeras 
och utvecklas som en helhet för att få en så bra exploatering av området som möjligt ur olika 
aspekter, till exempel dagvattenhantering och avvattning till Kungsbacka ån. 

 att det inte finns något beslut om planuppdrag för Skårby 12:1 och att en planläggning av 
området inte heller finns med i förslaget till samhällsbyggnadsplan för 2023. 

 att Skårby 12:1 i enlighet med kommunens riktlinjer för markanvisningar bör markanvisas 
genom anbud eller tävling, så att fler aktörer får möjlighet att lämna förslag och bygga i 
Kungsbacka. 

 att anbud eller markanvisningstävling sker först i samband med att det är aktuellt för 
kommunen att begära planuppdrag. 
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 att besked lämnas till Eksta och Jemmet att de är välkomna att lämna anbud/tävla längre fram, 
men att det inte är aktuellt med markanvisning just nu.  

 

 

Malin Aronsson     Emma Kjernald 

Kommundirektör     Samhällsbyggnadschef 



Kungsbacka kommun 
Kommunstyrelsen 

Avsiktsförklaring Björkris, Kungsbacka kommun 

2021-10-01 

Jemmett och Eksta avser med detta dokument beskriva hur ett gemensamt arbete mellan bolagen och 
kommunen kan skapa ett livaktigt bostadsområde i anknytning till det nya vård- och omsorgsboendet i 
Björkris. Del av fastigheten Skårby 12:1, området markerat på bifogad situationsplan. 

Kompetensen inom bolagen representerar flera olika grenar inom detaljplanering, byggnation och 
förvaltning. Bolagen har en stark förankring i hållbart byggande och ska samverka kring 
energieffektivisering, elbilspooler, ekosystemtjänster samt flera andra miljö- och energiaspekter. 

Björkris är det första bostadsområde som resande via bil, cykel, tåg och buss från Anneberg ser vid 
ankomst till Kungsbacka stad, och det gemensamma projektet kommer ge en estetisk och stilrent 
intryck. Ett rekreationsområde med odling i en odlingsförening bidrar till en bredare syn på hållbarhet, 
med plantering av ängsmark samt trädplantering. Där kan också dagvattenhantering skapa vackra 
rekreationsdammar som också bidrar till ekosystemtjänster och biologisk mångfald, samt främjar 
framtida klimatanpassning inför översvämning och värmeböljor. Med denna inriktning knyter området 
an till den jordbruksmark som där finns idag. Hela bostadsområdet är tänkt att byggas i trä i fyra 
våningar. Trä som byggnadsmaterial och fasadmaterial skapar en välkomnande och vacker prägel av 
området, med ett minskat klimatavtryck. 

Jemmett har inriktningen Tryggt Boende 65+ som hyresrätt, vanligtvis benämnt trygghetsboende. 
Bolaget planerar att bygga ca 60-70 lägenheter för denna målgrupp i Björkris. Lägenheterna ska i 
förslaget förläggas nära det nya vård- och omsorgsboendet och verka för synergieffekter med 
verksamheten, både med avseende kulturevenemang samt volontärverksamhet där friska äldre i 65+ 
boendet hjälper äldre i vård- och omsorgsboendet. Flertalet av de framtida hyresgästerna har idag villa 
och på så sätt frigörs flera bostäder i Kungsbacka kommun med positiva flyttkedjor. I jämförbara 
kommuner, där ett stort antal av liknande lägenheter för denna målgrupp har byggts, har 
äldreomsorgskostnaderna minskat. 

Jemmett har inriktning miljö- och energieffektivt byggande. Bolaget avser att installera en gemensam 
elbilspool tillsammans med Eksta för området som komplement till vanliga parkeringsplatser. 
Elbilspoolen kommer även att erbjudas kommunen för personalen i vård- och omsorgsboendet och 
hemtjänstpersonal. 

Eksta vill utveckla sina passivhus och ta ytterligare steg inom hållbarhet genom träkonstruktion och 
användande av solenergi, både för uppvärmning och för elanvändning. Koncepthuset i punkthusform 
från Britta Lenas gata som färdigställdes december 2020, är ett led att kombinera Ekstas historia med 
hållbara koncepthus in i modem stadsmiljö, detta till hyror som kan efterfrågas av fler Kungsbackabor. 

Med beaktning av Björkris lokalisering, vård- och omsorgsboende, samarbetet mellan bolagen, samt 
det tänkta samarbetet med Kungsbacka kommun, ansöker bolagen om direktanvisning av kommunal 
mark för ovanstående ändamål. 

Vi ser fram emot fortsatt samarbete i ärendet. 

Carlos Andersson 
VD 

~jemmett 
HÅLLBARA SMARTA HEM 
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SITUATIONSPLAN - FÖRSLAG
Skårby 12:1

- Ekstas Hus

3 st punkthus i fyra våningar 

45 st lägenheter totalt

54 st parkeringsplatser 
(1,2 / lgh) + 4 besök = 58

- Jemmetts Hus

3 st punkthus i fyra våningar 

69 st lägenheter totalt

Lägenhetsfördelning :

1,5 rok 10 st
2 rok  39 st
3 rok  20 st

62 st parkeringsplatser
(0,9 / lgh) + 4 besök = 66
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Björkris Etapp 1 
bostäder, skolor m.m

Björkris Etapp 2a 
planerade bostäder, skolor 

Skårby 12:6
Vård- och omsorgsboende

Skårby 12:1
Eksta - Jemmett förslag

INSPIRATION
- där staden och landsbygden möts -

Trähus som smältar in Dagvattenfördröjning Matodling Odlingsförening

Strandlid
Busshållplats

~jemmett 
HÅLLBARA SMARTA HEM 





 
 

Datum 

2022-05-17 
Diarienummer 

KS 2020-00950 

 
 

 
Kommunstyrelsens förvaltning«AnvEnhet» 

Johanna Vinterhav 
Planarkitekt 
0300-83 40 17 

1 (2)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Godkännande av projektbeställning samt överlämnande för att upprätta detaljplan för 
bostäder inom Bolsheden 1:9 och 1:39. 
 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen upphäver sitt beslut från 2018-06-19, § 158, om att ta fram ett planprogram för 
Bolsheden 1:9 och 1:39 i Kullavik. 
Kommunstyrelsen godkänner projektbeställning för detaljplan för bostäder inom Bolsheden 1:9 och 
1:39 i Kullavik, daterad 17 maj 2022.  
Kommunstyrelsen överlämnar till byggnadsnämnden att upprätta förslag till detaljplan för bostäder 
inom Bolsheden 1:9 och 1:39 i Kullavik. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens gav den 19 juni 2018 kommundirektören i uppdrag att ta fram ett planprogram för 
fastigheterna Bolsheden 1:9 och 1:39. Enligt planansökan avses trafikangöring ske via 
Slättegårdsvägen. En stor del av planområdet utgörs av natur med naturvärden klass 2, enligt 
naturvärdesinventering. 

Förvaltningen för Service har uttryckt ett behov av att uppföra ett boende med särskild service (BmSS) 
i Kullavik. Planområdet ligger väster om Bolshedens industriområde i Kullavik, i anslutning till ett 
villaområde. Uppdraget innebär att pröva möjligheten att uppföra bostäder genom en 
detaljplaneprocess. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-05-17 
Projektbeställning, 2022-05-17 
Kommunstyrelsen 2018-06-19, § 158 
Översiktskarta  

Beslutet skickas till 
Byggnadsnämnden, fastighetsägare 
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Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadskontoret bedömer att det vore bättre att påbörja detaljplanearbetet direkt, istället för 
att inleda planarbetet med att ta fram ett planprogram såsom kommunstyrelsen tidigare beslutat. Det 
område som ska planläggas är begränsat i storlek och är i sin helhet utpekat i kommunens 
översiktsplan som centrum inom utvecklingsort.  

Därför har samhällsbyggnadskontoret i stället tagit fram en projektbeställning och avser att begära 
uppdrag i byggnadsnämnden om att ta fram en detaljplan.  

 

 

Malin Aronsson     Emma Kjernald 

Kommundirektör     Samhällsbyggnadschef 



Kungsbacka kommun 
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Projektnamn 
 

Detaljplan för bostäder inom Bolsheden 1:9 och 1:39 

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

Status 
Beställningen är Datum 

 Färdigställd       
 
Version 

Datum Författare Version Ändringsbeskrivning 

2022-05-06 Johanna Vinterhav 1.0 Projektbeställning 

                        

                        

                        

                        

    

   
 

OMFATTNING OCH RESULTAT 
 

INLEDNING OCH BAKGRUND 
Ägaren till fastigheten Bolsheden 1:9, tillika ombud för ägaren till fasigheten Bolsheden 1:39, har 28 
oktober 2015 ansökt om planbesked för att på fastigheterna kunna uppföra 66 bostadslägenheter. 
Planområdet ligger inom utvecklingsområde för Kullavik tätort, enligt kommunens översiktsplan.  
I samband med kommunstyrelsens beslut om positivt planbesked den 19 juni 2018 gavs 
kommundirektören i uppdrag att ta fram ett planprogram för fastigheterna Bolsheden 1:9 och 1:39. I 
dialog mellan samhällsbyggnadskontoret och kommunstyrelsens arbetsutskott har uppdraget ändrats till 
att en detaljplan ska tas fram istället för ett planprogram. Motiveringen till detta är att området är 
begränsat i storlek och att det är utpekat i kommunens översiktsplan som centrum inom utvecklingsort.  
Enligt planansökan avses trafikangöring ske via Slättegårdsvägen.  
En stor del av planområdet utgörs av natur med naturvärden klass 2, enligt naturvärdesinventering.  
Förvaltningen för service har uttryckt ett behov av att uppföra ett boende med särskild service (BmSS) i 
Kullavik.  
 

FÖRVÄNTAD NYTTA 
En utveckling av Bolsheden 1:9 och 1:39 kommer att bidra med fler bostäder i ett läge med tillgång till 
kommunal och kommersiell service och hållplats för busstrafik, vilket kan skapa goda förutsättningar för 

mailto:Emma.kjernald@kungsbacka.se
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en hållbar livsstil. Exploateringen innebär en komplettering av bebyggelse inom tätorten Kullavik. Ett 
ökat antal boende bidrar positivt till befintliga näringsidkare i närområdet.  
Enligt kommunens bostadsförsörjningsprogram ska 20 bostäder/år planeras inom kommundelen 
Kullavik. En utveckling av Bolsheden 1:9 och 1:39 skulle bidra till att uppfylla målet i 
bostadsförsörjningsprogrammet.  
 
Kommunen har ett stort behov av fler boenden med särskild service, detta projekt skulle kunna bidra till 
att uppfylla det behovet.  

 
HÅLLBARHETSASPEKTER 
Utveckling av bostäder inom det aktuella området är ett positivt bidrag i en ort som på sikt kommer att 
utvecklas till en kollektivtrafiknod i enlighet med den kommunövergripande översiktsplanen.  
 
Ur ett hållbarhetsperspektiv är det önskvärt att yteffektivisera planområdet, så att en mindre yta 
ianspråktas med en högre täthetsgrad. Detta skulle minska negativ påverkan på befintligt naturområde. 
 
En variation av bostadstyper inom området kompletterar Kullavik på ett socialt hållbart sätt. Fler 
människor har möjlighet att bo här i olika skeden av livet. Projektet bidrar till kommunens mål om en 
hållbar utveckling och att utvecklas hela livet.  
 

UPPDRAG 
Uppdraget innebär att ta fram en detaljplan för att pröva möjligheten till bostäder inom fastigheterna 
Bolsheden 1:9 och 1:39. Planområdets avgränsning kan komma att ändras under arbetets gång.  
 
Prioritering 
Projektets prioritering avser framtagandet av detaljplanen. För projektet kommer kvalitet vara prioriterat. 
Kvalitet i det här perspektivet innebär att detaljplanen ska ge förutsättningar för ett bra gestaltat och 
anpassat område med hållbara lösningar med anledning av detaljplanens läge i ett naturområde med 
höga naturvärden och kuperad terräng. Planarbetet förväntas följa uppsatt tidplan, vilken påverkas av 
vissa årstidsbundna utredningar.   

 

PROJEKTETS LEVERANSER 
Projektområdet ligger idag utanför detaljplanelagt område. Projektet kommer att pröva möjligheten att 
uppföra bostäder i området genom detaljplan, vilken kommer följa den kommunövergripande 
översiktsplanen. Detaljplanen föreslås upprättas med standardförfarande vilket innebär att detaljplanen 
kommer genomgå samråd och granskning innan antagande. Förfarandet kan komma att ändras under 
processens gång.  
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Nr Beskrivning Mottagare 

1 Projektbeställning SBK/KS 

2 Principavtal KS  

3 Projektplan Verksamhetschefer samhällsbyggnad 

4 Samrådshandlingar BN 

5 Granskningshandlingar BN 

6 Eventuellt: Exploateringsavtal KS 

7 Antagandehandlingar BN 

 

AVGRÄNSNINGAR 
Projektets geografiska avgränsning följer fastighetsgränserna för Bolsheden 1:9 och 1:39. 
Avgränsningen kan komma att ändras under arbetets gång.  
Följande utredningar bedöms nödvändiga för detaljplanen: 

- Naturvärdesinventering (NVI) enligt svensk SIS standard på fältnivå med detaljeringsgrad detalj, 
Följande tillägg bör ingå: värdeelement samt detaljerad redovisning av artförekomst. Troligtvis 
behöver en fördjupad inventering enligt NVI standard av fåglar och groddjur utföras. Fåglar och 
groddjur inventeras under april-maj, NVI kan utföras med start 1 april för att följa standard.  

- Trafikutredning 
- Dagvattenutredning 
- Geoteknisk utredning 
- Social konsekvensanalys 
- Förutsättningar för boende med särskild service, BmSS. 

Utöver ovanstående utredningar kan ytterligare frågor väckas under detaljplanearbetet vilket kan skapa 
behov av ytterligare utredningar.  

TIDPLAN 
Uppstart Q2 2022 
Samråd  Q3 2023 
Granskning Q2 2024 
Antagande Q4 2024 

 

EKONOMI 

PLANKOSTNADSAVTAL 
Projektet och dess utredningar finansieras av exploatören genom att ett plankostnadsavtal tecknats med 
exploatören innan start för detaljplan.  
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Kommunen fakturerar exploatören för nedlagd handläggningstid samt för utredningskostnader.  
 

KOMMUNALA KOSTNADER 
Kommunala kostnader aktualiseras i samband med utbyggnad av VA. 

 

KOMMUNALA INTÄKTER 
Kommunen får intäkter i form av anslutningsavgifter till kommunalt VA.  

 

DRIFTSKOSTNADER  

Kommunen, genom VA-kollektivet, får ökade driftskostnader för VA-anläggningar.  

Om kommunen får huvudmannaskap för naturmark innehållande öppna dagvattenanläggningar kommer 
förvaltningen för Teknik få ökade driftkostnader.  
 

BESLUT OCH RAPPORTERING 
 

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

Politiska avstämningar sker med BN i samband med samråd och granskning. Vid avgörande 
frågeställningar kommer politisk avstämning också att ske utöver ovan nämnda planskeden. 

Projektledaren har även en löpande dialog med exploatören.  

 
BESLUTSINSTANSER 
Byggnadsnämnden fattar beslut om uppdrag, samråd, granskning och antagande för detaljplanen.  

Eventuella ändringar i denna projektbeställning eller andra frågor av strategisk karaktär beslutas av 
kommunstyrelsen. 

 

AVSLUT

ÖVERLÄMNING VID PROJEKTSLUT 
Efter att detaljplanen vunnit laga kraft sker ett överlämnande till förvaltningen för Bygg & Miljö för 
bygglovsprövning. 
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UTVÄRDERING AV PROCESS OCH FÖRVÄNTAD NYTTA 
Detaljplanen kommer utvärderas under arbetets gång samt när den antagits. Utvärdering kommer även 
ske utifrån hur detaljplanen fungerar i genomförandeskedet och när området är utbyggt i sin helhet. Då 
kan en utvärdering göras huruvida detaljplanens intentioner är uppfyllda. Detta enligt den nya modell för 
utvärdering i delprocesser som är under framtagande.  

För de första två stegen av utvärdering är det projektledaren/planarkitekten som är ansvarig för att 
utvärdering görs, för steg tre och steg fyra ansvarar exploateringsingenjören i projektet. 
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§ 158 

 

Planbesked för fastigheten Bolsheden 1:9 och Bolsheden 1:39 

KS/2015:440 7.1 

 
Beslut  

Kommundirektören får i uppdrag att ta fram ett planprogram för Bolsheden 1:9 och Bolsheden 
1:39. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ägaren till fastigheten Bolsheden 1:9, tillika ombud för ägaren till fasigheten Bolsheden 1:39, har 
2015-10-28 ansökt om planbesked för att på fastigheterna kunna uppföra 35-40 
bostadslägenheter. Efter möten med förvaltningen har ansökan bearbetats och kompletterats och 
nya handlingar inkom 2017-11-10. Ansökan gällde då sammanlagt 155 lägenheter i 
flerbostadshus och en mindre del enbostadshus. 2018-03-21 inkom ytterligare en revidering av 
ansökan som nu gäller cirka 66 bostäder med olika upplåtelseform.  

Syftet med förfrågan är att genom planläggning möjliggöra för byggnation av cirka 66 bostäder, 
varav cirka 32 stycken är hyresrätter i 1 – 2½ våning, cirka 24 stycken bostadsrätter i 1 – 3 
våningar samt cirka 10 stycken  egnahem, villor alternativt parhus i två våningar. Angöring 
föreslås från nordost, primärt via Slättergårdsvägen och alternativt via Hedens Stationsväg.  

Fastigheterna har en sammanlagd areal om 2,1 ha och består av totalt tre skiften. Dessa skiften 
skiljs åt av Bolsheden s:4 som är en samfällighet med fem delägare. Hedens Stationsväg ligger 
inom denna samfällighet. Slättergårdsvägen ägs av kommunen.  

Enligt kommunens översiktsplan, ÖP06, ingår det aktuella området i utvecklingsområdet för 
Kullavik.  

Fastigheten omfattas av riksintresse för högexploaterad kust. Inom det området gäller, förutom att 
natur- och kulturvärden inte påtagligt får skadas, också särskilda regler för fritidsbebyggelse och 
vissa typer av industrianläggningar. Fastigheten omfattas också av riksintresse för rörligt 
friluftsliv vilket innebär att området har stor betydelse för människors utevistelse. Detta ska 
kommunen ta hänsyn till vid översikts- och detaljplanering.  

Vid besiktning på plats 2018-01-10 konstaterades att området består av bevuxen bergsmark, till 
stor del kraftigt kuperad. Lämplig tillfartsväg till område saknas.  

 

Beslutsunderlag 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-06-05, Förslag: Kommunstyrelsen lämnar positivt 
planbesked för Bolsheden 1:9 och Bolsheden 1:39.  
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2018-05-18, Förslag: Kommunstyrelsen lämnar 
negativt planbesked för Bolsheden 1:9 och Bolsheden 1:39.  
Presentation Bolsheden 1:9 och Bolsheden 1:39 
Reviderad ansökan om planbesked, 2017-11-10 
Komplettering till ansökan om planbesked, 2018-03-21 
Situationskarta till komplettering till ansökan om planbesked, 2018-03-21 
 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Hans Forsberg (M) yrkar att kommundirektören får i uppdrag att ta fram ett planprogram för 
Bolsheden 1:9 och Bolsheden 1:39.  

Ulrika Landergren (L), Fredrik Hansson (C), Eva Borg (S), Roger Larsson (KB), Emma 
Vildstrand (MP), Peter Söderberg (M) och Lisa Andersson (M) yrkar bifall till Hans Forsbergs 
(M) yrkande.  

 

Beslutsgång 

Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga 
arbetsutskottets förslag och eget yrkande. 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsens bifaller eget yrkande. 

 

Beslutet skickas till 

Koppar & Co AB, lagfaren ägare till Bolsheden 1:9, Ägare till Bolsheden 1:39 
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Principavtal med JM AB avseende detaljplan för bostäder inom fastigheten Tölö m.fl. i 
Kungsbacka 
 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner principavtal avseende detaljplan för bostäder inom fastigheten Tölö 6:4 
m.fl. i Kungsbacka, undertecknat av JM AB 2022-05-13 

Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören eller deras respektive ersättare utses att för 
kommunens räkning underteckna avtalen. 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadskontoret fick den 6 maj 2021 i uppdrag av byggnadsnämndens arbetsutskott att 
upprätta ett förslag till detaljplan inom fastigheterna Tölö 6:4 m.fl. Detaljplanens syfte är att 
möjliggöra för drygt 120 bostäder i form av småhus och flerbostadshus samt en utbildningslokal för 
cirka 500 elever. 

I detaljplanen för inom fastigheterna Tölö 6:4 m.fl. kommer kommunen att vara huvudman för allmän 
platsmark. Mot bakgrund av det behöver kommunen och exploatören teckna ett principavtal som 
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. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-05-16 
Principavtal, undertecknat av JM AB 2022-05-13 
Byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-05-06 §174 

Beslutet skickas till 
JM AB 
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Beskrivning av ärendet 
JM AB och kommunen äger merparten av marken. Detaljplanen föreskriver kommunalt 
huvudmannaskap för allmän plats där kommunen kommer bygga ut och förvalta allmänna platser. Den 
mark som planläggs som allmän platsmark men som inte ägs av vare sig kommunen eller JM AB 
kommer kommunen att lösa in. 

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 

 

Malin Aronsson    Emma Kjernald 

Kommundirektör    Samhällsbyggnadschef 
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Byggnadsnämndens arbetsutskott Datum

2021-05-06 
 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

  

  

§ 174 

Uppdrag att upprätta förslag till detaljplan 
för bostäder och utbildningslokaler inom del 
av Tölö 6:4 med flera i Kungsbacka stad 

Dnr BN 2020-00032 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta förslag till 
detaljplan för bostäder och utbildningslokaler inom del av Tölö 6:4 med flera i Kungsbacka stad.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har tagit beslut om en projektbeställning den 20 april 2021, som i stora drag 
beskriver innehållet i detaljplanen. Denna kan komma att uppdateras under projektets gång.  

Planområdet ligger i Tölö ängar, öster om Hedeleden. Uppdraget innebär att ta fram en detaljplan 
för att pröva möjligheten att bygga bostäder och utbildningslokaler. Detta stämmer överens med 
kommunens översiktsplan (ÖP 06), fördjupad översiktsplan för Kungsbacka stad (Föp09) och 
planprogrammet för nordöstra Kungsbacka stad.  

Planprogram har upprättats och godkändes den 24 september 2019 av kommunstyrelsen. I 
planprogrammet beskrivs hela Tölö ängar etapp 3 med förskola/skola och cirka 400 bostäder. I 
denna detaljplan ingår förskola/skola inklusive idrottshall och de bostäder som har samma tillfart 
som skolan, det vill säga cirka 100 bostäder samt närrekreation för området. Bebyggelsen ska enligt 
programmet vara småskalig och övervägande bestå av fristående villor, radhus och parhus i 1-3 
våningar, med liknande karaktär som Tölö ängar etapp 1 och etapp 2. Planeringen av övriga Tölö 
ängar etapp 3 påbörjas senare. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-04-23   

Projektbeställning Tölö 6:4 21-03-10 

Protokollsutdrag 2021-04-20 KS§107   

Beslutsgång 

Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
samhällsbyggnadskontorets förslag. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att arbetsutskottet 
bifaller det.  

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

  



 
 

Datum 

2022-05-18 
Diarienummer 

KS 2022-00322 

 
 

 
Kungsbacka kommun 

Maria Malone 
0300-83 40 41 
Senior Planarkitekt 

1 (2)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Planbesked för Åsa 3:14 och Åsa 5:219 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen avser att pröva den begärda åtgärden genom en 
detaljplan för bostads- och verksamhetsändamål inom Åsa 3:14 och 5:219.  

Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ta fram en projektbeställning för upprättande 
av detaljplan för bostäder och verksamheter inom Åsa 3:14 och 5:219 i Åsa tätort. 

Beslutsmotivering 
Förfrågan innebär att möjliggöra för en större exploatering med olika bostadstyper i form av småhus 
och flerbostadshus samt handelsverksamhet inom utvecklingsort för Åsa. Förslaget överensstämmer 
med kommunens översiktsplan, varför kommunen ställer sig positiv till förfrågan. Detaljplanearbetet 
ska utreda hur många bostäder och vilken typ av verksamheter som är lämpliga inom området. 

Fastigheten och förfrågan uppfyller översiktsplanens och visionens målsättningar om närhet till 
kollektivtrafik och service.  

Sammanfattning av ärendet 
Ägaren till fastigheten Åsa 3:14 och 5:219 har den 31 mars 2022 ansökt om planbesked för att genom 
en ny detaljplan möjliggöra för byggnation av bostäder och handelsverksamhet. Fastighetsägaren 
önskar att aktuellt område ska ingå i det pågående detaljplanearbetet för ny skola i Åsa inom fastighet 
Åsa 5:246. 

Området ligger vid Åsas norra entré, norr om Kläppavägen och öster om Varbergsvägen. Området 
består i dag helt av åkermark. Intill området planeras en ny skola för 600 elever. Enligt kommunens 
översiktsplan ingår det aktuella området i utvecklingsort för Åsa som också är en prioriterad tätort för 
bebyggelseutveckling i kommunen. Enligt den fördjupade översiktsplanen för Åsa ingår det aktuella 
området i bebyggelseområde 2. Norra Åsa som ska planeras för bostäder och verksamheter. Det finns i 
dag ingen detaljplan för området.   

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-05-18 
Ansökan om planbesked, 2022-03-31 
Karta, Åsa 3:14 och 5:219, 2022-05-18 



 KUNGSBACKA KOMMUN 
 2 (2) 

 

Kommunstyrelsen 2022-05-31, § 118 

Beslutet skickas till 
Sökande 

Beskrivning av ärendet 
Ägaren till fastigheten Åsa 3:14 och 5:219 har den 31 mars 2022 via ombud ansökt om planbesked för 
att genom en ny detaljplan möjliggöra för byggnation av bostäder och handelsverksamhet.  

Fastighetsägaren avser bygga cirka 260 lägenheter i form av småhus, radhus och lägenhetsvillor i 
bostadsrättslägenheter i två till fyra våningar. Fastighetsägaren vill också bygga ett seniorboende – ett 
”konceptboende” som samlar sig kring en gård likt en ”Hallandsgård”. I förslaget ingår även en 

matbutik och gårdsbutik norr om Kläppavägen. Fastighetsägaren önskar att aktuellt område ingår i det 
pågående detaljplanearbetet för ny skola i Åsa inom fastighet Åsa 5:246.  

Området ligger vid Åsas norra entré, norr och Kläppavägen och öster om Varbergsvägen. Området 
består i dag helt av åkermark. Enligt kommunens översiktsplan ingår det aktuella området i 
utvecklingsort för Åsa, som också är en prioriterad tätort för bebyggelseutveckling i kommunen. Enligt 
den fördjupade översiktsplanen för Åsa ingår det aktuella området i bebyggelseområde 2. Norra Åsa 
som ska planeras för bostäder och verksamheter. Det finns i dag ingen detaljplan för området.   

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 31 maj 2022 behandlas ärendet om godkännande av en 
projektbeställning för upprättande av detaljplan för den intilliggande fastigheten Åsa 5:246. Förslaget 
innebär att upprätta en detaljplan för ny skola i Åsa för 600 elever. Samhällsbyggnadskontoret 
bedömer att detaljplanen för ny skola i Åsa fortsättningsvis ska vara en egen detaljplaneprocess i 
vilken tidplan och skoländamålet är högt prioriterad. Tillfartsvägen till aktuellt område bör 
samplaneras med tillfarten till skolområdet och vägen bör finansieras tillsammans mellan de båda 
fastighetsägarna. 

Antalet bostäder och vilken typ av verksamheter som ryms inom Åsa 3:14 och 5:219 ska utredas under 
detaljplanearbetet. Under planarbetet ska även etablering av livsmedelsbutik inom fastigheten utredas.  

Områdets närhet till Varbergsvägen gör att det är bullerutsatt, vilket måste utredas och tas hänsyn till i 
planarbetet. Denna sträcka av Varbergsvägen har även en funktion som sekundärled för farligt gods, 
vilket också måste beaktas i planarbetet. 

I ansökan finns en skiss över önskad exploatering. I skissen ingår även fastigheten Åsa 3:15 som inte 
ägs av sökanden, men som redovisar exploatering för att få en bättre helhet. 

 

Malin Aronsson     Emma Kjernald 
Kommundirektör     Samhällsbyggnadschef  
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 Notifieringar
E-post

 E-postadress
anna@westestate.se

 Telefon

 Postnummer och ort Adress

 c/o
-

 För- och efternamn

 Personnummer

Ansöka om planbesked
Ärendenummer: #12720 | Inskickat av:  | 2022-03-31 21:09

1. Kontaktuppgifter

Jag är medveten om att en avgift tas ut både vid ja och nej till fortsatt planering.

Är du som ansöker privatperson eller representerar du ett företag?

Representant för företag

Dina kontaktuppgifter
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Ärendenummer: #12720 | Inskickat av: | Datum: 2022-03-31 21:09 Sida  av 2 4

 E-postadress
anna@westestate.se

 Telefon

 Efternamn
Brolin

 Förnamn
Anna

 Eventuell fakturareferens
-

 E-postadress
anna@westestate.se

 Telefon Postort
Göteborg

 Postnummer
411 35

 Utdelningsadress
Chalmersgatan 11

 Organisationsnummer
559307-4205

 Företag
Westswedenestate Living AB

Kontaktuppgifter företag

Företagets kontaktperson

Är du som ansöker ägare till fastigheten eller fastigheterna i ansökan?

Nej

Kontaktuppgifter fastighetsägare

Notera att ett medgivande från fastighetsägare måste bifogas. Medgivandet laddas upp på sista 
sidan i e-tjänsten tillsammans med övriga bilagor. 
Om fastigheten ägs av flera fastighetsägare fyller du i en per rad.

Förnamn Efternamn Telefon E-postadress

 

2. Fastighet
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För vilken eller vilka fastigheter ansöker du om planbesked?

Fastighetsbeteckning Fastighetens adress

Åsa 3:14  

Åsa 5:219  

Beskriv kortfattat varför du ansöker om planbesked.

Du kan också välja att ladda upp en separat beskrivning som en bilaga på nästa sida i e-tjänsten.

Planbesked sökes i enlighet med FÖP (ÖP039) bebyggelseområde 2 samt efter att undertecknad 
haft möte med ansvariga tjänstemän och politiker i Kungsbacka kommun där de givit besked att 
de önskar att detta planbesked inlämnas. Fastigheterna som planbeskedet avser ligger intill 
Kungsbacka kommuns fastighet Åsa 5:246 skifte 1 där den nya skolan planeras. Planbeskedet 
som inlämnas önskas innefattas i samma detaljplan som 5:246 skifte 1. Denna önskan grundar 
sig bla efter dialog med ansvariga på Kungsbacka kommun samt på att SPF Seniorerna i Åsa 
under lång tid haft dialog med Kungsbacka kommun om att ett seniorboende ska byggas i Åsa. 
Undertecknad har haft möte med deras styrelse och de stöder detta då de längtar och känner att 
de på olika sätt fått löften om ett seniorboende i närtid.

Vad beskriver bäst din ansökan?

Bostäder
Handel

3. Bilagor

Vill du bifoga en situationskarta?

Ja

Situationskarta

    (428 KB)Situationskarta för planbesked 3-14 och 5-219.pdf

Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

Bifogar du en beskrivning om varför du ansöker om planbesked?

Nej, jag har gjort min beskrivning i e-tjänsten
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Medgivande

Du måste bifoga ett medgivande från fastighetsägaren.

    (270 KB)Godkännande Åsa 3-14.pdf
    (230 KB)Godkännande Åsa 5-219.pdf

Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.



Situationskarta 
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Fastigheten Åsa 3:14 och 5:219 i Åsa, 
Kungsbacka kommun.

Åsa 3:14 och 5:219

Kläppavägen

Fastigheten Åsa 3:14 och 5:219 i norra Åsa tätort.

Ortofoto över fastigheten Åsa 3:14 och 
5:219 i norra Åsa tätort.

Säröleden

Kläppavägen
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§ 118 Dnr 2022-00087 
Godkännande av projektbeställning samt överlämnande för att upprätta 
detaljplan för skola inom Åsa 5:246 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner projektbeställning för detaljplan för skola inom Åsa 
5:246 i Åsa, daterad 2022-03-17.  

Kommunstyrelsen överlämnar till byggnadsnämnden att upprätta förslag till 
detaljplan för skola inom Åsa 5:246 i Åsa. 

Sammanfattning av ärendet 
Det finns behov av en ny skola för 500-600 elever i Åsa och enligt beslutad lokalplan 
för 2022–2026 ska den nya skolan vara färdig för inflyttning 2026.  

En lokaliseringsutredning har gjorts där ett antal olika platser jämförts utifrån deras 
tillgänglighet, risker, yta, samhällsutveckling, markägande, befintlig 
markanvändning samt möjligheten att hålla tidplanen. Slutsatsen i utredningen är att 
den mest lämpliga placeringen av en ny skola är inom fastigheterna Åsa 5:246 och 
Åsa 5:219. 

Kommunstyrelsen gav den 24 augusti 2021 kommundirektören i uppdrag att pröva 
lokalisering av ny skola i Åsa inom fastigheterna 5:246 och Åsa 5:219 samt att inleda 
förhandlingar avseende förvärv av fastigheten Åsa 5:219. Förvärv av fastigheten Åsa 
5:219 har visat sig inte vara möjligt, varför förslaget nu i stället är att pröva 
detaljplaneläggning för skolan inom Åsa 5:246. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-19, § 149 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-30 
Projektbeställning, 2022-03-17 
Kommunstyrelsen 2021-08-24, § 206  
Lokaliseringsutredning, 2021-06-29 
Översiktskarta 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Byggnadsnämnden 



 
 

Datum 

2022-05-18 
Diarienummer 

KS 2022-00288 

 
 

 
Kungsbacka kommun 

Maria Malone 
0300-834041 
Senior Planarkitekt 

1 (2)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Planbesked Spårhaga 6:1, skifte 3 
 

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

Beslutsmotivering 
Förslaget med att uppföra villor inom fastigheten betyder att detaljplanen från 1988 behöver ändras 
från allmän plats park-plantering till bostadsändamål. I samband med att denna detaljplan antogs har 
kommunen gjort en avvägning mellan de allmänna och de enskilda intressena av platsen.  Kommunen 
gör fortfarande bedömningen att det allmänna intresset, att bevara platsen som allmän, väger tyngre än 
det enskilda intresset att tillskapa byggrätter inom området. 

Sammanfattning av ärendet 
Ägaren till fastigheten Spårhaga 6:1, skifte 3 har den 22 mars 2022 via ombud ansökt om planbesked 
för att genom en ny detaljplan möjliggöra för uppförandet av bostäder inom fastigheten. Ansökan 
reviderades 13 maj 2022 och innehåller nu elva villor på fastigheter om drygt 1 000 kvadratmeter per 
fastighet. Angöring till fastigheten sker via Örsviksvägen.  

Fastigheten är belägen inom detaljplan S114 som vann laga kraft den 23 mars 1988. Den aktuella 
fastigheten är i plankartan i huvudsak redovisad som allmän plats, park-plantering.  

Enligt kommunens översiktsplan ingår Spårhaga 6:1, skifte 3 i utvecklingsområdet för Kullavik och 
inom den yttre centrumzonen. Ansökan innebär att detaljplanen från 1988 behöver ändras från allmän 
plats park-plantering till bostadsändamål. 

Fastigheten omfattas av riksintresse för högexploaterad kust samt riksintresse för det rörliga 
friluftslivet. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-05-18 
Ansökan om planbesked, 2022-03-22, reviderad 2022-05-13 
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Karta, Spårhaga 6:1, skifte 3, 2022-05-18 

Beslutet skickas till 
Sökande 

Beskrivning av ärendet 
Ägaren till fastigheten Spårhaga 6:1, skifte 3 har den 22 mars 2022 via ombud ansökt om planbesked 
för att genom en ny detaljplan möjliggöra för uppförandet av bostäder inom fastigheten. Ansökan 
reviderades 13 maj 2022 och innehåller nu 11 villor på fastigheter om drygt 1 000 kvadratmeter per 
fastighet. Angöring till fastigheten sker via Örsviksvägen.  

Fastigheten är belägen inom detaljplan S114 som vann laga kraft den 23 mars 1988. Den aktuella 
fastigheten är i plankartan i huvudsak redovisad som allmän plats, park-plantering. Det finns va-
ledningar i öst-västlig sträckning inom fastigheten. Det finns även ett dike som korsar fastigheten och 
som har en viktig funktion för avledning av dagvatten. Örsviksvägen är en enskild väg som har en låg 
standard och ansluter till Gamla Särövägen där Trafikverket är väghållare. Trafikverket är restriktiv till 
ökad trafik till sitt trafiksystem i denna del av kommunen.  

Enligt kommunens översiktsplan ingår Spårhaga 6:1, skifte 3 i utvecklingsområdet för Kullavik och 
inom den yttre centrumzonen. Förslaget betyder att detaljplanen från 1988 behöver ändras från allmän 
plats park-plantering till bostadsändamål. Det innebär att kommunen gör en avvägning mellan de 
allmänna och de enskilda intressena av platsen. Kommunen bedömer att det allmänna intresset, att 
bevara platsen som allmän, väger tyngre än det enskilda intresset att tillskapa en byggrätt inom 
området. 

Fastigheten omfattas av riksintresse för högexploaterad kust. Inom det området gäller, förutom att 
natur- och kulturvärden inte påtagligt får skadas, också särskilda regler för fritidsbebyggelse. 

Fastigheten omfattas av riksintresse för rörligt friluftsliv (Kustområdet i Halland). Här ska turismens 
och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid bedömning av vad som 
kan tillåtas vad gäller exploatering eller andra ingrepp i miljön inom området.  

 

 

Malin Aronsson     Emma Kjernald 
Kommundirektör     Samhällsbyggnadschef  
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 Notifieringar
E-post

 E-postadress Telefon

 Postnummer och ort Adress

 c/o
-

 För- och efternamn

 Personnummer

Ansöka om planbesked
Ärendenummer: #11065 | Inskickat av:  | 2022-03-20 13:05

1. Kontaktuppgifter

Jag är medveten om att en avgift tas ut både vid ja och nej till fortsatt planering.

Är du som ansöker privatperson eller representerar du ett företag?

Privatperson

Dina kontaktuppgifter

Ska fakturan skickas till din adress?

Nej, jag vill ange en annan faktureringsadress
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 Eventuell fakturareferens
Ansökan planbesked

 Postort

 Postnummer Utdelningsadress

 C/O
-

 Namn

Ange fakturaadressen

Är du som ansöker ägare till fastigheten eller fastigheterna i ansökan?

Nej

Kontaktuppgifter fastighetsägare

Notera att ett medgivande från fastighetsägare måste bifogas. Medgivandet laddas upp på sista 
sidan i e-tjänsten tillsammans med övriga bilagor. 
Om fastigheten ägs av flera fastighetsägare fyller du i en per rad.

Förnamn Efternamn Telefon E-postadress

 

 

 

 

2. Fastighet

För vilken eller vilka fastigheter ansöker du om planbesked?

Fastighetsbeteckning Fastighetens adress

Kungsbacka Spårhaga 6:1  
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Markera fastigheten eller fastigheterna du ansöker om planbesked för

Du kan välja att bifoga en situationskarta med tydliga markeringar istället för att markera 
fastigheten eller fastigheterna på denna kartan.

KUNGSBACKA SPÅRHAGA 6:1Fastighetsbeteckning: 

Vad beskriver bäst din ansökan?

Bostäder
Seniorboende 65+

3. Bilagor

Vill du bifoga en situationskarta?

Nej, jag har markerat i kartan i e-tjänsten

Bifogar du en beskrivning om varför du ansöker om planbesked?

Ja
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Beskrivning

    (68 KB)Kungsbacka Spårhaga 6_1- seniorboende kort presentation 2022-03-20.pdf
    (4,61 MB)Spårhaga 6-1 underlag planansökan 2022-03-16.pdf

Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

Medgivande

Du måste bifoga ett medgivande från fastighetsägaren.

    (440 KB)Kungsbacka Spårhaga 6_1 Fullmakt avseende planansökan SIGN 2021-02-08.pdf

Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
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Kungsbacka Spårhaga 6:1- Seniorboende 65+ 

 
Tillsammans med fastighetsägaren av Spårhaga 6:1, undersöker vi nu möjligheten att 

kunna utveckla fastigheten. Detta genom att presentera vår idé med ett 

seniorboende 65+. 

 
Vi utformar projektet och bostäderna tillsammans med ett team av erfarna konsulter, 

och utifrån målgruppens personliga förväntningar. Det ger en mängd mervärden 

som vi bygger in i projektet.  

Vi lägger stor vikt vid själva planeringen, och med fokus på detaljer som bidrar till att 

få ett bekymmersfritt och bekvämt boende. Det gäller såväl inom den egne 

bostaden, som i vinterträdgården och i de gemensamma ytorna. 

Navet är den generösa Vinterträdgården. Här kan den boende njuta av en behaglig 

och tempererad vistelse under merparten av årets månader, utan att behöva tänka 

på väder o vind. Vill man känna vindarna från havet, så kan man besöka utsikts-

platsen uppe på Vardås berg, eller ta en rofylld promenad längs med strandkanten. 

Den boende skall också kunna abonnera på ett varierat serviceutbud, som 

underlättar vardagen. Alltifrån abonnemang i en elbilspool till att kunna få hjälp med 

städning och inköp. 

Vi har också en tanke om att man skall kunna ta del av innehållet och utbudet även 

om man inte är boende i seniorboendet. Det kunde vara en naturlig träffpunkt i 

området. Här skulle det kunna vara aktiviteter som- bokklubb, föreläsningar, 

Inspirationsfrukost, träning som ex. yoga och qigong mm. 

 

 

Vp/ 
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SPÅRHAGA 6:1 - Kungsbacka kommun
Tomtutredning som underlag till ansökan om planbesked

Ärendenummer: #11065 | Datum: 2022-03-20 13:05 Bilaga 2 sida 1 av 10



2022-03-162

Projekt Spårhaga 6:1

Plats Kungsbacka

Partner Privat

ORIENTERING

Ärendenummer: #11065 | Datum: 2022-03-20 13:05 Bilaga 2 sida 2 av 10



2022-03-163

Projekt Spårhaga 6:1

Plats Kungsbacka

Partner Privat

Kungsbacka Spårhaga 6:1- Seniorboende 65+

Tillsammans med fastighetsägaren av Spårhaga 6:1 undersöker vi nu möjligheten att 

kunna utveckla fastigheten. Detta genom att presentera vår idé med ett seniorboende 65+. 

Vi utformar projektet och bostäderna tillsammans med ett team av erfarna konsulter och 

utifrån målgruppens personliga förväntningar. Det ger en mängd mervärden som vi bygger in 

i projektet.  Vi lägger stor vikt vid själva planeringen och med fokus på detaljer som bidrar till 

att få ett bekymmersfritt och bekvämt boende. Det gäller såväl inom den egna bostaden som i 

vinterträdgården och i de gemensamma ytorna.

Navet är den generösa Vinterträdgården. Här kan den boende njuta av en behaglig och tempererad 

vistelse under merparten av årets månader utan att behöva tänka på väder o vind. Vill man känna 

vindarna från havet så kan man besöka den iordningställda utsiktsplatsen uppe på Vardås berg eller 

ta en rofylld promenad längs med strandkanten. Den boende skall också kunna abonnera på ett 

varierat serviceutbud som underlättar vardagen. Alltifrån abonnemang i en elbilspool till att kunna få 

hjälp med städning och inköp.

Vi har också en tanke om att man skall kunna ta del av innehållet och utbudet även om man inte är 

boende i seniorboendet. Det kan vara en naturlig träffpunkt i området. Här skulle det kunna vara 

aktiviteter som- bokklubb, föreläsningar, inspirationsfrukost, träning som ex. yoga och qigong mm.

INTENTIONER
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Projekt Spårhaga 6:1

Plats Kungsbacka

Partner Privat

Boende Generösa och ljusa lägenheter i varierande storlekar ger plats för alla typer av 
boendebehov.

Odling En generös inbjudande vinterträdgård ger möjlighet till odling för de boende. Samvaro Utöver vinterträdgården så finns det generöst med aktivitetsområden för spontana 
möten, föreläsningar, träning m.m.

ANALYS OCH KONCEPT
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Projekt Spårhaga 6:1

Plats Kungsbacka

Partner Privat

PLAN-/VOLYMSTUDIE

Plan 1:1000 översikt av platsen

VINTERTRÄDGÅRD

HKP

PARKERING

9 LÄGENHETER

ENTRÉ

18 LÄGENHETER

18 LÄGENHETER

TAKTERRASSER

UTEPLATS

UTEPLATS

UTSIKTSPLATS VARDÅS BERG

ÖRSVIKSVÄGEN

A

A
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Projekt Spårhaga 6:1

Plats Kungsbacka

Partner Privat

PLANLAYOUT

Plan 1:500 genom lägenheter och vinterträdgård

A

ÖRSVIKSVÄGEN

TAKTERRASSER

PARKERING

HKP

ENTRÉ

9 LÄGENHETER

18 LÄGENHETER

18 LÄGENHETER

UTEPLATS

UTEPLATS

VINTERTRÄDGÅRD

A

Sammanställning BTA m2

Beoende   3675
Vinterträdgård  2550
Gemensamhetsdel  1675
Källare   1000 (300 teknik/frd och 700 parkering)
Total BTA  8900 m2

Totalt antal lägenheter 45 st
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Projekt Spårhaga 6:1

Plats Kungsbacka

Partner Privat

PLANLAYOUT

Del av entréplan 1:500 entré och gemensamma ytor Källarplan 1:500 parkering och teknik/förråd

30 PARKERINGSPLATSER

BILHISS

TEKNIK/FÖRRÅDENTRÉ OCH SAMVARO
RELAX

TRÄNING
BISTRO KÖK
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2022-03-168

Projekt Spårhaga 6:1

Plats Kungsbacka

Partner Privat

Arkitekturen tar sin inspiration från den omkringliggande bebyggelsen i Spårhaga men med 
en modern touch.

Materialen Trä och naturmaterial ger den nya bebyggelsen en varm och trivsam karaktär. Detaljeringen En noggrann och genomtänkt hög detaljeringsnivå ger byggnaderna en egen 
karaktär samtidigt som den smälter in i omgivningarna.

GESTALTNING
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Projekt Spårhaga 6:1

Plats Kungsbacka

Partner Privat

Sektion A-A 1:500 genom vinterträdgård och bostäder

BOSTÄDER I TVÅ VÅNINGARVINTERTRÄDGÅRDGEMENSAM UTEPLATSUTSIKTSPLATS VARDÅS BERG ALLMÄN NATURMARK

GESTALTNING
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Fastigheten Spårhaga 6:1, skifte 3 i Kullavik, 
Kungsbacka kommun.

Spårhaga 6:1, skifte 3

Örviksvägen

Fastigheten Spårhaga 6:1, skifte 3 i Kullavik.

Ortofoto över fastigheten Spårhaga 6:1, 
skifte 3, Kullavik.

Säröleden

Kullaviksvägen

G
am

la Särövägen

Kullaviks
centrum



 
 

Datum 

2022-05-18 
Diarienummer 

KS 2022-00283 

 
 

 

Maria Malone 
0300-834041 

1 (2)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Planbesked för Varla 2:412 i Kungsbacka stad 
 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen avser att pröva den begärda åtgärden genom en 
detaljplan för handel-, kontor- och verksamhetsändamål samt ett parkeringshus inom Varla 2:412.  

Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ta fram en projektbeställning för upprättande 
av detaljplan för handel-, kontor- och verksamhetsändamål samt ett parkeringshus inom Varla 2:412 i 
Kungsbacka stad. 

Beslutsmotivering 
Förfrågan innebär en utökad byggrätt för handel-, kontor- och verksamhetändamål samt möjliggör för 
ett parkeringshus inom Varla 2:412 där Hede Fashion Outlet är etablerad. Kommunen bedömer att en 
effektivisering av användningen inom fastigheten är positivt för handelsområdet i norra Kungsbacka 
stad.  

Omfattningen av tillkommande byggrätt för handel-, kontor-, verksamhet- och parkeringsändamål ska 
utredas under detaljplanearbetet.  

Sammanfattning av ärendet 
Ägaren till fastigheten Varla 2:412 har den 18 mars 2022 ansökt om planbesked för att genom en ny 
detaljplan möjliggöra för utökad byggrätt för handel-, kontor- och verksamhetsändamål samt ett 
parkeringshus inom Varla 2:412 i Kungsbacka stad.  

Fastigheten ligger inom handelsområdet i norr Kungsbacka stad och inrymmer Hede Fashion Outlet.  I 
dag är fastigheten bebyggd med drygt 22 000 kvadratmeter handel- och verksamhetslokaler. Inom 
fastigheten finns även en stor markparkering. Tillfart till Hede Fashion Outlet sker via in- och utfart på 
Kungsparksvägen.  

Enligt den fördjupade översiktsplanen för Kungsbacka stad ligger fastigheten inom område för företag 
och service. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-05-18 



 KUNGSBACKA KOMMUN 
 2 (2) 

 

Ansökan om planbesked, 2022-03-18 
Karta, Varla 2:412, 2022-05-18 

Beslutet skickas till 
Sökande 

Beskrivning av ärendet 
Ägaren till fastigheten Varla 2:412 har den 18 mars 2022 ansökt om planbesked för att genom en ny 
detaljplan möjliggöra för utökad byggrätt för handel-, kontor- och verksamhetsändamål samt ett 
parkeringshus inom Varla 2:412 i Kungsbacka stad.  

Fastighetsägaren avser att utöka befintlig byggnation med 6 000 kvadratmeter handel-, kontor- och 
verksamhetsyta samt ett parkeringshus om 9 200 kvadratmeter byggnadsarea. Det innebär en 
byggnadsarea om knappt 60 procent av den totala fastighetsarean. Förslaget förordar en ny in- och 
utfart på Arendalsleden.  

Fastigheten ligger inom handelsområdet i norr Kungsbacka stad och inrymmer Hede Fashion Outlet.  I 
dag är fastigheten bebyggd med drygt 22 000 kvadratmeter handel- och verksamhetslokaler. Inom 
fastigheten finns även en stor markparkering. Tillfart till Hede Fashion Outlet sker via in- och utfart på 
Kungsparksvägen.  

Fastigheten är belägen inom detaljplan TP45C som vann laga kraft den 1 augusti 2000. Den aktuella 
fastigheten är i plankartan redovisad som kvartersmark för Industri, handel. Ej livsmedel. Största 
byggnadsarea är 40 procent av fastighetsarean. I juli 2009 utökades planområdet med en byggrätt om 
3 000 kvadratmeter i väster samt infördes ett utfartsförbud mot Arendalsleden i plankartan, TP45F. I 
mars 2015 gjordes en ny detaljplan, TP63, för del av Varla 2:412 som möjliggjorde en utbyggnad av 
Hede Fashion Outlets anläggning med 65 000 kvadratmeter. I maj 2018 gjordes ytterligare en ny 
detaljplan, TP67, för annan del av Varla 2:412 som möjliggör fler parkeringsplatser.   

Enligt den fördjupade översiktsplanen för Kungsbacka stad ligger fastigheten inom område för företag 
och service.  

Inom fastigheten finns ett servitut för de tre fastigheterna i väster Varla 2:438, 2:439 och 2:440. 
Servitutet innebär att de tre fastigheterna har rätt till 40 parkeringsplatser samt en tillfart från 
Kungsparksvägen inom Varla 4:12. 

Omfattningen av tillkommande byggrätt för handel-, kontor-, verksamhet- och parkeringsändamål ska 
utredas under detaljplanearbetet. Tillkommande trafikflöde och parkering ska utredas under 
detaljplanearbetet.   

 
Malin Aronsson     Emma Kjernald 
Kommundirektör     Samhällsbyggnadschef  
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 Notifieringar
E-post

 E-postadress Telefon

 Postnummer och ort Adress

 c/o
-

 För- och efternamn

 Personnummer

Ansöka om planbesked
Ärendenummer: #10908 | Inskickat av:  | 2022-03-18 11:44

1. Kontaktuppgifter

Jag är medveten om att en avgift tas ut både vid ja och nej till fortsatt planering.

Är du som ansöker privatperson eller representerar du ett företag?

Representant för företag

Dina kontaktuppgifter
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Ärendenummer: #10908 | Inskickat av:  | Datum: 2022-03-18 11:44 Sida  av 2 4

 E-postadress
-

 Telefon
-

 Efternamn Förnamn

 Eventuell fakturareferens
-

 E-postadress
-

 Telefon Postort
Kungsbacka

 Postnummer
434 23

 Utdelningsadress
Box 10237

 Organisationsnummer
556575-4750

 Företag
Hede Fashion Outlet AB

Kontaktuppgifter företag

Företagets kontaktperson

Är du som ansöker ägare till fastigheten eller fastigheterna i ansökan?

Ja

2. Fastighet

För vilken eller vilka fastigheter ansöker du om planbesked?

Fastighetsbeteckning Fastighetens adress

Varla 2:412 Kungsparksvägen 80, 434 39 Kungsbacka



Kungsbacka kommun | Stadshuset, Storgatan 37, 434 81 Kungsbacka | 0300-83 40 00
Organisationsnummer: 212000-1256 | info@kungsbacka.se | kungsbacka.se

Ärendenummer: #10908 | Inskickat av:  | Datum: 2022-03-18 11:44 Sida  av 3 4

Markera fastigheten eller fastigheterna du ansöker om planbesked för

Du kan välja att bifoga en situationskarta med tydliga markeringar istället för att markera 
fastigheten eller fastigheterna på denna kartan.

KUNGSBACKA VARLA 2:412Fastighetsbeteckning: 

Beskriv kortfattat varför du ansöker om planbesked.

Du kan också välja att ladda upp en separat beskrivning som en bilaga på nästa sida i e-tjänsten.

Medge möjlighet till utökad handel, inkl. tillhörande restaurang, lager, kontor och parkering

Vad beskriver bäst din ansökan?

Handel
Kontor
Industri/verksamhet/lager
Parkering: P-hus och/eller parkering under mark

3. Bilagor

Vill du bifoga en situationskarta?

Ja
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Situationskarta

    (2,03 MB)20220316_Potential for Expansion.pdf

Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

Bifogar du en beskrivning om varför du ansöker om planbesked?

Ja

Beskrivning

    (2,03 MB)20220316_Potential for Expansion.pdf

Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.



Condition for Possible Development
Hede Fashion Outlet

Varla 2:412 - Kungsbacka

March 16, 2022

Ärendenummer: #10908 | Datum: 2022-03-18 11:44 Bilaga 1 sida 1 av 3



Current situation

According to current Zoning Plans of the property, the permitted degree of utilization is 
40%, which corresponds to an area of 26,100 m2. Current land utilization is 35%.

Building area (“Byggnadsarea - BYA” in Swedish)

Footprint of the buildings, incl. overhangs - ie glass pyramids and canopies.

Property Area 65,200 m2

Access points

Original Center incl. pyramids 18,930 m2

Extension incl. canopies 3,030 m2

Office Building 300 m2

Storage Building (in progress) 400 m2

Current Land Utilization 22,660 m2

35 %

Site plan 1:3000 @ A3

Ärendenummer: #10908 | Datum: 2022-03-18 11:44 Bilaga 1 sida 2 av 3



Future expansion

The future desirable land utilization is 58%, which corresponds to an area of 37,860 m2.

Building area (“Byggnadsarea - BYA” in Swedish)

Footprint of the buildings, incl. overhangs - ie glass pyramids and canopies.

* Retail incl. restaurants, storages and offices 
(schematically represented; location not finally determined)
** Parking: Multi-storey and/or underground
(schematically represented; location not finally determined)
*** Marked area occupies an area larger than 6,000 sqm (7,130 
sqm), with regard to also include outdoor area between stores, like 
the rest of the retail facility.

Property Area 65,200 m2

Access points

Current Utilization of the Property 22,660 m2

Future expansion retail * 6,000 m2 ***

Future expansion parking (per level) ** 9,200 m2

Future Land Utilization 37,860 m2

58 %

Site plan 1:3000 @ A3

New entrance and/or exit to/from the road 
“Arendalsleden”
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Hede Fashion Outlet
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Current situation

According to current Zoning Plans of the property, the permitted degree of utilization is 
40%, which corresponds to an area of 26,100 m2. Current land utilization is 35%.

Building area (“Byggnadsarea - BYA” in Swedish)

Footprint of the buildings, incl. overhangs - ie glass pyramids and canopies.

Property Area 65,200 m2

Access points

Original Center incl. pyramids 18,930 m2

Extension incl. canopies 3,030 m2

Office Building 300 m2

Storage Building (in progress) 400 m2

Current Land Utilization 22,660 m2

35 %

Site plan 1:3000 @ A3
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Future expansion

The future desirable land utilization is 58%, which corresponds to an area of 37,860 m2.

Building area (“Byggnadsarea - BYA” in Swedish)

Footprint of the buildings, incl. overhangs - ie glass pyramids and canopies.

* Retail incl. restaurants, storages and offices 
(schematically represented; location not finally determined)
** Parking: Multi-storey and/or underground
(schematically represented; location not finally determined)
*** Marked area occupies an area larger than 6,000 sqm (7,130 
sqm), with regard to also include outdoor area between stores, like 
the rest of the retail facility.

Property Area 65,200 m2

Access points

Current Utilization of the Property 22,660 m2

Future expansion retail * 6,000 m2 ***

Future expansion parking (per level) ** 9,200 m2

Future Land Utilization 37,860 m2

58 %

Site plan 1:3000 @ A3

New entrance and/or exit to/from the road 
“Arendalsleden”
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Fastigheten Varla 2:412 i Kungsbacka kommun.

Varla 2:412

Arendalsleden

Fastigheten Varla 2:412 i norra Kungsbacka stad.

Ortofoto över Varla 2:412 i norra Kungsbacka stad.
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Samhällsbyggnadskontoret 

Stina Wikström 
0300-834024 
Planarkitekt 

1 (2)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Planbesked för Gräppås 2:13 i Vallda 
 

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

Beslutsmotivering 
Området som ansökan avser ligger enligt kommunens översiktsplan inte i en utvecklingsort och därför 
inom ett område där kommunen inte planerar aktivt för utveckling av bostäder och samhällsservice. 

Enligt översiktsplanen behöver kommunen tillämpa en restriktiv hållning till kompletteringar av nya 

bostadshus inom detta område för att säkerställa en hållbar utveckling inom kust- och landsbygden.  

Sammanfattning av ärendet 
Ägaren till fastigheten Gräppås 2:13 har den 6 april 2022 ansökt om planbesked för att genom en ny 
detaljplan möjliggöra för byggnation av enbostadshus.  

Fastigheten består av två skiften och omfattar drygt åtta hektar skogsmark med inslag av mindre ängar. 
Ansökan redovisar förslag på områden inom fastigheten som enligt sökanden är lämpliga för 
byggnation av enbostadshus. Bostäderna föreslås att nås från Valldavägen, via Södergårdsvägen och 
Högekullevägen.   
Enligt kommunens översiktsplan ligger den aktuella fastigheten i ett område där kommunen inte aktivt 
planerar för utveckling av fler bostäder och samhällsservice. Enligt översiktsplanen behöver 
kommunen tillämpa en restriktiv hållning till kompletteringar av nya bostadshus inom det område där 
Gräppås 2:13 ligger för att säkerställa en hållbar utveckling inom kust- och landsbygden.  

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-05-18 
Ansökan om planbesked, 2022-04-06 
Orienteringskarta, 2022-05-18 
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Beslutet skickas till 
Sökande 

 

Malin Aronsson     Emma Kjernald 

Kommundirektör     Samhällsbyggnadschef 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Planbesked för Vallda 4:78, skifte 1 
 

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

Beslutsmotivering 
Planering för ny bebyggelse i Vallda ska enligt kommunens översiktsplan ske i strategiska lägen. Ny 
bebyggelse ska i huvudsak koncentreras till centrumzonen för att möjliggöra ett hållbart samhälle med 
väl fungerande service och infrastruktur. Fastigheten Vallda 4:78, skifte 1 ligger i utvecklingsorten 
Vallda, men inte inom centrumzon.  

Fastigheten och förfrågan uppfyller inte heller översiktsplanens och visionens målsättningar om närhet 
till kollektivtrafik och service.  

Sammanfattning av ärendet 
Ägaren till fastigheten Vallda 4:78, skifte 1 har den 7 april 2022 ansökt om planbesked för att genom 
en ny detaljplan möjliggöra för uppförandet av 40 mindre fritidshus.  

Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område.  

Fastigheten omfattas av riksintresse för högexploaterad kust. Inom det området gäller, förutom att 
natur- och kulturvärden inte påtagligt får skadas, också särskilda regler för fritidsbebyggelse. 

Fastigheten omfattas av riksintresse för rörligt friluftsliv (Kustområdet i Halland). Här ska turismens 
och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid bedömning av vad som 
kan tillåtas vad gäller exploatering eller andra ingrepp i miljön inom området. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-05-18  
Ansökan om planbesked, 2022-04-07  
Komplettering planbesked. 2022-04-13 

Karta, Vallda 4:78, skifte 1, 2022-05-18   
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Beslutet skickas till 
Sökande 

Beskrivning av ärendet 
Enligt kommunens översiktsplan ingår det aktuella området i utvecklingsorten för Vallda men ligger 
inte inom centrumzonen, vilket innebär att fastigheten ligger i ett område där kommunen inte aktivt 
planerar för utveckling av fler bostäder och samhällsservice. 

Enligt kommunens översiktsplan och Vision 2030:s målsättningar ska kommunen förtätas i lägen med 
närhet till kollektivtrafik och service. I enlighet med Boverkets, Trafikverkets och SKL:s (nuvarande 
SKR) handbok TRAST (Trafik för en Attraktiv Stad Underlag, Utgåva 1 Stockholm 2004, Boverket, 
Trafikverket och SKL, sid 54) är 400 meter ett mått på hur långt en resenär generellt kan tänka sig att 
gå som längst för att ta sig till en kollektivtrafikhållplats. Avståndet från den aktuella fastigheten till 
närmaste busshållplats är cirka 850 meter. Avståndet från den aktuella fastigheten till närmaste 
centrumområde är cirka 1 000 meter. Fastigheten och förfrågan uppfyller därför inte översiktsplanens 
och Vision 2030:s målsättningar om närhet till kollektivtrafik och service.   

 

 

 

Malin Aronsson          Emma Kjernald  
Kommundirektör                   Samhällsbyggnadschef   
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 Notifieringar
E-post

 E-postadress Telefon

 Postnummer och ort Adress
 

 c/o
Vallda Bostäder AB

 För- och efternamn

 Personnummer

Ansöka om planbesked
Ärendenummer: #13381 | Inskickat av:  | 2022-04-07 15:05

1. Kontaktuppgifter

Jag är medveten om att en avgift tas ut både vid ja och nej till fortsatt planering.

Är du som ansöker privatperson eller representerar du ett företag?

Representant för företag

Dina kontaktuppgifter
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Ärendenummer: #13381 | Inskickat av:  | Datum: 2022-04-07 15:05 Sida  av 2 4

 E-postadress Telefon

 Efternamn Förnamn

 Eventuell fakturareferens
-

 E-postadress

 Telefon Postort
Göteborg

 Postnummer
41125

 Utdelningsadress
Karl Gustavsgatan 14

 Organisationsnummer
559200-9467

 Företag
Vallda Bostäder AB

Kontaktuppgifter företag

Företagets kontaktperson

Är du som ansöker ägare till fastigheten eller fastigheterna i ansökan?

Ja

2. Fastighet

För vilken eller vilka fastigheter ansöker du om planbesked?

Fastighetsbeteckning Fastighetens adress

Vallda 4:78
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Markera fastigheten eller fastigheterna du ansöker om planbesked för

Du kan välja att bifoga en situationskarta med tydliga markeringar istället för att markera 
fastigheten eller fastigheterna på denna kartan.

KUNGSBACKA VALLDA 4:78Fastighetsbeteckning: 

Beskriv kortfattat varför du ansöker om planbesked.

Du kan också välja att ladda upp en separat beskrivning som en bilaga på nästa sida i e-tjänsten.

Önskemål om att uppföra fyrtio (40) stycken små fritidshus på ett markområde om 15 000 - 20 
000kvm. Fritidshusens bya planeras till 35kvm med odlingslott om ca 200-250kvm som 
tillhörande mark.

Vad beskriver bäst din ansökan?

Fritidsby - Kollonistugor

3. Bilagor

Vill du bifoga en situationskarta?

Ja
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Situationskarta

    (136 KB)Bra&#778;ta&#778;s.pdf

Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

Bifogar du en beskrivning om varför du ansöker om planbesked?

Nej, jag har gjort min beskrivning i e-tjänsten



Ärendenummer: #13381 | Datum: 2022-04-07 15:05 Bilaga 1 sida 1 av 1



 

VALLDA BRÅTÅS 

del av Vallda 4:78 

Underlag till planbesked för säsongsfritidsområde, typ koloniområde. 

 

 

Bakgrund 

Jordbruksverket och Länsstyrelsen lämnade 2019-05-21 positivt besked till ansökan 

om att förvärva fastigheten Vallda 4:78. Avsikten med förvärvet var exploatering för 

bostadsändamål samt att skapa goda rekreationsmöjligheter för de som bor i 

området. Jordbruksverket hänvisar till Kungsbackas översiktsplan där fastigheten 

ligger inom ett utpekat utvecklingsområde för Vallda tätort. Jordbruksverket bedömer 

därför att egendomen är avsedd för annat ändamål än jord- och skogsbruk och 

lämnar tillstånd till förvärvet. Med detta beslut som grund köper Vallda bostäder AB 

hela fastigheten Vallda 4:78 och påbörjar då sina kontakter med Lantmäteriet och 

Kungsbacka kommun för att få stöd i den fortsatta handläggningen. 

 

 

 

ÖP 2021 
Enligt kommunens översiktsplan, ÖP21, ingår det aktuella området i 

utvecklingsområdet för Vallda. Fastigheten ligger utanför den del som pekats ut som 

utredningsområde för grönplan men inom den del som beskrivs omfattas av 

riksintresse/natura2000. 

 



Lokaliseringsprövning 
Prövningen avser lokaliseringen, det vill säga markens lämplighet för den avsedda 

åtgärden. Denna prövning görs mot kraven i 2 kap. PBL. I detta kapitel står bland 

annat att markområden ska användas för det eller de ändamål som området är mest 

lämpat för. En avvägning mellan olika allmänna och enskilda intressen ska alltid 

göras. Det finns många faktorer att beakta vid prövningen. Byggnaden ska passa in 

på platsen med tanke på landskapsbild och den bebyggelse som redan finns i 

närheten. Avståndet mellan byggnaden och exempelvis naturområden, fornminnen, 

vägar, ledningar i marken och luften ska vara tillräckligt. Närliggande anläggningar 

såsom skjutbanor, idrottsanläggningar och lantbruk är exempel på annat som ska 

beaktas. Det måste vara möjligt att anlägga en väg fram till byggnaden. Vatten och 

avlopp måste också gå att ordna. 

Enligt miljöbalken ska mark- och vattenområden användas för det eller de ändamål 

för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt 

föreliggande behov. I detta fall bedömer Jordbruksverket att egendomen är avsedd 

för annat ändamål än jord- och skogsbruk. I konkurrenssituationer ska företräde ges 

sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning. 

 

Läge 

Vallda Bråtås ligger cirka 5,5 kilometer från Kungsbacka tätort. Området ligger i nära 

anslutning till övrig bebyggelse med god tillgänglighet till kringliggande områden, 

rekreation och offentlig service. Kollektivtrafik kan nås via gång och cykelvägar. 

Infarten från Valldavägen sker via Rörmöstvägen som är en enskild väg. En gångväg 

knyter samman Norra Skiftekärrsvägen med bostadsområdet i väster. 

 

Landskapsbild 

Landskapet i Vallda består av skog, hagmarks-partier och villabebyggelse. 

Exploateringsområdet består av obrukad betesmark. Det finns inga större 

höjdskillnader som skulle påverka byggnationen. 

 

Omgivning 

Vi ser potential till att tillgängliggöra denna vackra plats genom att skapa en lummig 

och trivsam fritidsmiljö. Vi vill kunna erbjuda ett lugnt och lantligt läge för stadsbon 

som söker ett fritidsliv med småskalig odlingsmöjlighet.  

Anpassning 

• Ny bebyggelse anpassas till landskapets topografi. 

• Bebyggelsen består utav flera mindre säsongsfritidshus med tillhörande 

odlingslott. 

• Förslaget inordnar sig i befintlig tidsenlig karaktär och blockerar inga viktiga 

siktlinjer. 

• Vegetationen runt om bevaras i så stor utsträckning som möjligt och 

anläggning av ett våtmarksområde som gynnar avrinningen från 

”svartmossen” och ökar mångfalden.  



 

 

”Att äga en säsongsfritidsboende är för många storstadsbor det 

andningshål man behöver. Man kan, efter en stressig dag på jobbet, åka ut 

till sitt fritidsboende och väl där ta hand om trädgården, pyssla med diverse 

småarbeten och bara vistas i den friska luften. Fritidsområdet blir en 

praktisk såväl som mer harmonisk plats att spendera tid i”. 

 

Beskrivning 
I Bråtås, längst den sydvästra delen av Vallda 4:78 föreslås ett säsongsfritidsområde 

om ca 15 000 kvadratmeter. Området planeras bestå utav 40 tomter om ca 200 

kvadratmeter. Dessa tomter kommer bebyggas med fritidsstugor med en BYA på 

35kvm, typ Attefalls hus där resterande del av tomten är ägnad för småskalig lokal 

odling. Stugorna kommer nyttja förbränningstoaletter, kommunalt vatten och 

gråvatten. Området kan också anslutas via avtal till ledningarna på Bråtåsvägen. Där 

finns vatten och spillvatten. 

 

Området är tänkt att angöras via Norra Skiftekärrsvägen. Den planerade 

bostadsgatan utformas för att minimera inverkan i befintlig terräng och ges tillräckligt 

utrymme för att säkerställa framkomlighet. Parkeringsytor placeras i anknytning till 

fritidsområdet för exklusivt nyttjande av tomtinnehavare. Resterande kvadratmeter 

av området kommer bestå av grönområde, väganslutning samt ett anlagt 

våtmarksområde som gynnar avrinningen från ”svartmossen” och bidrar till 

mångfalden. 

 

Tomterna är placerade med hänsyn till landskapsbild och naturförutsättningar. 

Förslaget bedöms bidra till en god helhetsverkan då det fyller ett behov för folk att få 

möjligheten till ett fritidsliv och småskalig odlingsmöjlighet utanför staden. En 

exploatering bedöms vara förenlig med kommunens översiktliga planering. 



Området där fritidstomterna föreslås är flackt och en exploatering kan ske utan 

betydande markanpassning som sprängning eller schaktning. På marken finns det 

spår av fornminnen. Dessa har man tagit hänsyn till i planeringen och de kommer 

inte påverkas av en eventuell bebyggelse då man fortsatt lämnar den del som 

grönområde. Sökta tomter kan ansluta till utbyggd infrastruktur och är inte utsatt för 

buller eller i konflikt med andra riktvärden eller skydd så som strandskydd. 

 

Området är inte tidigare ianspråktaget för bostads-ändamål och marken utgörs av 

hagmarks-partier utan utpekade naturvärden. Området utgörs inte av brukningsvärd 

jordbruksmark eller skogsmark som har betydelse för skogsnäringen. Det framgår i 

beslutet från Jordbruksverket att Länsstyrelsen delar fastighetsägarens bedömning 

att marken är avsedd för annat ändamål än jord- och skogsbruk. Området utgörs av 

ett mindre markområde, som saknar huvudbyggnad, och som ligger mellan andra 

bebyggda mindre fastigheter eller markområden. 

 

Rosa: Lokalisering för 40 

tomter om ca 200kvm. 

 

Blå: Våtmarksområde. 

 

Grå: Angöring av väg från 

Norra Skiftekärrsvägen.  

 

 

 

 

 

 

Kartor sedan 1960 visar att 

området bestod till stor del av 

åker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Området idag 

 

 

 

 

 

 

  



Typexempel på fritidsboenden 

 

 

 

 

 



Referensområde 1 
Billdals koloniområde bestående av säsongsfritidsboenden med 

odlingslott. 

 

 

”I koloniområdet finns det 61  

stugor på 30kvm BYA, 300 kvm 

tomt med kommunalt vatten och 

avlopp. Då efterfrågan var så pass 

stor kompletteras det med  

ytterligare ett koloniområde vid 

Uggledal”. 

 

 



Referensområde 2 
Lerkils koloniområde bestående av ett 40-tal säsongsfritidsboenden 

med odlingslott. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

Planbesked Bröndome 1:77 
 

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

Beslutsmotivering 
Fastigheten är placerat i ett läge som inte stämmer överens med den strategiska planeringen av 
Kungsbacka stad. Fastigheten och förfrågan uppfyller inte heller översiktsplanens och Vision 2030:s 
målsättningar om närhet till kollektivtrafik och service. 

Vidare omfattas fastigheten av riksintresse för högexploaterad kust samt riksintresse för rörligt 
friluftsliv (Kustområdet i Halland). 

Kommunen bedömer att det allmänna intresset, att bevara platsen som allmän, fortfarande väger tyngre 
än det enskilda intresset att tillskapa nya byggrätter inom området. 

Sammanfattning av ärendet 
Ägaren till fastigheten Bröndome 1:77 har den 24 mars 2022 ansökt om planbesked för att genom en 
ny detaljplan möjliggöra för uppförandet av 21 enbostadshus.  

Fastigheten är belägen inom detaljplan som vann laga kraft den 5 november 1988. Den aktuella 
fastigheten är i plankartan redovisad som allmän plats, naturmark.  

Enligt kommunens översiktsplan ingår det aktuella området i utvecklingsorten för Kungsbacka stad. 
Arbete pågår med att ta fram en ny fördjupad översiktsplan för Kungsbacka stad, ett arbete som 
fokuserar på utveckling av Kungsbacka i centrala och stationsnära lägen. Detta område är placerat i ett 
allt för perifert läge för att stämma med den strategiska planeringen av Kungsbacka stad.  

Fastigheten och förfrågan uppfyller inte översiktsplanens och Vision 2030:s målsättningar om närhet 
till kollektivtrafik och service.  

Fastigheten omfattas av riksintresse för högexploaterad kust samt riksintresse för rörligt friluftsliv 
(Kustområdet i Halland). 
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Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-05-18 
Ansökan om planbesked, 2022-03-24  
Karta, Bröndome 1:77, 2022-05-18  

Beslutet skickas till 
Sökande 

Beskrivning av ärendet 
Ägaren till fastigheten Bröndome 1:77 har den 24 mars 2022 ansökt om planbesked för att genom en 
ny detaljplan möjliggöra för uppförandet av 21 enbostadshus.  

Fastigheten är belägen inom detaljplan som vann laga kraft den 5 november 1988. Den aktuella 
fastigheten är i plankartan redovisad som allmän plats, naturmark.  

Enligt kommunens översiktsplan ingår det aktuella området i utvecklingsorten för Kungsbacka stad. 
Arbete pågår med att ta fram en ny fördjupad översiktsplan för Kungsbacka stad, ett arbete som 
fokuserar på utveckling av Kungsbacka i centrala och stationsnära lägen. Detta område är placerat i ett 
läge som inte stämmer överens med den strategiska planeringen av Kungsbacka stad.  

Enligt kommunens översiktsplan och Vision 2030:s målsättningar ska kommunen förtätas i lägen med 
närhet till kollektivtrafik och service. I enlighet med Boverkets, Trafikverkets och SKL:s (nuvarande 
SKR) handbok TRAST (Trafik för en Attraktiv Stad Underlag, Utgåva 1 Stockholm 2004, Boverket, 
Trafikverket och SKL, sid 54) är 400 meter ett mått på hur långt en resenär generellt kan tänka sig att 
gå som längst för att ta sig till en kollektivtrafikhållplats. Avståndet från den aktuella fastigheten till 
närmaste busshållplats är cirka 500 meter. Avståndet från den aktuella fastigheten till närmaste 
centrumområde är cirka 4 kilometer. Fastigheten och förfrågan uppfyller därför inte översiktsplanens 
och Vision 2030:s målsättningar om närhet till kollektivtrafik och service.  

Fastigheten omfattas av riksintresse för högexploaterad kust. Inom det området gäller, förutom att 
natur- och kulturvärden inte påtagligt får skadas, också särskilda regler för fritidsbebyggelse och vissa 
typer av industrianläggningar.  

Fastigheten omfattas av riksintresse för rörligt friluftsliv (Kustområdet i Halland). Här ska turismens 
och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid bedömning av vad som 
kan tillåtas vad gäller exploatering eller andra ingrepp i miljön inom området. 

 

Malin Aronsson     Emma Kjernald 

Kommundirektör     Samhällsbyggnadschef 



Bröndome Utveckling AB

Kungsbacka 2022-03-24

Kommunstyrelsen
Stadshuset
434 81 Kungsbacka

Anhållan planläggning

Bröndome Utveckling AB förvärvade 2016 fastigheten Bröndome 1:77, se karta (bilaga 1), 1 Forsbäck
med förhoppning om att över tid kunna utveckla området på ett positivt sätt för alla berörda.
Fastigheten omfattar ca 17 hektar. Består i huvudsak av villabebyggelse öch markområden i
anslutning till vägarna Arvid Janssons väg, Tallstigen och Myrbacken. 1 sydväst finns ett större
kalhygge.

Under 2019 påbörjade vi en röjningsaktivitet på fastigheten i syfte att öppna upp och släppa in mer
ljus i området, med målet att “parkställa” de delar som omgärdar villabebyggelsen. Visst
röjningsarbete kvarstår. 1 samband med detta arbete har vi rensat naturen från stora mängder skrot
och skräp. Området börjar bli ljust och tilltalande. För att ytterligare höja trivsel och gemenskap har
vi anlagt en boulebana som får disponeras av boende i området.

Ett stort problem inom befintligt område är trafikföringen då det endast finns en tillfartsväg. Det gör
att angöringen till bostäderna tidvis är mycket hårt belastad och vållar problem för de boende.
Möjlighet att anlägga ytterligare en infartsväg som kan knytas ihop med Tallstigen och Myrbacken
finns på vår mark längs Bröndome 1:77;s sydöstra gräns. Nuvarande enda infart avlastas. Samtidigt
skapas möjlighet till rundkörning. Väg markerad på karta (bilaga 2).
Vi är beredda att finansiera vägen. För att täcka kostnaderna för vägen anhåller vi om plantillstånd
för ett antal tomter enligt bifogad karta (bilaga 2). Tomter som kommer att upplåtas för
egnahemsbyggnation. Tomter som skulle täcka en del av Kungsbacka kommuns brist på tomter av
detta slag.

Marken där byggnation är tänkt är i huvudsak impediment eller med synnerligen låg bonitet.

Elnätsbolaget Ellevio har under 2020 inlett ett arbete med utbyggnad och förstärkning av elnätet för
att möta framtida behov av ökad elförbrukning. Vi har därför överenskommit med Ellevio att upplåta
mark för ny nätstation och förläggning av markkablar inom området.

Vi anhåller, mot ovanstående bakgrund, om plan för tomter markerade på bifogad karta

(bilaga 2).

Med vänlig hälsning

Sida 1 av 1



00

00
ja

0

o 0

-z
-I

-4
fl

fl

-4

3,
(.3
r



1
\3

5
O

S
1

3
Q

2
1
2

\
-

,
o
n
2
%

?
O

2
5

i7
‘
z

t\
\
,

\Q
\

\\
‘

g
a
:

1
\

•1
;

2
:
3
4
’
a
2
2

i\
\

\
1
7
\
1
6

\\
\

9
g
2
O

\
‘\

\\
;
5
2
\

22
1Z

22
7

/
‘

‘
‘

\
\

/
r
.
2
O

3
:
2
4
3

Ju
(tt’

,
.

1:
45

\
0.

5i
IH

:ig
7

/
4
9
•
•

•)
1
:F

/

\
\\

\
/

/
/

\
\
\

g
a
l

N
/
1

\
\

8
,

(
C

)
1:

48
y

;1
w

22
z

\
1

3:
78

.
-

S
I

,
(

11
7
)
k
%

/
\

5O
83

,
\

ø
-
-
-
-
—

\
3

o
-

\
/7

1
4
9

1
4
2

7
1

\
2

1,
?.

1:
57

_‘l
i

iO
8
2

,

i
i

1
jt

2
9

/
li

b

t
i1

*
l,

i
i
1

7
7

i

1
13

.
•/

1:
16

/
3.

74

It
.

1

ga
:f

I
:
5
’

‘
2

1
l:

4
O

fl
//

1
rI

L
IL

’
\

3:
58

1
R

3/
4

‘
v
i
:
7
l

;7
t’-.

—
.

—1
J;’1

- —
‘
-

4
4
()

\
/

1
:
5
7
7
7
/

&1
/

-
-

/
B

R
O

N
D

O
M

E
i

-

5
5
O

8
i

t
5
8
\

i:
o
\

%5
2i

/
‘
/

1:
61

\
7:

5
f

/
1

\
,
/

13
84

-

/
1

-L

/

_

9
,

.

Ii
t
:

‘
1

55
03

0
80

91
9

g
a
:5

0
.

1
l
v
t
i



KARTA BRÖNDOME 1:77
Skala 1:10000

500 m

   2022-05-18

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

© Kungsbacka kommun
© Lantmäteriet



 
 

Datum 

2022-05-18 
Diarienummer 

KS 2022-00335 

 
 

 
Samhällsbyggnadskontoret 

Sofia Wiman 
0300-834924 
Planarkitekt 

1 (2)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Planbesked Aranäs 10 och 15 
 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen avser att pröva lämpligheten av bostäder, handel och 
kontor genom en detaljplan inom Aranäs 10 och 15. 

Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ta fram en projektbeställning för upprättande 
av detaljplan för bostäder, handel och kontor inom Aranäs 10 och 15 i Kungsbacka.  

Beslutsmotivering 
Förfrågan innebär en komplettering med bostäder, handel och kontor i de centrala delarna av 
Kungsbacka stad och överensstämmer med kommunens fördjupade översiktsplan för Kungsbacka stad, 
varför kommunen ställer sig positiv till förfrågan. Detaljplanearbetet ska utreda lämpliga hushöjder 
som samspelar med kulturmiljön inom innerstaden samt riksintresset för kulturmiljön som ligger i 
anslutning till aktuella fastigheter.  

Sammanfattning av ärendet 
Ägaren till fastigheten Aranäs 10 och 15 har den 5 april 2022 ansökt om planbesked för att genom en 
ny detaljplan möjliggöra för en utökad byggrätt för att sammanbygga byggnaderna inom de båda 
fastigheterna och därmed sluta kvarteret. Ansökan innefattar även att befintlig våningshöjd för Aranäs 
10 höjs till att möjliggöra för bebyggelse i 4,5 våning.  

Fastigheten är belägen inom detaljplan som vann laga kraft den 15 oktober 1958. De aktuella 
fastigheterna är i plankartan redovisad som kvartersmark för bostads- och handelsändamål i två 
respektive tre våningar.  

Enligt kommunens översiktsplan ingår det aktuella området i utvecklingsorten Kungsbacka. Enligt den 
fördjupade översiktsplanen för Kungsbacka stad ska innerstaden utvecklas och kompletteras enligt det 
följduppdrag som beslutades i samband med den fördjupade översiktsplanen.  

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-05-18  
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Ansökan om planbesked, 2022-04-05  
Karta, Aranäs 10 och 15, 2022-05-18 
Innerstadens kvarter. Riktlinjer för utveckling på kulturmiljöns villkor, 2017-03-07    

Beslutet skickas till 
Sökande 

Beskrivning av ärendet 
Ägaren till fastigheten Aranäs 10 och 15 har den 5 april 2022 ansökt om planbesked för att genom en 
ny detaljplan möjliggöra för en utökad byggrätt för att sammanbygga byggnaderna inom de båda 
fastigheterna och därmed sluta kvarteret. Ansökan innefattar även att befintlig våningshöjd för Aranäs 
10 höjs till att möjliggöra för bebyggelse i 4,5 våning.  

Fastigheten är belägen inom detaljplan som vann laga kraft den 15 oktober 1958. De aktuella 
fastigheterna är i plankartan redovisad som kvartersmark för bostads- och handelsändamål i två 
respektive tre våningar.  

Enligt kommunens översiktsplan ingår det aktuella området i utvecklingsorten Kungsbacka. Enligt den 
fördjupade översiktsplanen för Kungsbacka stad ska innerstaden utvecklas och kompletteras enligt det 
följduppdrag som beslutades i samband med den fördjupade översiktsplanen. 

Följduppdraget från den fördjupade översiktsplanen resulterade i dokumentet Innerstadens kvarter. 
Riktlinjer för utveckling på kulturmiljöns villkor. I det går det bland annat att läsa att ny bebyggelse 
utformas med egen identitet men med respekt för de karaktärsdrag som den äldre bebyggelsen har, så 
som material, skala, volym, formspråk och takutformning. Då riktlinjerna beskriver att bebyggelse i 
innerstaden ska vara mellan 1-3 våningar för att harmoniera med den äldre karaktären som finns där i 
dag krävs att hushöjder studeras noggrant i planarbetets inledning. Detta kan ske genom en antikvarisk 
förundersökning och arbetet kräver att kommunantikvarien ingår i projektgruppen för detaljplanen.  

Stråk genom gårdarna som beskrivs är positivt och stämmer med riktlinjerna. Stråket ska studeras 
inom detaljplanearbetet, med fördel kan en portik skapas i den nya byggnadskropp som sluter kvarteret 
mot Östergatan. Det kan vara en möjlig riktning på stråket för att säkerställa markåtkomsten. 

 
 
Malin Aronsson     Emma Kjernald 

Kommundirektör     Samhällsbyggnadschef 
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 Notifieringar
E-post

 E-postadress Telefon

 Postnummer och ort Adress

 c/o
-

 För- och efternamn

 Personnummer

Ansöka om planbesked
Ärendenummer: #13103 | Inskickat av: | 2022-04-05 14:25

1. Kontaktuppgifter

Jag är medveten om att en avgift tas ut både vid ja och nej till fortsatt planering.

Är du som ansöker privatperson eller representerar du ett företag?

Representant för företag

Dina kontaktuppgifter
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Organisationsnummer: 212000-1256 | info@kungsbacka.se | kungsbacka.se

Ärendenummer: #13103 | Inskickat av: | Datum: 2022-04-05 14:25 Sida  av 2 4

 E-postadress
@alania.se

 Telefon
-

 Efternamn Förnamn

 Eventuell fakturareferens
-

 E-postadress

 Telefon Postort
Kungsbacka

 Postnummer
434 21

 Utdelningsadress
Box 10067

 Organisationsnummer
556974-1522

 Företag
Alania Förvaltning AB

Kontaktuppgifter företag

Företagets kontaktperson

Är du som ansöker ägare till fastigheten eller fastigheterna i ansökan?

Ja

2. Fastighet

För vilken eller vilka fastigheter ansöker du om planbesked?

Fastighetsbeteckning Fastighetens adress

Aranäs 10 & 15 Norratorggatan 15, Östergatan 9 & 11
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Markera fastigheten eller fastigheterna du ansöker om planbesked för

Du kan välja att bifoga en situationskarta med tydliga markeringar istället för att markera 
fastigheten eller fastigheterna på denna kartan.

KUNGSBACKA ARANÄS 10Fastighetsbeteckning: 

Vad beskriver bäst din ansökan?

Bostäder
Handel
Kontor

3. Bilagor

Vill du bifoga en situationskarta?

Nej, jag har markerat i kartan i e-tjänsten

Bifogar du en beskrivning om varför du ansöker om planbesked?

Ja
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Beskrivning

    (16,37 MB)220331 DREEM Kungsbacka Aranäs Volymstudier.pdf

Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
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K U N G S B A C K A ,  A R A N Ä S
Ö V E R S I K T

H A L L A N D K U N G S B A C K A 
C E N T R U M

A R A N Ä S  10  &  15K U N G S B A C K A

• Närvaro av vatten
• Historia och nutid blandas

• Centrala Kungsbacka som klassisk 
rutnätsstad

• Befi ntlig bebyggelse främst i 
kvarterform mellan 1-3 våningar 
med förhöjd bottenvåning

• Enkelriktat och småskaligt gatunät

• Planer fi nns att riva byggnad mittemot 
på Norra Torggatan och bygga nytt, 
nya höjder ej klart

• Aranäs 10 och15 ligger inom ett större 
kvarter i utkanten av rutnätsstaden 

• Kvarteret idag är delvis uppbrutet
• Röda stugan är en viktig historisk symbol

• FOP med mål om förtätning
• Historiskt sammanhang
• Småstadskaraktär
• Stadssiluett med kyrkan
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TOMTG R Ä NS

H U V U D L E D

LOK ALGATA

BEFINTL IGA TR ÄFASADER ,  BL ANDADE ST I L AR OC H 
T IDSÅLDR AR

BEFINTL IGA C YK E L  O C H GÅNGVÄGAR

GÅGATA

L ANDM ÄRKEN

PA RK/L E K P L ATS

A R A N Ä S  1 0  &  1 5
T O M T A N A L Y S

S Y M B O L F Ö R K L A R I N G
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G Ä L L A N D E  D E T A L J P L A N  F R Å N  K O M M U N K A R T A N ,  D A T .  1 9 5 8

B E F I N T L I G T
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A R A N Ä S  1 0  &  1 5
V o l y m s t u d i e r ,  b e f i n t l i g  k a r t a
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A R A N Ä S  1 0  &  1 5
B e f i n t l i g a  v o l y m e r

A r a n ä s  1 0  o c h  15
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N Y A  B O S T Ä D E R R Ö D A  S T U G A N G Å R D E NK N Y TA  I H O P  K VA R T E R E T

• Tillskott av bostäder i centrum
• Ger nytt liv till östra sidan av 

centrala Kungsbacka

• Röda stugan får mer utrymme och 
får en mer central roll genom att 
kvarteret dras österut mot denna.

• Ger mer utrymme för rörelse 
genom kvarteret

• Röda stugan är som en grön oas i 
området idag.

• Gården på fastigheterna Aranäs 10 
och 15, vilken idag främst består av 
hårdgjord yta görs till en grönskande 
och trevlig plats inom fastigheten för 
att öka trivseln både inom kvarteret 
och för omgivningen

• Förtätning för att knyta ihop kvarteret i 
rutnätsstaden

• Kungsbacka innerstads skala behålls, 
framför allt mot Norra Hamngatan och 
torget genom terrassering

• Rörelse genom kvarteret behålls från 
söder till norr

• Gestaltningen på den nya bebyggelsen 
ska främja den mindre skalan i centrum

A R A N Ä S  1 0  &  1 5
F Ö R S L A G  F Ö R T Ä T N I N G  A V  K V A R T E R
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A R A N Ä S  1 0  &  1 5
V o l y m s t u d i e r

TILLKOMMANDE BTA TOTALT - ca. 2 170 m2

• Kvarteret byggs ihop och sluts mot Östergatan
• Släpp mot Röda stugan skapar rymd kring en av de äldsta byggnaderna i Kungsbacka
• Loftgångslösning med ett gemensamt trapphus
• Rörelse genom kvarter från norr till söder

• Mot Norra Torggatan och in mot Östergatan är kvarteret 3 våningar med en indragen våning samt 
tak som kan utföras med takkupor, vilket förhåller sig till skalan i innerstaden

• Med loftgångslösning blir det mindre balkonger, men en gemensam terrass mot väster kan 
kompensera mindre antal balkonger för de boende samt gör att kvarteret blir lägre mot sidan som 
vetter mot Kungsbacka torg
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Inne r s t adens  kva r t e r
Riktlinjer för utveckling på kulturmiljöns villkor

Godkänd i Byggnadsnämnden 2015-11-12 §248

Reviderad efter beslut i KSAU 2017-01-24

KUNGSBACKA KOMMUN



Innerstadens kvarter                                                                 

Riktlinjer för utveckling på kulturmiljöns villkor 
har tagits fram genom ett samarbete mellan förvaltningarna 
Plan & Bygg och Kultur & Turism som ett följduppdrag till den 
fördjupade översiktsplanen, antagen av kommunfullmäktige (FÖP 
Kungsbacka stad, 2009-06-16 § 113).  Kvartersstudierna har 
utarbetats på uppdrag av byggnadsnämnden och godkändes...

Projektgrupp:
Erika von Geijer, Siri Himmelman, Eva Örneblad, Louise 
Eiterjord (PB), Wivi-ann Reit och Sofia Larsson (KT)

Text:
Erika von Geijer och Siri Himmelman

Layout:
Anna Risell och Siri Himmelman

Foto:
Wivi Ann Reit: s. 22-27

Kartbearbetning:
Siri Himmelman och Anna Risell

Information om Kvartersstudierna
kan fås via info@kungsbacka.se
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Introduktion

Kungsbacka stad beskrivs i kommunens vision, antagen 
av kommunfullmäktige i juni 2016, som en del av 
Kungsbackas attraktivitet. Karaktären i innerstaden är helt 
unik i Kungsbacka och har mycket starka kulturvärden.  
Nybyggnation i innerstaden ska därför präglas av 
varsamhet så att kulturvärden beaktas. I innerstadens 
närhet kan det även krävas strategiska satsningar som 
gynnar stadslivet i innerstaden. 

För att kunna bevara och utveckla innerstadens 
attraktivitet krävs antikvarisk kunskap vid alla frågor som 
rör förändringar i innerstaden.

100m0m
Kungsbacka kommun    2013-06-12        Skala = 1:2000

Kartans aktualitet och noggrannhet kan variera

Tullen
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Glädjen
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ka
ån

Vallgatan

Sö
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Avgränsning

Kvarter & avgränsning
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Uppdrag och mål

Uppdrag
Den fördjupade översiktsplanen för Kungsbacka stad, 
antagen av kommunfullmäktige 2009-06-16 § 113, 
har gett byggnadsnämnden ett följduppdrag att ta fram 
kvartersstudier. Den säger vidare att målet är att den gamla 
stadskärnan också i fortsättningen ska ha småstadskaraktär                                                                                                                              
samt att stadens historia inte får förloras. Första steget 
i uppdraget var att ta fram ett färgsättningsprogram 
för innerstaden. Färgsättningsprogrammet antogs av 
byggnadsnämnden 2015-03-12.

Det finns en allmän önskan om en mer levande innerstad 
och ett behov bland tjänstemän på Plan & Bygg att få 
tydligare riktlinjer för handläggning i innerstaden.

Syfte och mål
Innerstadens kvarter - riktlinjer för utveckling syftar till att 
lyfta fram innerstadens kulturvärden samt ge övergripande 
riktlinjer för utveckling och bevarande i innerstaden

Detta dokument beskriver de översiktliga ramarna och hur 
plan- och bygglovshandläggning av ärenden i innerstaden 
ska bedrivas. Konkreta förslag på möjlig utveckling av 
kvarter och byggnader i innerstaden får tas fram i samband 
med framtida detaljplane- eller bygglovsprocesser.

Dokumentet ska också fungera som en guide till det 
redan befintliga utförliga  kunskapsunderlag om stadens 
bebyggelsehistoria. 

Målet är att medverka till handläggning som både bevarar 
och utvecklar innerstadens kulturvärden och bidrar till 
vitalisering av innerstaden.
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Strategiska dokument

Visionen
För att tydligt belysa kommunens inriktning avseende 
innerstaden följer nedan utdrag ur kommunens vision, 
antagen av kommunfullmäktige i juni 2016. Här sätts 
visionen i relation till innerstadens utveckling.

I visionens står det att Kungsbacka är en ”stad med 
tydlig profil och egen identitet”. Det står även att ”staden, 
kulturlivet...lockar turister och besökare”. Innerstadens 
karaktär är en viktig del i Kungsbackas historia och 
identitet och är alltså en viktig del i kommunens 
attraktivitet. Den låga skalan är innerstadens signum 
och det ska inte förändras, men viss förtätning kan ske. 
Innerstaden måste få utvecklas på kulturmiljöns villkor.

Vidare står att ”Staden växer och blir ett mer framträdande 
nav i kommunen.  Utbudet av affärer, kultur och nöjen 
är stort.” De förändringar som sker ska alltid ge 
förutsättningar till att bedriva handel, verksamhet och 
medverka till stadsliv. 

I visionen står det att ”Här finns attraktiva bostäder för alla 
smaker, som möter behoven hos olika generationer och livsstilar. 
Mångfalden speglas i den inspirerande byggnadsmiljön där 
tradition möter innovation och där mötesplatserna är många”. 
Innerstaden har flera olika typer av mötesplatser, men det 
finns potential att utveckla dem och att skapa fler. För att 
uppnå den beskrivna mångfalden är det av stor vikt att 
bevara innerstadens kulturhistoriska prägel, eftersom den 
är helt unik. 
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Strategiskt program för utveckling av 
innerstaden

Enligt Strategiskt program för utveckling av innerstaden 
står innerstaden för identitet - Kungsbackas historiska 
själ. Den kommunala planeringen ska ge innerstaden de 
förutsättningar den behöver för att vara en vital del av 
stadslivet där kommersiella verksamheter kan utvecklas. 
Det kan till exempel vara att bygga parkeringshus där 
innerstadens besökare kan parkera på gångavstånd till 
innerstaden.

0 100 200 300 400 

Fyra våningar (12 - 15 m)

Tre våningar (9 - 11.5 m)

En våning (- 5 m)

Två våningar (5.3 - 8 m)

 1 våning

 2 våningar

 3 våningar

 4 våningar
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Förutsättningar

En unik stadsdel
Innerstaden är en unik del av Kungsbacka stad med sin 
kvartersstruktur, småskaliga fastighetsindelning och starka 
anknytning till stadens historia. Med sina 14 kvarter 
utgör innerstaden till ytan en relativt liten del av centrala 
Kungsbacka, vilket gör att karaktären hos varje byggnad 
och kvarter har betydelse när det gäller bevarandet av 
stadens historia.

Centrum
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Riksintresse för kulturmiljövård
De centrala delarna av innerstaden är av riksintresse 
för kulturmiljövården, se karta. Riksantikvarieämbetets 
motivering från 1996-08-27 lyder: 

”Kungsbacka är en småstad som i planstrukturen och 
trästadsbebyggelsen representerar svenskt stadsbyggande 
vid tiden kring 1800-talets mitt. ”

”Den tidstypiska enhetliga rutnätsplanen som tillkom 
efter stadsbranden 1846 och som täcker det triangulära, 
medeltida stadsområdet mellan Kungsbackaån och Söderå. 
Tomtstrukturen och det stora centrala torget med kyrkan 
(från 1864-65) och kyrkskolan. Den för 1800-talets andra 
hälft och 1900-talets början karaktäristiska småskaliga 
trähusbebyggelsen, vars utformning delvis influerats från 
Göteborg. ”

Riksintressen ska enligt miljöbalken så långt som möjligt 
skyddas mot ”påtaglig skada”. Det innebär att områdets 
kulturhistoriska värden, och de byggnader och miljöer som 
anses förmedla dessa värden, ska bevaras och skyddas från 
åtgärder som medför påtaglig negativ kulturmiljöpåverkan.
Kommunen har ett ansvar för att i planering och byggande 
beakta kulturmiljövärdena av nationellt intresse och 
att se till att värdena inte förstörs. Riksintressen väger 
alltid tyngre än ett eventuellt motstående lokalt intresse. 
Länsstyrelsen har en tillsynsroll och kan ingripa om inte 
värdena tillräckligt beaktas. 

Under mark i innerstaden finns också lagskyddade 
fornlämningar i form av kulturlager och anläggningar. 
Dessa får inte förstöras, rubbas, förändras eller borttagas 
utan länsstyrelsens tillstånd.
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100m0m
Kungsbacka kommun    2013-06-12        Skala = 1:2000

Kartans aktualitet och noggrannhet kan variera

Riksintressets avgränsning
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Allmänna riktlinjer

Kulturhistoriskt värde
Vid bedömning av byggnaders kulturvärde  och skydd 
gäller kriterier enligt 8 kap. 13 § plan- och bygglagen:

8 kap. 13 § En byggnad som är särskilt värdefull från 
historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig 
synpunkt får inte förvanskas. Första stycket ska tillämpas 
också på: 

1. anläggningar som är bygglovspliktiga enligt föreskrifter 
som har meddelats med stöd av 16 kap. 7 §,
2. tomter i de avseenden som omfattas av 
skyddsbestämmelser i en detaljplan eller i 
områdesbestämmelser,
3. allmänna platser, och
4. bebyggelseområden.

I arbetet för att uppnå miljömålen och en God bebyggd 
miljö gjorde länsstyrelsen, de sex halländska kommunerna 
och Kulturmiljö Halland tillsammans en inventeringen av 
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Halland. Byggnader 
som värderats som klass A och B i inventeringen är 
byggnader som sannolikt stämmer in på 8 kap. 13 § plan- 
och bygglagen. Även byggnader som har klass C eller som 
inte finns med i länsstyrelsens inventering kan ha ett stort 
kulturhistoriskt värde och omfattas av 8 kap. 13 § plan- 
och bygglagen. Vad som bedöms som värdefullt är inte 
statiskt utan förändras över tid.

För alla byggnader gäller 8 kap. 17§ plan- och bygglagen 
om att ändring av en byggnad och flyttning av en byggnad 
ska utföras varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens 
karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska, 
historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga 
värden.
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Process för ärenden i innerstaden
När en fråga kommer in till bygglovavdelningen om 
förändringar i innerstaden ska:

•	 bygglovhandläggaren och kommunantikvarien 
inledningsvis bedöma om frågan stämmer överens med 
innerstadens värden. 

•	 kommunantikvarien bedöma om det behöver göras en 
antikvarisk förundersökning. 

•	 bygglovärenden som är i strid med det kulturhistoriska 
intresset vilandeförklaras inför ändring av detaljplanen 
i enlighet med 9 kap 28 § plan- och bygglagen.

•	 en anmälan göras i enlighet med med 6 kap. 5§ 7 plan- 
och byggförordningen vid underhåll av byggnadsverk 
med särskilt bevarandevärde, som omfattas av 
skyddsbestämmelser, även om åtgärden inte är 
bygglovpliktig.

Varje gång en fråga kommer in till planavdelningen om 
förändringar i innerstaden ska:

•	 frågan inledningsvis stämmas av med 
kommunantikvarien som ska bedöma om det behöver 
göras en antikvarisk förundersökning. 

Vid beställning av antikvarisk förundersökning bör 
följande utredas och eventuellt kompletteras med i 
samverkan med kommunantikvarien:
•	 Bebyggelsemiljöns historiska sammanhang i 

innerstaden
•	 Kulturhistoriska kvaliteter ur olika aspekter
•	 Bebyggelsens roll i ett större stadsmässigt sammanhang 

med hänsyn till skala, volym, material, arkitektur, 
landmärke och siktlinjer mm

•	 Ev. bör en konsekvensanalys av förslag till förändring/
exploatering göras. Den utförs i så fall i ett andra steg.

Den antikvariska förundersökningen ska kvalitetsgranskas 
av kommunantikvarien.
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Detaljplaner - stöd för utveckling
Vissa detaljplaner i innerstaden stödjer tanken om en 
bevarad småstadskaraktär och ger skydd till kulturmiljön, 
andra är kontraproduktiva och däremellan finns många 
varianter. 

Kommunen avser att succesivt ändra de detaljplaner som 
inte stödjer ett bevarande och de detaljplaner som tas fram 
ska även vara i linje med punkterna nedan. 

Enligt resultatet av projektet Fokus innerstaden, som lyfts 
fram i den fördjupade översiktsplanen, ska följande bevaras 
och utvecklas i innerstaden: 

•	 Småstadsidyllen
•	 Arenor för möten mellan människor
•	 Trygghet
•	 Koppling till lokala historia
•	 Barnvänlighet

Principer vid detaljplaneändring och 
bygglovsprocess

Huvudprinciper

•	 Innergårdarna bevaras, utvecklas och utnyttjas till 
något annat än parkering

•	 Kulturhistoriskt värdefulla byggnader tas tillvara och 
skyddas

•	 Kopplingen mellan innergårdarna och gatumiljön 
förstärks

•	 Nya byggnader utformas som nya årsringar med 
hänsyn till befintlig bebyggelse i skala, volym, 
arkitektonisk utformning, material och färgsättning. 
Nya byggnader får uppföras i högst 1-3 våningar. Hur 
många våningar som är lämpligt bedöms i varje enskilt 
fall. Innerstadens få envåningshus får inte byggas på.
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Struktur

•	 Den välbevarade rutnätsstrukturen från 1846 
respekteras. Gator, kvarter och fastigheter bibehåller 
sin nuvarande utformning. 

•	 Möjligheten att avläsa och uppleva den äldre 
småskaliga tomtstrukturen värnas. Ytterligare 
sammanslagningar av äldre tomter undviks.

•	 Viss variation i utformningen av fasader och 
byggnadshöjder eftersträvas, men byggnaderna får inte 
uppföras i mer än 3 våningar. 

•	 Kvarter ska slutas mot gatan, men det ska finnas 
mindre släpp. Om inte byggnad är lämpligt kan 
grönstruktur eller plank användas.

•	 Där det bedöms lämpligt kan stråk skapas genom 
kvarteren.  

Innergårdar

•	 Möjligheten till mindre byggnation för att sluta ett 
kvarter eller berika gårdsfunktionen på annat sätt ska 
prövas där det bedöms lämpligt.

•	 Bebyggelse på gården ska ha en underordnad profil i 
stil med den agrara stadens ekonomibyggnader. 

Bebyggelse

Eftersom innerstaden är uppbyggd under olika 
tidsperioder så har bebyggelsen fått olika karaktär. Det 
finns stilar representerade från i princip alla tidsepoker 
från branden 1846 fram tills idag. Den dominerande 
karaktären är dock tidstypisk, småskalig trähusbebyggelse 
från 1800-talets andra hälft och 1900-talets inledning. 
Vid frågor om renovering och gestaltning av byggnader  
ska kommunens färgsättningsprogram, antaget i 
byggnadsnämnden 2015-03-12, användas.

•	 Möjligheten att avläsa och uppleva årsringarna i 
bebyggelsen ska respekteras. 

•	 Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse ska skyddas. 



17

•	 Ändring av byggnad utförs varsamt och anpassas till 
bebyggelsens karaktärsdrag. 

•	 Tidstypisk utformning av gårdshus, fasader, tak, 
fönster, entrépartier, vindsinredning och detaljer 
bibehålls. Takkupor, balkonger samt tilläggsisolering 
mot gatan undviks. Entréer mot gatan ska bibehållas.

•	 Vid ändring av byggnader som under åren förvanskats, 
exempelvis genom tilläggsisolering eller nya fönster, 
eftersträvas ett varsamt återskapande av tidigare eller 
ursprunglig utformning.

•	 En arkitektur som bygger vidare på traditionen med 
individuellt utformade byggnadskroppar som inordnar 
sig i den befintliga stadsmiljöns karaktär eftersträvas.

•	 Ny bebyggelse utformas med egen identitet men med 
respekt för de karaktärsdrag som den äldre bebyggelsen 
har, så som material, skala, volym, formspråk och 
takutformning. 
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Kunskapsunderlag om   
innerstadens bebyggelse

Färgsättningsprogram för innerstaden 

Färgsättningsprogrammet för Kungsbacka med tillhörande 
palett ger förslag till tidstypiska kulörer för de tidsepoker 
som finns representerade i Kungsbacka innerstad. 
Färgsättningsprogrammet har tagits fram som en del av ett 
följduppdrag till Fördjupad översiktsplan för Kungsbacka 
stad (FÖP 09), kvartersstudier i innerstaden. Rådgivande 
dokument vid frågor och problem som kan uppstå vid 
bygglovsansökningar som rör färgsättning.Programmet 
har tagits fram i samarbete mellan förvaltningarna Plan & 
Bygg och Kultur & Turism. Byggnadsnämnden godkände 
programmet 2015-03-12. 

Paletten som ingår i kommunens färgsättningsprogram.

Exempel på hur färgsättningsprogrammet presenterar 
bebyggelsen i innerstaden, i detta fall det Stenlundska huset i 
kvarteret Banken.
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Kulturmiljöprogram Kungsbacka kommun

Kulturmiljöprogrammet lyfter fram miljöer i Kungsbacka 
kommun som har starka kulturhistoriska värden. Det rör 
sig om kulturmiljöer, landskap såväl som bebyggelse, och 
företeelser som varit viktiga i kommunen. Programmet ger 
rekommendationer för att bevara, utveckla och vårda de 
unika kulturmiljöer som finns i kommunen.
Kulturmiljöprogrammet är ett rådgivande 
kunskapsunderlag för arbetet med kommunens fysiska 
planering och bygglovshantering, samtidigt som det ger 
information om kulturmiljöerna till politiker, tjänstemän, 
fastighetsägare och allmänheten.

Programmet kan användas självständigt eller sida vid sida 
med andra av kommunen framtagna dokument som berör 
den fysiska planeringen. 

I kommunen har också genomförts en omfattande 
bebyggelseinventering under 2000-talet. Den pekar ut en 
mängd kulturhistoriskt värdefulla byggnader och finns 
redovisad i kommunens geografiska informationssystem, 
GIS. Kulturmiljöprogrammet antogs 2014-02-04 av 
kommunfullmäktige.

Karaktär Kungsbacka

Karaktär Kungsbacka innehåller principer för 
utbyggnadsområden utpekade i Fördjupad översiktsplan 
för Kungsbacka stad (FÖP 09). Syftet är att i ett tidigt 
skede tydliggöra områdenas gestaltningsförutsättningar. 
På det viset är Karaktär Kungsbacka en konkretisering 
av FÖP 09:s tankar om hur den byggda miljön ska 
utvecklas och bevaras. Skriften är ett rådgivande dokument 
i samband med bygglovsgivning och upprättande av 
detaljplaner. Byggnadnämnden godkände programmet 
2011.
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Karaktärisering av Kungsbacka innerstad

Karktäriseringen belyser Kungsbacka innerstads kvaliteter 
och vilka egenskaper som ger innerstaden dess karaktär.
Karaktäriseringen är ett bedömningsunderlag i såväl 
bygglovs- som i planeringsprocessen. Målet är att vid 
om- och tillbyggnad samt vid framtida planering vara 
medveten om och värna innerstadens kvaliteter. Inför 
en bygglovsansökan kan karaktäriseringen användas 
som diskussionsunderlag. Byggnadnämnden godkände 
karaktäriseringen 2004.

Arkitekturprogrammet

Arkitekturprogrammets mål är att upprätthålla 
och utveckla bebyggelsemiljöer med stark karaktär 
och identitet. I stor utsträckning behandlar 
arkitekturprogrammet estetiska värden och fungerar som 
ett komplement till plan- och bygglagen. Ramprogrammet 
vänder sig främst till den som ska bygga nytt enbostadshus 
eller bygga till eller om enbostadshus, men också till 
husfabrikanter, projektörer, planerare och politiker 
i kommunen. Arkitekturprogram, ramprogram för 
Kungsbacka kommun godkändes i byggnadsnämnden 5 
december 2002. 
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Bi l aga  1
Goda exempel på innergårdar och gatumiljöer i 
stadsdelar med en lång historia

KUNGSBACKA KOMMUN
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Innergårdar i Kungsbacka innerstad idag
På de flesta innergårdar i Kungsbacka innerstad har 
de gamla gårdshusen rivits och istället fått ge plats 
åt asfalterade parkeringsytor. Någon innergård med 
uteservering eller butiker finns inte i Kungsbacka 
innerstad. Det är inte så stor skillnad på bostadsgårdar 
eller verksamhetsgårdar, utan asfalterade parkeringsytor 
dominerar.

Det finns stora möjligheter att utveckla och förbättra 
innerstadens innergårdar till att bli atttraktiva mötesplatser 
med uteserveringar och butiker eller inbjudande gröna 
bostadsgårdar.

Omsorgsfullt utformade bostadsgårdar skulle avsevärt höja 
statusen, kvaliteten såväl som attraktiviteten för de boende.

Goda exempel på innergårdar

Fastigheten Banken 13 har den bäst bevarade gården 
i Kungsbacka innerstad. Gårdshuset finns kvar och 
markbeläggningen består av natursten och gatsten.
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Fastigheten Banken 13. Till vänster syns fasaden på den bevarade 
gårdsbyggnaden.

Innergårdar i Alingsås och Göteborg
I Alingsås finns flera innergårdar med uteserveringar. 
På innergårdarna har i de flesta fall de gamla 
ekonomibyggnader bevarats, vilket ger en speciell karaktär. 
De låga byggnaderna gör att solförhållandena inne på 
gårdarna blir goda. Det är idealiska lägen för caféer och 
restauranger. Ekonomibyggnader på innergårdarna är 
oftast uppförda i en våning medan huvudbyggnaderna 
vanligtvis är uppförda i två till tre våningar.

På litet större innergårdar blandas caféer och restauranger 
med butiker. 

I Haga i Göteborg används innergårdarna till omsorgsfullt 
utformade bostadsgårdar. På gårdarna finns grönska och 
platser för lek och vila. Det finns också exempel på radhus 
med små trädgårdar.

Alingsås arbetar medvetet med att höja kvaliteten på 
bostadsgårdarna för att göra det mer attraktivt att bo i 
stadskärnan, även för barnfamiljer.
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Gemensamt för attraktiva innergårdar i Alingsås och Haga 
är att där inte tillåts parkeringar eller biltrafik.
Parkeringarna löses med större parkeringar eller 
parkeringshus i direkt anslutning till stadskärnan.

Alingsås. Välbevarad gårdsmiljö som innehåller både butiker och 
uteservering.

Alingsås. Bild t.v. visar exempel på intima gångstråk som möjliggör 
passager och genvägar genom gårdsmiljöerna. Bild t.h. visar hur 
en inbjudande grönskande gård tas i anspråk av de boende.

Alingsås. Bild t.v. visar exempel på hur äldre bevarad stenläggning 
ger karaktär åt gården. Bild t.h. visar hur vårdträdet på gården ger 
både skugga, karaktär och trivsel.
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Alingsås. Bild t.v. visar exempel på gårdsbyggnader som färgats 
traditionsenligt med den röda slamfärgen. Bild t.h. visar hur 
en varierad markbeläggning och ramp ökar tillgängligheten till 
gården.

Haga. Bostadsgård som är omsorgsfullt utformad med grönska 
och platser för lek och vila. 

Alingsås. Levande gårdsmiljö med butiker i de låga 
gårdsbyggnaderna.  
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Goda exempel på gatumiljöer

Storgatan i Kungsbacka innerstad norrut sett från torget, ett 
välbevarat gatuavsnitt. Gatan är belagd med gatsten.

Kungsbacka

Kungsbacka innerstad präglas fortfarande av den 
rutnätplan som fram efter att den medeltida staden brann 
ned 1846. För att stadens karaktär ska kunna bevaras 
behöver gator, kvarter och fastigheter även fortsättningsvis 
behålla sina nuvarande utformning.

Från både Kungsbacka innerstad, stadsdelen Haga i 
Göteborg och Alingsås innerstad finns goda exempel 
på hur gatustrukturer, fasader och dess entréer samt 
markbeläggning har bevarats. Man har bl.a. varit 
restriktiv när det gäller lov för takkupor, balkonger och 
tilläggsisolering, framförallt på fasaderna mot gatan. 
Bevarande av byggnadsvolymerna och småskaligheten 
spelar också en mycket stor roll för att  upplevelsen av 
gatumiljön, karaktären och de kulturhistoriska värdena inte 
ska förändras eller förvanskas.
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Haga Nygata i Göteborg är en mycket uppskattad miljö. 
Stadsdelen Haga har till stor del fått behålla sin småskaliga 
bebyggelse trots kraftig renovering.

Göteborg

Drottninggatan i Alingsås med en välbevarad 
tvåvåningsbebyggelse traditionell färgsättning.

Alingsås
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