KALLELSE/UNDERRÄTTELSE
Upprättad

2022-04-27

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträde tisdagen den 10 maj 2022 kl. 09:00 (Obs!)
Kungsbackarummet, Storgatan 37

Ärende

Beteckning

Val av justerare
1.

2.

Förslag

Eva Borg

Årsredovisning 2021 för
Samordningsförbundet i
Halland

2022-00352

Pilotprojekt - Byggherrestyrd
planprocess

2018-00221
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Kommunfullmäktige beviljar styrelsen för
Samordningsförbundet i Halland ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2021.
Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner Slutrapport från
utvärdering av detaljplaneprojekten Sintorp,
Stockalid och Hjälm, april 2018-mars 2022 samt
förklarar uppdraget som lämnades av
kommunstyrelsen 2018-04-24, § 99, för avslutat.
Kommunstyrelsen inför exploatörsdriven
planprocess som ett komplement till Kungsbacka
kommuns detaljplaneprocess.
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag
att ta fram ändamålsenliga styrande dokument för
exploatörsdriven planprocess i Kungsbacka.

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

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset
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Ärende

3.

Beteckning

Godkännande av
2021-00475
projektbeställning samt
överlämnande för att upprätta
detaljplan för bostäder inom
Nötegång 1:121, Bukärrsgården

Förslag
Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner projektbeställning för
detaljplan för bostäder inom Nötegång 1:121,
Bukärrsgården, i Särö, daterad 2022-04-11.
Kommunstyrelsen överlämnar till byggnadsnämnden
att upprätta förslag till detaljplan för bostäder inom
Nötegång 1:121, Bukärrsgården, i Särö.

4.

Information och uppföljning av
lokalplanen (från årshjul)
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-

2020-01007

-

2022-00386

-

Klockan 09:10- 09:55
Emma Kjernald,
Ing-Britt Blomberg,
Lovisa Eld, Service
Maria Rosenberg, Service
Mats Söderström, Service
Semir Robovic, Service
Marcus Mentzer, Service
5.

Information om detaljplan för
drivmedelsstation inom
Almedal 1:4 i Frillesås
Klockan 10:10-10:25
Linda Bergström,
Ida Lennartsson

6.

Information om genomförd
jämförelse mellan
kommunernas
detaljplaneprocesser inom
Göteborgsregionen
Klockan 10:30-10:55
Emma Kjernald
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7.
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Dialog med Länsstyrelsen om
Kungsbacka kommuns arbete
utifrån lagen om extraordinära
händelser

2021-01131

-

2022-00014

-

Klockan 11:00-12:00
Charlotte Blomqvist,
Albin Noreen
Representanter från
Länsstyrelsen:
Olivia Johnson,
beredskapshandläggare

Emilie Andersson,
beredskapshandläggare

Niklas Nordgren,
beredskapsdirektör

8.

Information från ledamöter och
förvaltning

Lisa Andersson
ordförande

Andrea Egerlundh
kommunsekreterare

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2022-04-13
Diarienummer

KS 2022-00352

Årsredovisning 2021 för Samordningsförbundet i Halland
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beviljar styrelsen för Samordningsförbundet i Halland ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2021.
Sammanfattning av ärendet
Samordningsförbundet i Halland är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan, Region Halland samt Kungsbacka, Varberg, Falkenberg, Hylte, Halmstad och
Laholms kommuner som medlemmar. Förbundet har till uppgift att ge lokala aktörer möjlighet att
utveckla samverkan inom rehabiliteringsområdet och samordna gemensamma insatser riktade till
personer i behov av samordnad rehabilitering samt underlätta en effektiv resursanvändning.
Revisionsberättelse ska lämnas till förbundsmedlemmarna i enlighet med lagen (2003:1210) om
finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser och medlemmarna ska pröva frågan om styrelsen ska
beviljas ansvarsfrihet.
Årsredovisning 2021 för Samordningsförbundet i Halland har beslutats av dess styrelse.
Av revisionsberättelsen framgår att styrelsen i Samordningsförbundet Halland bedrivit verksamheten
på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt att den interna kontrollen
varit tillräcklig.
Vidare bedömer revisorerna att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen
upprättats i enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal bokföring och redovisning samt god
redovisningssed.
Revisorerna bedömer även att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och
verksamhetsmål som är uppställda.
Revisorerna i Samordningsförbundet i Halland tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter ska beviljas
ansvarsfrihet.

Kommunledningskontoret
Erik Stenkil
0300 83 81 10
Specialist ekonomi
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Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se

KUNGSBACKA KOMMUN
2 (2)

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-04-13
Årsredovisning 2021 Samordningsförbundet Halland, daterad 2022-03-23
Revisionsberättelse 2021 Samordningsförbundet i Halland, daterad 2022-03-23

Beslutet skickas till
Samordningsförbundet i Halland

Malin Aronsson

Anders Johansson

Kommundirektör

Biträdande kommundirektör

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2022-04-20
Diarienummer

KS 2018-00221

Godkännande av slutrapport från utvärdering av exploatörsdriven planprocess samt
uppdrag att ta fram styrande dokument

Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner Slutrapport från utvärdering av detaljplaneprojekten Sintorp, Stockalid
och Hjälm, april 2018–mars 2022 samt förklarar uppdraget som lämnades av kommunstyrelsen 201804-24, § 99, för avslutat.
Kommunstyrelsen inför exploatörsdriven planprocess som ett komplement till Kungsbacka kommuns
detaljplaneprocess.
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ta fram ändamålsenliga styrande dokument för
exploatörsdriven planprocess i Kungsbacka.
Sammanfattning av ärendet
Den 24 april 2018 gav kommunstyrelsen kommundirektören i uppdrag att genomföra ett pilotprojekt
med byggherrestyrd planprocess. Pilotprojektet har utvärderats utifrån projektets mål att öka
kapaciteten och avlasta förvaltningen i planarbetet. Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram rutiner
och processer för arbetet med exploatörsdriven planprocess där det tydligt framgår ansvarsfördelning
mellan kommunen och exploatören.
De olika detaljplanerna har utvärderats vid samråd och vid antagande och utvärderingarna har samlats i
en slutrapport. En extern utredare har genomfört totalt cirka 60 intervjuer med exploatörer, konsulter
och kommunala projektgruppen.
I utvärderingen konstateras att Samhällsbyggnadskontoret har avlastats i detaljplanearbetet. Däremot
har inte förvaltningen för Teknik inte har upplevt någon skillnad i förhållande till detaljplaner som
kommunen tar fram på konventionellt sätt. Det har också framkommit att exploatörsdrivna detaljplaner
tar ungefär lika lång tid att ta fram som detaljplaner som kommunen tar fram på konventionellt sätt.
Exploatörerna upplever att det går snabbare från uppstart av detaljplan till byggstart.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-04-13

Kungsbacka kommun
Maria Malone
0300-834041
Senior Planarkitekt
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Slutrapport från utvärdering av detaljplaneprojekten Sintorp, Stockalid och Hjälm, april 2018-mars
2022
Kommunstyrelsen 2018-04-24, § 99
Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden
Beskrivning av ärendet
Den 24 april 2018 gav kommunstyrelsen kommundirektören i uppdrag att genomföra ett pilotprojekt
med byggherrestyrd planprocess. Pilotprojektet har utvärderats utifrån projektets mål att öka
kapaciteten och avlasta förvaltningen i planarbetet.
Pilotprojektet har genomförts med tre detaljplaneprojekt innehållande bostadsändamål och en förskola.
Följande projekt har ingått i pilotstudien:
 Detaljplan för bostäder inom Sintorp 4:26, Vallersvik i Frillesås som vann laga kraft i augusti
2020.
 Detaljplan för bostäder och förskola inom Stockalid 1:4 och 1:39 i Åsa och 3) som antogs av
byggnadsnämnden i januari 2022 men är överklagad till mark- och miljödomstolen.
 Detaljplan för bostäder inom Hjälm 4:1 m.fl. i Hjälm, som vann laga kraft i september 2021.
De olika detaljplanerna har utvärderats vid samråd och vid antagande och utvärderingarna har samlats i
en slutrapport. En extern utredare har genomfört totalt cirka 60 intervjuer med exploatörer, konsulter
och kommunala projektgruppen.
I huvudsak har exploatörerna och konsulterna uttryckt att Kungsbacka är lätt att samarbeta med då det
finns tydliga förutsättningar med projektplan och kompetent projektledning. Det har också framhållits
att det är viktigt att tidigt identifiera projektets utmaningar och tydliggöra roller och ansvar för att den
exploatörsdrivna planprocessen ska bli framgångsrik.
I utvärderingen konstateras att Samhällsbyggnadskontoret har avlastats i detaljplanearbetet, men att
förvaltningen för Teknik inte har upplevt någon skillnad i förhållande till detaljplaner som kommunen
tar fram på konventionellt sätt. Det har också framkommit att exploatördrivna detaljplaner tar ungefär
lika lång tid att ta fram som detaljplaner som kommunen tar fram på konventionellt sätt, men att
exploatörerna upplever att det går snabbare från uppstart av detaljplan till byggstart.
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att arbetssättet med exploatörsdriven planprocess ska fortsätta att
bedrivas som ett komplement till Samhällsbyggnadskontorets detaljplaneplanering. Förslag till
lämpliga projekt att driva som exploatörsdriven planprocess finns i förvaltningens
samhällsbyggnadsplan.
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För att arbetet med exploatördrivna detaljplaner ska kunna bedrivas på ett bra sätt behöver
samhällsbyggnadskontoret ta fram styrdokument som tydliggör hur processen ska gå till för att fungera
på ett bra sätt för alla parter. Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram rutiner och processer för arbetet
med exploatörsdriven planprocess där det tydligt framgår ansvarsfördelning mellan kommunen och
exploatören. Dessa kan dock behöva kompletteras och förändras när arbetssättet föreslås bli
permanent.

Malin Aronsson
Kommundirektör

Emma Kjernald
Samhällsbyggnadschef

Exploatörsdriven planprocess i
Kungsbacka - Pilotprojekt
Slutrapport från utvärdering av detaljplaneprojekten
Sintorp, Stockalid och Hjälm

Lotta Gradén
april 2018– mars 2022

© Utges av Kungsbacka kommun
Mars 2022

Förord
Den här rapporten är resultatet av ett pilotprojekt för att utvärdera ett nytt arbetssätt
med exploatörsdrivna planprojekt som pågått under närmare fyra år i Kungsbacka
kommun. Pilotprojektet har letts från Samhällsbyggnadskontoret och utvärderingen
har gjorts från Kommunledningskontoret.
Ett stort arbete har lagts ner på att utveckla projektmodellen för att möjliggöra det
nya arbetssättet och många timmar har lagts ner på intervjuer med samtliga deltagare
för att utvärdera arbetssättet.
Alla projektdeltagare såväl inom kommunen som på exploatörssidan har ställt upp
med entusiasm och bidragit till att pilotprojektet kunnat slutföras och utvärderas som
planerat. Tack till alla!
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1

Kungsbacka kommun

Sammanfattning

2018 gav kommunstyrelsen i uppdrag1 till Kommundirektören att starta pilotprojektet
för exploatörsdriven planprocess och att utvärdera vart och ett av de tre ingående
planprojekten vid två tillfällen; vid tiden för samråd respektive antagande, samt att
sammanställa utvärderingen i en slutrapport.
Pilotprojektet är nu genomfört och projektets samtliga leveranser har kunnat
fullföljas. De tre ingående planprojekten har utvärderats enligt uppdraget.
Projektets huvudsyfte har varit att undersöka om exploatörsdrivna detaljplaner är ett
arbetssätt för att ta fram fler detaljplaner över tid och avlasta Samhällsbyggnadskontoret i planarbetet. Utvärderingen finner att arbetssättet kan skapa utrymme hos
Samhällsbyggnadskontoret, men att flaskhalsar kan uppstå hos förvaltningen för
Teknik. I projekt med komplexa infrastrukturfrågor som VA och trafik kan
arbetssättet vara mindre lämpligt.
Samtliga exploatörer har uttryckt stor uppskattning för att få vara delaktiga tidigt i
planprocessen och få förtroendet att själva driva de utvalda planprojekten.
Kungsbacka kommun beröms för att vara tydliga och lätt att samarbeta med.
Alla projektdeltagare uttrycker att det är en lärprocess som bygger på tillit och god
kännedom om varandra. Roller och ansvar kan behöva tydliggöras specifikt inom
varje projekt utifrån det aktuella projektets utmaningar.
Arbetssättet med exploatörsdriven planprocess utgör enligt utvärderingen ett positivt
komplement till kommunens egna planprojekt och arbetssättet bör fortsätta och kan
utvecklas. Arbetssättet är också i linje med flera av kommunens mål, främst det om
ett medskapande samhälle och en öppen attityd.

1

KS/2018:221§99
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2

Bakgrund

2.1

Projektets uppdrag och förväntad nytta

Kungsbacka kommun

2018 gav kommunstyrelsen i uppdrag2 till Kommundirektören att starta pilotprojektet
för exploatörsdriven planprocess och att utvärdera vart och ett av de tre ingående
planprojekten vid två tillfällen; vid tiden för samråd respektive antagande, samt att
sammanställa utvärderingen i en slutrapport.
Projektets huvudsyfte har varit att undersöka om exploatörsdrivna detaljplaner är ett
arbetssätt för att ta fram fler detaljplaner över tid och avlasta Samhällsbyggnadskontoret i planarbetet.

2.2

Förutsättningar och val av delprojekt

Tre detaljplaner har valts ut av förvaltningsledningen för Samhällsbyggnadskontoret
(SBK) för att ingå i pilotprojektet. Samtliga avser planer för bostadsändamål och
ingår i tidigare antagna planprogram. Initiativtagare har i samtliga fall varit privata
markägare.
Projekt

Omfattning Exploatör

Ingår i tidigare
beslutat
planprogram

Tidpunkt för
utvärdering
(intervjuer)

Sintorp 4:26

0,83 ha

2014-11-18 §18

Mars/april 2019

Frillesås

Max 20
bostäder

Stockalid 1:4

21 ha

Åsa

100-tal
bostäder

Hjälm 4:1

1,7 ha

Hjälm

10-15
bostäder

2.3

Derome AB

April 2020
Eksta bostads AB
och Weidekke

2018-04-24 §95.

Gåsevadholms
fideikommiss AB

2018-05-29 §129

September 2019
December 2021
Oktober 2020
Augusti 2021

Projektets leveranser

I planen för pilotprojektet definierades följande leveranser, vilka alla genomförts per
februari 2022.

2

KS/2018:221§99
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2.4

Kungsbacka kommun

Utvärderingens upplägg

Utvärderingen har skett enligt uppdraget med intervjurundor vid sex tillfällen som
alla sammanfattats i delrapporter. En sammanställning av intervjusvaren per fråga
presenteras i avsnitt 4.
En första information/delrapport lämnades till KSAU i september 2019.
Kommunens projektledare har löpande haft avstämningar med ledningsgruppen för
SBK.
Slutrapporten består av en omvärldsspaning och en sammanvägning av intervjuer
och delrapporterna samt projektledningens reflektioner och slutsatser.

9
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Kungsbacka kommun

3

Omvärldsspaning och andras erfarenheter

3.1

Lagändring i plan- och bygglagen PBL om privat initiativrätt

3.1.1 Utredningen SOU 2019:9 och lagändring
Ungefär samtidigt som Kungsbacka inledde sitt pilotprojekt pågick en statlig
utredning om privat initiativrätt3. I SOU 2019:9 menas med privat initiativrätt
”någon form av privat planläggning eller i vart fall förtydligade och utökade
möjligheter för en planintressent att medverka i den kommunala
detaljplaneläggningen”4.
I augusti 2021 ändrades PBL när det gäller detaljplanering och exploatörens
möjlighet att bidra med planeringsunderlag. För kommuner är det inte några större
konsekvenser i annat än frågan om positiva planbesked, där kommuner nu också
förväntas redogöra för vilka underlag som kan behövas för planläggningen, om det
begärts av planintressenten. Planmyndigheten [kommunen] måste fortfarande göra en
bedömning i varje enskilt fall om och i vilken omfattning och på vilket sätt en
planintressent ska tillåtas medverka i detaljplaneläggningen.
För exploatörer betyder lagändringen ökade möjligheter att initiera exploatering och
kunna börja ta fram underlag inklusive utredningar innan kommunen kan/hinner
börja planläggningen. Exploatören ska också under vissa förutsättningar kunna
begära att länsstyrelsen yttrar sig över vilket planeringsunderlag som kan behövas för
att länsstyrelsen ska kunna ta ställning till hur planläggningen förhåller sig till de
intressen som länsstyrelsen har tillsyn över. Enligt den föregående utredningen är det
som efterfrågats från byggherresidan i första hand ökad förutsebarhet, tydlighet och
transparens vad gäller både tidsaspekter och vilka beslutsunderlag som kan komma
att behövas i planärenden.
Lagändringen syftar till att stärka samhällets kapacitet att ta fram detaljplaner och
öka bostadsbyggande samt detaljplanerad industrimark eller motsvarande.
3.1.2 Planprocessen i Kungsbacka
I Kungsbacka har Samhällsbyggnadskontoret tagit fram en processbeskrivning som
tydligt beskriver exploatörers roll och medverkan i planprocesser, se bilaga 1. All
form av myndighetsutövning ligger kvar hos kommunen. I pilotprojekten har man
också angett några kriterier som ska vara uppfyllda för att det ska vara aktuellt med
ett exploatörsdrivet planprojekt, t ex bostadsändamål på privatägd mark utanför
Kungsbacka innerstad.
3
4

SOU 2019:9 Privat initiativrätt
SOU 2019:9, sid 13
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Kungsbacka kommun

Ett väl fungerande samarbete och medskapande i planprocesserna är också beroende
av att det finns god kunskap och grundläggande rutiner i frågor som rör
myndighetsutövning, offentlighet och sekretess, jäv etc. hos berörda förvaltningar.
Denna kunskap måste också förmedlas till delaktiga planintressenter, det vill säga
byggherre, konsulter, nämnder, förvaltningar, projektsamordare med flera. i den
utsträckning som behövs.

Kommun

Exploatör

•Nämnder (politiskt valda)
•Förvaltningar (anställda)
•Projektledare

• Konsulter

Övriga intressenter
•
•
•
•

Allmänhet
Grannar m fl. med rätt att överklaga
Regionala och statliga myndigheter
Framtida bostadskonsumenter

Figur 1 Aktörerna i den exploatörsdrivna detaljplaneprocessen

I detaljplanen och dess bestämmelser ska det vara en rimlig avvägning mellan
allmänna och enskilda intressen. Det förutsätter tydlighet kring uppdraget som utgår
från nämndernas reglemente och ner till det enskilda planprojektet. Det är också en
förutsättning för att såväl samverkan inom kommunen ska fungera väl, som
samverkan med planintressenter/exploatör. Exempel på områden som kan vara
komplexa är gränsdragningar avseende infrastrukturfrågor som vatten och avlopp
eller trafik.

3.2

Examensarbeten

Vi har tittat på två studentuppsatser som behandlat exploatörsdrivna planprocesser. I
den första har Johan Gyllberg på KTH5 gjord en undersökning i fem
stockholmskommuner om vad som är de viktigaste framgångsfaktorerna i relationen
mellan kommunen och byggherren vad gäller samarbete, kommunikation, tillit och
lagprestationer. I den andra har Andreas Edlund vid Lunds universitet6 undersökt
implementeringen av byggherredrivna detaljplaneprocesser i tre västsvenska
kommuner.
5
6

Gyllberg, Johan ”Samarbetet mellan kommunen och byggherren i detaljplaneprocessen”, KTH maj 2017
Edlund, Andreas ”Utvärdering av byggherredrivna detaljplaner”, Lunds universitet, september 2018
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Kungsbacka kommun

3.2.1 Studenternas slutsatser och rekommendationer
Slutsatsen vid Gyllbergs granskning av stockholmskommunerna är att den enskilt
största framgångsfaktorn i relationen mellan kommunen och byggherren anses vara
ett professionellt projektledarskap. Gemensam målbild och genomförbarhet är andra
faktorer som lyfts fram.
I Edlunds studie av de västsvenska kommunerna dras slutsatsen att det inte finns
någon större skillnad när det gäller kostnad, tid eller kvalitet vid en jämförelse av en
byggherredriven och en traditionellt driven detaljplan. Samtidigt som man lyfter fram
att det finns potential för kortare projekttid, bättre projektekonomi och att fler
detaljplaner kan produceras samtidigt i kommunen med ett nytt gemensamt sätt att
arbeta.
Förutsättningar för att realisera effektiviseringar är goda relationer och
kommunikation, tydlig ansvarsfördelning och robusta rutiner, framhålls av både
Gyllberg och Edlund.
Rekommendationer är från Gyllberg främst att satsa på hög kompetens och färdighet
vad gäller projektledning. Vikten av utvärdering och erfarenhetsåterföring efter varje
avslutat projekt är också något som framhålls inte bara av författaren utan också av
intervjuade byggherrar. En ytterligare rekommendation är att jobba gemensamt över
kommungränserna inom större områden vad gäller rutiner, avtal och
ansvarsfördelning för att ”standardisera” processen och arbeta mer resurseffektivt.
3.2.2 Andras erfarenheter
När vi summerar omvärldsspaningen framstår det tydligt att en exploatörsdriven
planprocess inte automatiskt ger fördelar av tids- och ekonomiska vinster. För att
uppnå möjliga vinster krävs investeringar i förutsättningar i form av väl fungerande
och kända arbetsprocesser, rutiner och projektledning. Arbetsprocesser måste också
fungera ”på tvärs” mellan verksamheter inom hela organisationen. Exempelvis
behöver det finnas enkel tillgång till underlag (t ex kartor, styrdokument etc.), tydliga
kommunikationsvägar till kommunens olika enheter/handläggare och tydliga
kravspecifikationer, rutiner och mallar.
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Utvärdering av delprojekten

4.1

Intervjuernas genomförande

Kungsbacka kommun

Intervjuer har genomförts i sex omgångar vid tiden för samråd och vid tiden för
genomförande i vardera av de tre projekten. Ett tiotal intervjuer personer har
intervjuats i varje omgång. Samma intervjupersoner har återkommit i flera av
projekten och därmed intervjuerna. Det har varit viss personalomsättning i
projektrollerna både hos kommunen och på exploatörssidan och anlitade konsulter. I
de senare intervjuomgångarna har några intervjuer genomförts i grupp med
exploatörens representanter. Samtliga intervjuer har genomförts av Lotta Gradén och
Madeleine Vilhelmsson från kommunledningskontoret, med samma frågor vid varje
tillfälle.

4.2

Intervjusvaren i sammanfattning per fråga

Intervjuomgångarna har sammanställts till sex delrapporter. Här följer en
sammanfattning av det totala intervjumaterialet per fråga med kommentarer.
4.2.1 Genomförbarhet
Mål – upplever du att ni (kommun, byggherre, konsulter) har en gemensam målbild
inom projektet? Eller vad skiljer?
Genom samtliga intervjuer lyfts frågan om förhandlingsutrymme för byggrätt.
Många menar att det är en naturlig del av processen att man först förhandlar och
sedan enas om en målsättning. Samarbetsformen är av underordnad betydelse i
sammanhanget. Att det finns ett tydligt planprogram gör heller ingen större skillnad
för inställningen. Se också frågan om detaljeringsgrad.
I ett av projekten uttryckte exploatören att man upplevde olika uppfattningar mellan
politik och tjänstemannaorganisationen avseende exploateringsgrad/byggrätt som
gav en lite ”knepig inledning”. I ett annat projekt menar exploatören att exakt antal
bostäder i detaljplanen skapar låsningar och önskar större flexibilitet kring
kommande kundönskemål och ekonomi (som t ex valet mellan tre stora eller fyra
små bostäder).
Intervjuade tjänstepersoner upplevde inte att det varit diskussioner utöver det
vanliga.
Tidsaspekter – Hur påverkas tidsplanen av samarbetsformen?
(för kommun helhetsfokus planprocessen, för byggherren fokus på enskilda projekt)
Svaren har varierat från samma som kommunens egna projekt till att det går
snabbare. Det har också varierat med projektens komplexitet där de mindre planerna
bedömdes gå fortare. Flertalet svarar att det finns ett tydligare driv att komma framåt
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i de exploatörsdrivna planprojekten. Exploatörerna uttrycker uppskattning för att
komma med tidigare i projektet och menar att det har positiv effekt i nästa fas
(byggnation).
Inom kommunen däremot blir det annan fördelning av tid, man lägger mer tid på
andra moment än i interna projekt. Någon kommenterar att exploatören har möjlighet
att prioritera och fokusera i högre grad än vad man hade kunnat inom kommunen.
Tidplaner
Har tidplanerna (grovt från kommunen, detaljerat från exploatören) varit rimliga?
Svaren pendlar mellan att tidplanerna varit optimistiska och offensiva men inte
orimliga. Några kommentarer om att svårlösta frågor bättre kunde identifierats och
lyfts i ett tidigare skede.
Ekonomiska aspekter – Hur påverkas projektekonomin av samarbetsformen? (för
kommun helhetsfokus planprocessen, för byggherren fokus på enskilda projekt)
Svaren på frågan om ekonomi är subjektiva7 och varierar från billigare till dyrare
under planprocessen men exploatörerna menar alla att man långsiktigt sparar på att
vara med tidigt i processen.
Från kommunens sida läggs färre timmar på upphandling och administration, men
möjligen fler timmar på kommunikation, möten och granskning. Åtgången av timmar
(konsulter eller kommunens tjänstepersoner) påverkas av hur kommunikationen
fungerar och av erfarenhet hos projektens medarbetare. En av de intervjuade lyfter att
det är känsligare att inte göra rätt från början i en liten plan, till skillnad från en större
som "sväljer" mer kostnader.
Några av de intervjuade uttrycker en viss skepsis mot att kommunens uppföljning är
extra noga när det är nya samarbeten och där tillit och förtroende inte hunnit byggas
upp. Ur den aspekten blir samarbetsformen kostnadsdrivande, men flera lyfter
samtidigt att det är ett positivt lärande som har ett stort värde.
Det har framkommit synpunkter om att kommunens debiteringsprocess inte varit
tillräckligt tydlig, vilka kostnader som debiteras vid vilken tidpunkt.
Helhetsbedömning – är projektet mer eller mindre genomförbart som ett resultat av
samarbetsformen? Om mer – vilka är de viktigaste framgångsfaktorerna? Om
mindre – vad är huvudsakliga hindren?
I de första intervjuerna, vid tiden för samråd, är det mer tvekan kring svaren som
landar i ”samma genomförbarhet” medan svaren i andra intervjuomgången vid tiden
för antagande väger över till ”mer genomförbart”. Vid tiden för antagande ser man
frågan i ett längre perspektiv, hela vägen till byggnation. Flera framhåller att en
viktig framgångsfaktor är att det är ett väl definierat projekt och att det mesta varit
tydligt för alla redan från början.

7

Kompletterande granskning av jämförbara projekt behöver göras för att få ett mer objektivt svar på frågan.
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Hinder som lyfts fram är komplexa infrastrukturfrågor som exploatören saknar
rådighet över som till exempel trafikfrågor och V/A utbyggnad.
Exploatörer med erfarenhet från flera kommuner uttrycker att projekt lokaliserade i
Kungsbacka kommun ”där det är lätt att bygga” och kommersiellt gångbart påverkar
genomförbarheten positivt.
4.2.2 Riskhantering
Detaljeringsgrad – är detaljeringsgraden på planarbetet på önskad nivå?
I stort är svaren samstämmigt nöjda. Kommunen har varit tydlig från början med vad
man vill uppnå och planerna har tagits fram i samförstånd. Exploatörerna uttrycker
att några av planbestämmelserna är onödigt detaljerade, samtidigt som man från
kommunens sida inte vill lämna utrymme för avsteg från planprogrammen och
projektplanernas målsättning om antal bostäder. Frågan om
detaljeringsgrad/exploateringsgrad är det som skapat viss friktion. Diskussionerna
har i några fall upplevts som onödiga där det handlat mer om vem som ska ha rätt än
att arbeta med tillit, synpunkter som framförts från både exploatörssidan och
kommunens tjänstepersoner.
Jäv – Hur har frågan om risk för jäv hanterats? Kunskap generellt och i projektets
olika skeden.
Frågan har tagits upp vid projektstart i samtliga delprojekt och alla uttrycker att man
har tillräcklig information.
Personalomsättning – Har projektet påverkats av personalomsättning? Positivt eller
negativt?
Det har varit en del personalomsättning i nyckelroller i samtliga projekt, främst på
exploatörssidan. Kommunens projektledare har varit desamma igenom samtliga tre
projekt. Ingen uppger att personalomsättningen haft någon direkt negativ påverkan,
mer än lite tålamodsprövande och att det blir vissa omtag. Det uppges att det finns
god dokumentation som kompenserar till viss del.
4.2.3 Samarbete
Projektledning – Har projektledarrollen varit tydlig och delaktig/tillgänglig (eg.
tillräcklig) i erforderlig grad?
Kommunens projektledarroll lyfts fram som (mycket) väl fungerande i samtliga
intervjuer. Kungsbackas modell med tydlig processbeskrivning och bra mallar är
uppskattad. Projektledaren har varit tydlig och tillgänglig i alla tre projekten.
Exploatörssidan uttrycker att kommunens kontakter kunde kanaliserats genom
projektledaren i ännu högre utsträckning och att man därigenom kunde nå en mer
enhetlig hållning från kommunen.
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Projektplan
Inför startmötet tas en projektplan för detaljplanen fram. Hur tycker du att du kan
påverka projektplanens innehåll?
Kommunens medarbetare uttrycker att man varit inbjuden att medverka inom
respektive sakkunskap, medan exploatörerna uttrycker att det varit en given produkt.
Från exploatörssidan kommenteras att planen borde uppdateras vid förändringar
under projektets gång.
Möten - Hur upplever ni startmöte, avstämningsmöten, möten efter samråd och
granskning? Vad är bra och vad kan förbättras? Behövs fler möten?
De allra flesta tycker att det varit bra möten och lagom många möten. De flesta
uttrycker att de haft behållning och nytta av att alla kompetenser/roller varit samlade.
Enstaka tjänstepersoner uttrycker att det varit för många deltagare eller att man inte
velat vara med när den egna rollen inte berörts. Någon uttrycker att det varit onödigt
långa diskussioner som kunde varit utredda (inom kommunen) före mötet. Någon
uttrycker också att förväntningar på input/output för respektive möte kan tydliggöras,
för att slippa fel förväntningar och omarbetningar av underlag.
Från exploatörernas sida uttrycks att man vid några tillfällen haft behov av ytterligare
avstämningsmöten i tekniska frågor, och att det tillgodosetts med extra möten.
Ett av projekten har innehållit mer komplexitet i platsen (snarare än projektet i sig)
vilket har ställt krav på erfarenhet som inte alltid funnits utan fått byggas upp.
Avtal – Har avtalsprocessen fungerat och resulterat i erforderliga avtal? I rätt tid?
Har du varit med i avtalsprocessen? Berörs din roll av avtalens innehåll? Har du
fått rätt information för att kunna förhålla dig till avtal?
Plankostnadsavtal som är ett standardavtal har tecknats i vanlig ordning mellan
kommunen och exploatörerna vid uppstart av detaljplaneprocessen. Avtalsprocessen
i övrigt har inte fungerat friktionsfritt. Olika åsikter har rått om vilka avtal som är
nödvändiga och när i processen dessa är relevanta att teckna (före eller efter lagakraft
vunnen plan), vilket skapat diskussioner som kan vara fördyrande. Det är t ex
väganslutningar till befintliga vägsamfälligheter eller till Trafikverkets vägar och
VA-frågor som kommer upp. En exploatör kommenterar på att tonen i det
exploateringsavtal som tagits fram är onödigt hård och speglar inte tillit och
gemensamt åtagande.
Utredningar – Hur har beställning av utredningar fungerat? Hur ser du på
omfattningen, rimlig? Fritt från överraskningar eller behov av fler utredningar
framkommit? Har förfrågningsunderlag för utredning varit tillräckliga?
Har byggherrens granskning av utredningar varit tillfyllest? Är kravet på oberoende
och saklighet tillgodosett eller vilka problem kan upplevas?
Förfrågningsunderlagen har varit tillräckliga och av rimlig omfattning. I något
enstaka fall har någon kompletterande utredning beställts. Beställningarna har gått
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bra. Inget framkommer om att det skulle utgöra skillnad på om beställaren varit
kommunen eller exploatören och deras konsulter, utan det har varit god kvalitet på
utredningarna med något enstaka undantag. Granskningen har fungerat väl. Från
kommunens sida framhålls att det är viktigt med delaktighet/insyn hela vägen
avseende VA då anläggningen kommer att kvarstå i kommunal regi. Detta har också
lett till viss ”dubbelgranskning”
Handlingar – Har erforderliga handlingar kommit fram i rätt tid, med rätt kvalitet?
Ja alla handlingar till samråd och antagande har kommit fram i tid och av godtagbar
kvalitet. Exploatörens granskningar har varit tillräckliga och ingen uttrycker att man
upplevt att oberoendet kan ifrågasättas. Det råder lite olika uppfattning om vad som
är rätt/godtagbar kvalitet på underlagen utifrån ett administrativt perspektiv (snarare
än sakinnehåll). Det har förekommit några korrekturrundor av dokument som kunnat
undvikas. Processen för att hantera dokument är manuell och skulle kunna stöttas av
en e-tjänst eller ännu tydligare rutiner/checklistor. Bra och uppdaterade mallar är en
framgångsfaktor.
Synpunkter
Hur har inkomna synpunkter hanterats? Tycker du att balansen mellan exploatörens
och det allmänna intresset hanterats?
De synpunkter som kommit in har hanterats i samråd mellan kommunen och
exploatörerna i tid. Inga kommentarer om intressekonflikter.
Upplevelse - hur är din upplevelse av samarbetet i projektet?
De intervjuade svarar samstämmigt att man har en positiv bild av samarbetet. En god
ton och konstruktiv anda har rått. Några få exempel har lyfts där samarbetet skavt,
men inget som inte kunnat lösas konstruktivt. Alla parter framhåller att det är en
lärprocess som utvecklas över tid. Flera framhåller att det är viktigt med
förtroendefullt samarbete och betydelsen av att känna varandra och känna tillit.
Samarbetsvinster – vad har varit särskilt framgångsrikt med samarbetsformen?
Det som framhålls av flest är väl dokumenterade roller, rutiner och mallar. Tydlig
projektledning och klara förväntningar är också framgångsfaktorer. Att
genomförandeperspektivet kommer in tidigt och att det är positivt att exploatören får
inblick och förståelse för planprocessen framhålls också.
Att utredningarna går fortare att få fram och att processen blir mer stabil genom det
utlagda uppdraget framhålls av flera. Det exploatörsdrivna projektet är inte lika lätt
att omprioritera som interna projekt och förseningar uppstår då inte lika lätt, är andra
fördelar som lyfts fram. Erfarenhetsutbytet av kommunala vs privata sidan lyfts av
flera, det blir mer av gemensamt ansvar och inte "vi & dom".
Att det till viss del blir dubbla granskningar utförd av specialistkompetens hos både
exploatör och kommun lyfts av en exploatör som kvalitetshöjande, en annan
exploatör menar att det är kostnadsdrivande.

17

Exploatörsdriven planprocess i Kungsbacka - Pilotprojekt

Kungsbacka kommun

Svårigheter – Vilka svårigheter har ni upplevt? Har det förekommit konflikter och
hur har dessa i så fall lösts?
Flera lyfter samråd och dialog med allmänheten som en utmaning. Det framgår av
intervjuerna att det är en situation8 som kräver erfarenhet för att inte upplevas som
svår eller konfliktfylld.
Det som också kommer upp i mer eller mindre alla intervjuer är utrymmet för att
tänja på förutsättningarna enligt planprogrammet. Någon pekar också på bristande
förståelse för att lösa ut frågor om fastighetsgränser och samfälligheter i ett tidigt
skede.
En svårighet som lyser igenom flera intervjuer är tydlighet kring gränssnitt, roller
och ansvar. Diskussioner har uppstått kring frågor där kommunen inte självklart har
ansvar eller är avtalspart, men tjänstepersoner ändå har åsikter.
Flera har lyft att det finns frågor med delade meningar, men som inte direkt kan
kopplas till arbetsformen. Däremot bidrar samarbetsformen till att lyfta fram möjliga
konflikter tidigare i processen.
4.2.4 Kommunikation
Kommunikation - Hur har kommunikationen fungerat? Vilka har varit huvudsakliga
kommunikationskanaler? Även digital hantering.
Inom organisationen har kommunikationen fungerat väl, mycket tack vare väl
fungerande och kommunikativa projektledare.
Mellan parterna (kommun-byggherre) har det mesta av kommunikationen
kanaliserats via projektledaren. I några fall har önskemål om direktkommunikation
framkommit och kunnat ordnas. Främst gäller det förvaltningen för Teknik och
frågor kring VA och trafik och frågor där exploatören (eller dess kommande kunder)
kommer att ha en varaktig relation med kommunen, eller att kommunen får ett
varaktigt driftsansvar för nya anläggningar.
Med andra parter (leverantörer/konsulter, myndigheter etc.) och med allmänheten har
kommunikationen i förekommande fall fungerat bra. Några dialoger med
allmänheten/grannar har varit mer utmanande.
Mejlfrågor som skickats mellan avstämningsmöten har kunnat besvaras och lösas ut.
Huvudsakliga kommunikationsvägar har varit mejl och telefon. Under 2020-2021 har
kommunikationen påverkats av pandemin och distansarbetet. Till en början var det
fysiska möten för att under pandemin övergå till digitala möten i Teams.

8

Samrådens genomförande har påverkats av pandemin och restriktioner för större sammankomster.
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Flertalet intervjuade uttrycker uppskattning för projektledarnas regelbundet
utskickade uppdateringar.
4.2.5 Kunskaps- och erfarenhetsåterföring
Kunskapsdelning – Har det funnits tillfällen där man dragit nytta av varandras
specifika kompetenser och erfarenheter? Hinder – möjligheter?
Mer eller mindre samtliga intervjuade uttrycker uppskattning för att få vara med och
pröva samarbetsformen. Graden av nytta och lärande varierar.
De allra flesta uttrycker uppskattning för den erfarenhetsdelning som kommer till
stånd (både att få ge och ta) genom att alla funktioner/roller är med och möts. Att
specialistkompetenser ibland ”dubblas” stimulerar till lärande och erfarenhetsutbyte,
men kan också trigga konkurrens/styrkemätning.
Någon påpekar också att det blir tydligare hur processen fungerar (eller inte
fungerar) i samarbetet med exploatören.
4.2.6 Övriga kommentarer
…Är det något mer du vill tillägga?
Många valde att särskilt lyfta fram sin uppskattning för arbetssättet. Samtidigt har
många igen framhållit vikten av tillit mellan kommun och exploatör som en
förutsättning och att kommunen måste våga släppa in exploatören fullt ut när man
väljer att gå in det här arbetssättet. Någon lyfter att framtagandeformen är av mindre
betydelse och utvärderingen av detaljplaner borde ske på längre sikt [flera år] för att
öka lärandet om vad som blev bra och inte.
Flera intervjuade uttrycker uppskattning för att utvärderingen görs, och att det varit
ett professionellt samarbete mellan alla inblandade parter (kommun-byggherrarkonsult).
Att flera kommuner skulle ha likformade rutiner/arbetssätt för exploatörsdriven
planprocess bedöms inte ha betydelse, det väsentliga är att aktuell kommun har en
tydlig viljeinriktning. Kungsbacka har upplevts som tydlig och lätt att samarbeta
med.
Flera har uttryckt osäkerhet kring vem som får och vem som ska ”tycka” i olika
frågor. Det gäller för spridda områden som till exempel gestaltning, VA-anslutningar
och trafikfrågor, eller vilka avtal som ska tas fram av vem. Det gäller för såväl
projektmedlemmar som för övriga intressenter. Någon uttrycker det som en fråga
”Hur långt går kommunens ansvar att ta tillvara framtida boendes intressen?”. Roller,
rutiner och beslutsmandat kan behöva förtydligas för såväl projektdeltagare som
övriga intressenter. En annan fråga är också hur man kan systematisera
erfarenhetsöverföring mellan oerfarna och erfarna projektdeltagare.
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Flaskhalsar uppstår inom främst förvaltningen för Teknik när fler och ibland udda
planprojekt ska fram. Arbetsbördan/tiden minskar inte hos kommunen med
exploatörsdriven planprocess avseende trafik och VA.
Den avslutande kommentaren i den sista intervjun avslutar sammanställningen av
intervjuerna: ”Komplexitet i plats eller projekt är inte ett problem så länge man ser
processen som en viktig del att utveckla under resans gång, att vi gör det här
tillsammans.”

4.3

Summering av intervjuerna

Sammantaget är det positiva erfarenheter från de allra flesta deltagarna i projekten.
Det är en gemensam lärprocess som förutsätter tillit och god kännedom om varandra
för att bli bra. Kungsbacka kommun är enligt exploatörerna lätt att samarbeta med
och kommunens processbeskrivning och projektledning har fungerat väl. Ett
planprojekt har ett vidare samhällsperspektiv än det renodlade byggprojektet.
Sett till tid och ekonomi är uppfattningen att det är samma eller bättre resultat i
exploatörsdrivna planprojekt som i kommunens egna planprojekt. ”Intjäningen” på
exploatörssidan består i att vara med tidigt/hela vägen i projektet vilket förväntas ge
resultat senare i genomförandefasen. För kommunens del är det främst minskad
administration genom att upphandling och tillhörande fakturahantering och
vidaredebitering uteblir. Arbetssättet har liten/ingen tidsbesparande effekt hos
förvaltningen för Teknik.
Många av utmaningarna som upptäckts och hanterat sent i projekten hade med fördel
kunnat identifieras i ett tidigare skede. Då hade också ansvar och arbetsuppgifter
blivit ännu tydligare.
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5

Pilotprojektets resultat

5.1

Uppnådda resultat

Kungsbacka kommun

Projektet har uppfyllt samtliga leveranser enligt projektplanen.
Det övergripande syftet att pröva exploatörsdriven planprocess i Kungsbacka som ett
sätt att öka kapaciteten och avlasta förvaltningen (SBK) i planarbetet är uppnått. De
tre delprojekten har haft olika utmaningar och svårighetsgrad, vilket varit av godo för
att pröva och utvärdera arbetssättet.
Med enskilda undantag är projektdeltagarna positivt inställda till arbetssättet med
exploatörsdriven planprocess. Arbetssättet bedöms vara resurseffektivt för såväl
kommunen som exploatören. Besparingar avseende tid och administration uppstår
inom Samhällsbyggnadskontoret men inte hos förvaltningen för Teknik.
Exploatörerna bedömer att genomförbarheten sannolikt är större i de planprojekt man
själv drivit och fått ett djupt och tidigt engagemang i. Att vara engagerad tidigt i
projekten har sannolikt positiva ekonomiska effekter på lång sikt enligt
exploatörerna.
Arbetssättet att bjuda in exploatörer att själva driva planprojekt är helt i linje med
flera av kommunens mål; Ett medskapande samhälle och öppen attityd, Bästa
företagsklimatet i Västsverige och En attraktiv kommun att bok verka och vistas i.

5.2

Lärdomar & rekommendationer

Arbetssättet med exploatörsdriven planprocess är positivt och värt att fortsätta med i
Kungsbacka för valda projekt. Kriterier för vilka projekt som är lämpliga bör
formuleras.
Synkning mellan projekt i samhällsbyggnadsplanen och utbyggnadsplaner för VA
liksom andra infrastrukturella utmaningar måste fungera och involverade parter
behöver mandat att agera i frågorna man har att lösa (t ex väghållaransvar som ligger
utanför kommunen, framtida avtalsparter som samfälligheter, vägföreningar etc.).
Planprojekt med komplexa infrastrukturfrågor (väg, VA-utbyggnad, dagvatten etc.)
kan göra arbetssättet med exploatörsdriven planprocess mindre lämpligt.
Processbeskrivning och rutiner för exploatörsdrivna planprojekt har stor
användbarhet även i kommunens interna planprojekt.
Kartläggning av potentiella problem och intressekonflikter samt inventering av vilka
avtal som ska tas fram och mellan vilka parter och i vilket skede bör göras tidigt
inom det aktuella projektet. Det bör också kunna bidra till att förtydliga roller och
ansvar.
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Kungsbacka kommun

Nya arbetssätt och att släppa kontroll till exploatörerna och deras konsulter har varit
en större utmaning än förväntat (jämfört med den riskbedömning som gjordes i
projektets inledning).

Bilaga1. Kungsbacka kommuns processbeskrivning för exploatörsdriven planprocess
i Kungsbacka, version 1.3
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KUNGSBACKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

PROTOKOLLSUTDRAG
Datum

2018-04-24

§ 99

Uppdrag om byggherrestyrd planprocess
KS/2018:221

7.1

Beslut
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att starta pilotprojektet
Byggherrestyrd planprocess.
Sammanfattning av ärendet
Byggherredriven planprocess ska utvärderas med målet att öka kapaciteten och
avlasta förvaltningen i planarbetet. Byggherredriven planprocess är en process
som bygger på samverkan mellan förvaltningen och byggherre. Förvaltningen
ska medverka till att tidigt ta fram kartunderlag, projekteringsanvisningar och
erforderlig information som behövs för att byggherren på ett bra sätt ska kunna
genomföra nödvändiga utredningar och handlingar.
Förvaltningen ansvarar för en projektledare som är primär kontaktperson för
Byggherrarna under planprocessen. Projektledaren ska ansvara för kontakter med
förvaltningens olika enheter samt som bollplank till byggherren under
planprocessen.
Projektledaren avgör om handlingar och underlag behöver kompletteras eller
göras om. Pilotprojektet ska jobba med tre projekt som redan finns i kommunens
produktionsplan.
Samhällsbyggnadskontoret kommer att ta fram rutiner och processer för detta
arbete.
En första utvärdering av processen ska göras i samband med framtagandet av
samrådshandlingarna, sedan när projektet är klara ska ytterligare en utvärdering,
dessa utvärderingar ska resulterar i en rapport. Dessa utvärderingar ska ske av
extern part.

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN
Kommunstyrelsen

PROTOKOLLSUTDRAG
Datum

2018-04-24

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-04-10, § 148, Förslag: Kommunstyrelsen
ger kommundirektören i uppdrag att starta pilotprojektet Byggherrestyrd
planprocess.
Samhällsbyggnadskontoret tjänsteskrivelse, 2018-04-03
Förslag till beslut på sammanträdet
Ulrika Landergren (L), Fredrik Hansson (C), Thure Sandén (M), Eva Borg (S),
Roger Larsson (KB), Peter Söderberg (M) och Carita Boulwén (SD) yrkar bifall
till arbetsutskottets förslag.
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill
säga arbetsutskottets förslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Expedierat/bestyrkt

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2022-04-22
Diarienummer

KS 2021-00475

Godkännande av projektbeställning samt överlämnande för att upprätta detaljplan för
bostäder inom Nötegång 1:121, Bukärrsgården

Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner projektbeställning för detaljplan för bostäder inom Nötegång 1:121,
Bukärrsgården, i Särö, daterad 2022-04-11.
Kommunstyrelsen överlämnar till byggnadsnämnden att upprätta förslag till detaljplan för bostäder
inom Nötegång 1:121, Bukärrsgården, i Särö.
Sammanfattning av ärendet
Byggnadsnämnden lämnade den 10 augusti 2017 planbesked för Nötegång 1:121, Bukärrsgården, i
Särö. Beskedet innebar att kommunen ställde sig positiv till att pröva en detaljplan som tillåter
bostäder inom fastigheten. Nuvarande detaljplan S115 antogs 1987 och tillåter användningen Allmänt
ändamål inom Nötegång 1:121.
Fastigheten ägs av Eksta Bostads AB och bakgrunden till planbeskedsansökan var den då pågående,
och numera färdigställda, planeringen för ett nytt äldreboende i Särö. Behovet av Bukärrsgården som
äldreboende finns inte kvar och i stället vill Eksta bygga om och till befintliga byggnader till
bostadslägenheter. För att möjliggöra byggnation av bostäder behövs en ny detaljplan.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-04-22
Projektbeställning, 2022-04-11
Byggnadsnämnden 2017-08-10, § 238
Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden, Fastighetsägaren
Malin Aronsson
Kommundirektör
Samhällsbyggnadskontoret
Stina Wikström
0300-834024
Planarkitekt

Emma Kjernald
Samhällsbyggnadschef
1 (1)
Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se
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Projektnamn
Detaljplan för bostäder inom Nötegång 1:121, Bukärrsgården, i Särö
Beställare
Namn och roll

E-postadress

Emma Kjernald, samhällsbyggnadschef

emma.kjernald@kungsbacka.se

Status

Beställningen är

Telefon

0300-83 78 70

Datum

Färdigställd

2022-04-11

Version
Datum

Författare

Version

2022-04-04

Stina Wikström

1.0

2022-04-11

Stina Wikström

1.1

Ändringsbeskrivning
Ändringar gjorda efter input från
ledningsgruppen, SBK:
•

Ändrad prioritering

•

Tidplan uppdaterad

•

Redaktionella ändringar

OMFATTNING OCH RESULTAT
INLEDNING OCH BAKGRUND
Byggnadsnämnden lämnade den 10 augusti 2017 planbesked för Nötegång 1:121, Bukärrsgården, i Särö.
Beskedet innebar att kommunen ställde sig positiv till att pröva en detaljplan som tillåter bostäder inom
fastigheten. Nuvarande detaljplan S115 antogs 1987 och tillåter användningen Allmänt ändamål inom
Nötegång 1:121.
Fastigheten ägs av Eksta Bostads AB och bakgrunden till planbeskedsansökan var den då pågående, och
numera färdigställda, planeringen för ett nytt äldreboende i Särö. Behovet av Bukärrsgården som
äldreboende finns inte kvar och i stället vill Eksta bygga om och till befintliga byggnader till
bostadslägenheter. För att möjliggöra användningen bostäder behövs en ny detaljplan.
FÖRVÄNTAD NYTTA
Detaljplanen syftar till att utreda möjligheten till fler bostäder i Särö centrum, vilket är till direkt nytta för
kommunens arbete med att nå uppsatta bostadsförsörjningsmål i Särö. I bostadsförsörjningsprogram 2019–
2025 sätts bostadsmålen i Särö till 20 bostäder per år. För att möjliggöra en utbyggnad av bostäder i Särö, i
enlighet med uppsatta mål, har kommunen under de senaste åren beslutat om flera nya planeringsprojekt,
varav Nötegång 1:121 är ett.
Lägenheter med varierande storlek och upplåtelseform kan komplettera Särö centrum på ett socialt hållbart
sätt då fler människor har möjlighet att bo i Särö i olika skeden av livet.
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HÅLLBARHETSASPEKTER
Den fysiska planeringen är ett viktigt instrument i arbetet med hållbar utveckling. Kommunens
översiktsplan har målsättningen att skapa en långsiktig och hållbar planering av hur mark och vatten
används. Hur den här detaljplanen förhåller sig till översiktsplanen och dess riktlinjer för användningen
av mark och vatten är därför av stor vikt.

Kungsbacka är en del av en starkt växande region. För att leva upp till kommunens målsättning om
social hållbarhet blir utmaningen för ett växande Kungsbacka att inte bygga in olika former av
segregation och utanförskap. En detaljplan inom området kan belysa viktiga parametrar, såsom
lägenhetsstorlek och gestaltning av byggnaderna, som kan påverka hur bostadsområdet upplevs och
värderas.
Planområdet ligger i centrum i utvecklingsorten Särö och förväntas bidra med bostäder nära service och
kollektivtrafik. Under förutsättning att kollektivtrafikstråket längs väg 158 stärks, kan fler ges möjlighet att
resa på ett hållbart sätt. Området ligger också nära kommunal och kommersiell service såsom skola,
vårdcentral och livsmedelsbutik. Fler bostäder nära service bidrar positivt till kundunderlag för
näringsverksamheter i Särö centrum. Med hänvisning till platsens centrala läge är det därför viktigt med ett
effektivt markutnyttjande och att få till så många bostäder som möjligt.
Fastigheten Nötegång 1:121 angränsar i norr och väster till allmänt tillgängliga gång- och cykelstråk. En
detaljplan för bostäder ska ta hänsyn till dessa och positivt bidra till trygghet, säkerhet och tillgänglighet för
de allmänna stråken.
Dag- och ytvatten från området hamnar idag i Veån och Skörvallaviken. En ny detaljplan kan utreda
förutsättningarna och möjliggöra för att system för dagvatten utformas så att de förbättrar vattenkvaliteten
och minskar risken för översvämning. Detaljplanen kan också se över möjligheten att dessa lösningar
samordnas med ytor för rekreation och biologisk mångfald. På så sätt kan vi genom detaljplanen värna och
utveckla gröna stråk och områden som är viktiga för den biologiska mångfalden.
Detaljplanen kan utreda förutsättningarna och möjliggöra för mer boendeyta genom påbyggnad av befintliga
byggnader inom planområdet. Detta är positivt utifrån ett energiperspektiv och bidrar positivt till det globala
målet Hållbar energi för alla.

Flygfoto över Särö centrum med område för ny detaljplan
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UPPDRAG
Uppdraget innebär att pröva en ny detaljplan för bostäder inom fastigheten Nötegång 1:121. Detta
inkluderar också att se över användningen av angränsande allmän plats utifrån ett detaljplaneperspektiv,
det vill säga att studera behovet av att förtydliga områden för park, gång- och cykelstråk, och väg.
I uppdraget ingår också att undersöka möjligheter för mobilitetslösningar inom planområdet i syfte att
minska behovet av parkeringsplatser samt begränsa påverkan på väg 158.
Planområdet omfattas av fastigheten Nötegång 1:121 men med möjlighet att inkludera även delar av
Nötegång 1:91, kommunens fastighet.
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för bostäder i flerbostadshus med varierande lägenhetsstorlekar och
med tillhörande bostadskomplement, vistelseytor utomhus och parkering för bilar och cyklar.
Detaljplanens syfte är också att säkerställa möjligheten att ordna en dagvattenhantering som förbättrar
vattenkvaliteten.
Prioritering

Högst prioritet i projektet har tiden. Flera av byggnaderna inom planområdet står idag tomma då
nuvarande detaljplan inte möjliggör en prövning av bygglov för bostäder. Planarbetet kommer att
bedrivas i hög takt och förväntas följa uppsatt tidplan.
Kvaliteten för projektet är kopplat till det centrala läget i Särö och omfattar begreppen effektivt
markutnyttjande, social hållbarhet och god vattenstatus. Kvaliteten följs upp genom detaljplanens syfte. I
framtagandet av detaljplanen har kvalitet en hög prioritering. Det är viktigt att det blir ett bra gestaltat
område med goda hållbara lösningar eftersom området kommer att inrymma många bostäder.

PROJEKTETS LEVERANSER
Detaljplanen följer kommunens översiktsplan och upprättas därför med standardförfarande.
Projektet kommer att ha följande leveranser:
1. Projektbeställning

SBK/KS

2. Projektplan

Forum för verksamhetschefer

3. Plankostnadsavtal

SBK

4. Samrådshandlingar

BN

5. Granskningshandlingar

BN

6. Antagandehandlingar

BN

AVGRÄNSNINGAR
Detta projekt kommer inte att hantera en översyn av samutnyttjande av parkeringar i Särö centrum.
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TIDPLAN
Q3 2017 Uppdragsbeslut i byggnadsnämnden, BN, i samband med beslut om planbesked
Q4 2022 Samråd
Q1 2023 Granskning
Q2 2023 Antagande i BN
EKONOMI
PLANKOSTNADSAVTAL
Den tid som kommunens handläggare arbetar med projektet samt utredningar som berör planområdet
bekostas av Eksta Bostads AB. Uppskattad tidsåtgång är cirka 800 timmar.
Kostnad för utredningar beräknas bli ungefär 650 000 kronor.
KOMMUNALA KOSTNADER
Kommunen kan få kostnader för utbyggnad av ökad kapacitet i VA-ledningssystemet.
KOMMUNALA INTÄKTER
Kommunen kan få intäkter om delar av Nötegång 1:91 säljs till Eksta. Om VA-ledningssystemet
behöver byggas ut kan förvaltningen för Teknik få en intäkt genom VA-taxan.
DRIFTSKOSTNADER
Kommunen får genom VA-kollektivet ökade driftskostnader för VA-anläggningar.
För det fall det blir kommunalt huvudmannaskap på allmän plats i anslutning till området får kommunen
genom förvaltningen för Teknik ökade driftkostnader för skötsel av gator och grönområden.
BESLUT OCH RAPPORTERING
RAPPORTERINGSRUTINER
Rapportering av det löpande arbetet sker från projektledare till planchef via avstämningar.
Politiska avstämningar sker med BNAU i samband med samråd och granskning. Vid avgörande
frågeställningar kommer politisk avstämning också att ske utöver ovan nämnda planskeden.
BESLUTSINSTANSER
Byggnadsnämnden fattar beslut om uppdrag, samråd och granskning för detaljplanen.
Byggnadsnämndens roll är även att besluta kring gestaltningsfrågor och utformning. Eventuella
ändringar i denna projektbeställning eller andra frågor av strategisk karaktär beslutas av
kommunstyrelsen.
Antagande av detaljplanen kan beslutas av byggnadsnämnden.
AVSLUT
ÖVERLÄMNING VID PROJEKTSLUT
Efter att detaljplanen vunnit laga kraft sker ett överlämnande till förvaltningen för Bygg- och
miljöförvaltningen för prövning av bygglov.
UTVÄRDERING AV PROCESS OCH FÖRVÄNTAD NYTTA
Detaljplanen kommer utvärderas under arbetets gång samt när den antagits. Detta enligt den nya modell
för utvärdering i delprocesser som är under framtagande. För utvärdering ansvarar projektledaren.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Byggnadsnämnden

Datum
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2017-08-10

§ 238
Nötegång 1:121 - Ansökan om planbesked
Dnr PL/2017:19
Beslut

Byggnadsnämnden beslutar att lämna positivt planbesked.
Uppdrar åt förvaltningen att upprätta förslag till detaljplan för Nötegång 1:121 och
genomföra samråd.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ombyggnation av äldreboendet till
bostäder.
Detaljplanen upprättas då plankostnadsavtal har tecknats.
Motivering till beslut

Förfrågan innebär ett omvandlingsprojekt inom ett utvecklingsområde och
överensstämmer med kommunens översiktsplan, ÖP06, varför kommunen ställer sig
positiv till förfrågan.
Fastigheten och förfrågan uppfyller översiktsplanens och visionens målsättningar om
närhet till kollektivtrafik och service.
KS har beslutat att under en femårsperiod öka målsättningen för bostadsbyggandet.
Ansökan stämmer överens med kommunens ambition att tillskapa fler
hyreslägenheter i kommunen.
Sammanfattning

Ägaren till fastigheten Nötegång 1:121 har 2017-04-18 ansökt om planbesked för att
ändra planen från allmänt ändamål till bostadsändamål för att möjliggöra en
omvandling av äldreboendet till bostäder och eventuellt förskola.
Fastigheten är belägen inom detaljplan S115, laga kraft 1987-09-17. Den aktuella
fastigheten är i plankartan redovisad som
Kvartersmark för allmänt ändamål.
Enligt kommunens översiktsplan, ÖP06, ingår det aktuella området i
utvecklingsområdet för Särö och Bukärr. Enligt den fördjupade översiktsplanen för
Särö är det aktuella området lämpligt för bostäder.
Detaljplanen bedöms kunna antas inom 3-5 år utifrån de vid beslutsdatumet kända
förutsättningarna.
Beskrivning av ärendet

Ägaren till fastigheten Nötegång 1:121 har 2017-04-18 ansökt om planbesked för att
ändra planen från allmänt ändamål till bostadsändamål för att möjliggöra en
omvandling av äldreboendet till bostäder och eventuellt förskola.
Fastigheten är belägen inom detaljplan S115, laga kraft 1987-09-17. Den aktuella
fastigheten är i plankartan redovisad som
Kvartersmark för allmänt ändamål.
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§ 238, fortsätter
Enligt kommunens översiktsplan, ÖP06, ingår det aktuella området i
utvecklingsområdet för Särö och Bukärr. Enligt den fördjupade översiktplanen för
Särö är det aktuella området lämpligt för bostäder.
Enligt ÖP 06 och Vision 2030s målsättningar ska kommunen förtätas i lägen med
närhet till kollektivtrafik och service. I enlighet med Boverkets, Trafikverkets och
SKLs 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 50 meter. Avståndet från den aktuella fastigheten till närmaste
centrumområde är ca 100 meter då det ligger i direkt anslutning till Särö centrum.
Fastigheten och förfrågan uppfyller därför ÖP 06 och Vision 2030s 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 ligger även inom riksintresse för det rörliga friluftslivet.
Strandskydd återinträder vid detaljplaneläggning. Då marken redan idag är
ianspråktagen bör ett upphävande inte vara ett problem.
Vid besiktning på plats 2017-07-04 konstaterades att de befintliga byggnaderna har
varierande gestaltning. Befintlig bostadsgård ligger skyddad med bebyggelse åt tre
håll och öppnar upp sig mot det grönområde som ligger i anslutning till fastigheten.
Eventuell bullerproblematik från väg 158 upplevdes inte alls, däremot en del
trafikbuller från V. Särövägen.
I samband med förarbetet till planbeskedet noterades följande aspekter som behöver
utredas/beaktas särskilt i detaljplanearbetet:
I detaljplaneskedet kommer det bli aktuellt att studera trafikmängderna för att
genomföra bullerberäkningar samt bedöma om tillfartsvägarna klarar den
ökade belastningen.
Parkeringar måste lösas inom den egna fastigheten. Ett lågt p-tal bör
diskuteras då närhet till kollektivtrafik är mycket god.
Anpassning till det nya exploateringsområdet Särö centrum bör göras
gällande höjder samt till viss del gestaltningsprinciper. Detta kan medföra att
högre våningsantal kan medges.
Behovet av förskola inom denna fastighet bör studeras närmare i
detaljplaneskedet. Då det finns ett antal befintliga förskolor i närområdet samt
att kommunen har tänkt att förskolor och Särö skola ska hållas samlat.
Med fördel läggs detta planarbete ihop med detaljplan för Särö centrum, östra
delen för att få ett helhetsgrepp över området.
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Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll 2017-07-14, § 275
Tjänsteskrivelse 2017-07-06
Ansökan 2017-04-18
Förteckning över bilagor

Ansökan 2017-07-06
Beslutet skickas till

Sökanden, förvaltningen för Plan & bygg, planavdelningen
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