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Läs mer om budgeten på sidan 2–3

Härryda är Årets konsumentkommun!
Vi är bäst i landet när det gäller stöd och service 
till konsumenter enligt en granskning som tid-
ningen Råd & Rön och organisationen Sveriges 
Konsumenter gjort. I granskningen jämförs 
bland annat invånarnas tillgång till konsument-
vägledning och budget- och skuldrådgivning, 
men också hur bra kommunerna är på livsmed-
elskontroll. Lars Sundling, konsumentvägledare 
och Marita Gustafsson, budget- och skuldråd- 
givare tog glada emot blommor och diplom!

Råda säteri i juletid
Julklappar, julstämning och adventsmys.  
Lördagar och söndagar kl 11–16 till och med  
22 december.

Jullov stundar
Fredag 20 december är årets 
sista skoldag i våra grundskolor  
och på Hulebäcksgymnasiet.  
Onsdag 8 januari börjar vår- 
terminen igen (studiedag 7 januari).  
Välkommen tillbaka!

Öppet hus på Hulebäck 18 januari
Ska du välja gymnasium och missade våra öppet 
hus-kvällar i november eller vill du kanske 
besöka oss igen? Varmt välkommen lördag  
18 januari kl 10–14. Vi bjuder på information, 
programbesök och fika.

 Följ kommunens medarbetare  
 på Instagram
Vill du få en inblick i några av våra drygt 3 000 
medarbetares jobb? Välkommen att följa vårt 
Instagram-konto ”Jobba i Härryda”. 

Biljettsläpp 13 januari
Vårens kulturprogram för stora och små hittar 
du på kulturhusen och biblioteken från den  
13 januari. Då börjar vi också sälja terminens 
biljetter. Det blir familjeföreställningar, författar-
besök, teater, musik och mycket mera!

Vård och omsorg på Kvalitetsmässan
I november var medarbetare från äldreomsor-
gen på plats för att berätta om hur vi t ex jobbar 
med digitalisering, gröna miljöer, måltider och 
kvalitetsledningssystem – på ett både smart och 
kreativt sätt. Att vi använder hun-
dar i verksamheten och att de 
dessutom fanns på plats i montern 
väckte stort intresse!  
Läs mer om ”Hunden i vården”  
på sidan 3.

Budget med fokus på  
skola, näringsliv och 
bostadsbyggande 
Tuffare tider stundar och under nästa år ska Härryda kommuns kostnader 
minska med 44 miljoner kronor – samtidigt som fler barn och ungdomar 
kräver investeringar i både skolor och idrottshallar.

Lägre skatteintäkter än budgeterat och minsk-
ade statsbidrag är två anledningar bakom den 
mer återhållsamma budgeten och dess verk-
samhetsplaner som kommunstyrelsen och väl-
färdsnämnden beslutat om. Förutsättningarna 
är inte unika för Härryda kommun utan något 
vi delar med övriga 289 kommuner. Tuffare 
tider i kombination med att vi har verksamhe-
ter där kostnaderna ökar mer än vad vi räknat 
med, men också verksamheter som kostar mer 
hos oss än hos jämförbara kommuner gör att vi 
behöver minska våra kostnader med 44 miljoner 

kronor under nästa år – och alla verksamheter 
får vara med och bidra. Det kan till exempel 
handla om att tjänster inte tillsätts, kortare 
öppettider eller effektiviseringar av olika slag. 
Friskvårdsbidraget för kommunens anställda 
tas också bort från årsskiftet.

Trots den återhållsamma budgeten, så är våra 
förutsättningar fortfarande goda. Vi växer med 
både invånare och företag och i takt med det 
fortsätter vi utveckla våra verksamheter och 
investera i allt från bostäder, skolor och äldre-
boenden till utbyggnad av vatten och avlopp.

God Jul  
och gott nytt år!

Så här har vi  
öppet i helgerna
Sidan  4

Snö och  
halka?  
Då hjälps vi åt!
Sidan  4

Sveriges bästa grundskola!  
Ja, dit ska vi enligt kommunfullmäktiges  
strategiska plan.  

Foto: Anna Sigvardsson



Vilka är de viktigaste 
satsningarna i budgeten 
för nästa år? 
– Inom de områden som kommunstyrelsen 
är ansvarig för så är det uppdraget att göra en 
gedigen inventering av våra skollokaler så vi kan 
ta fram en långsiktig investeringsplan för att 
modernisera våra skolor.

– En annan sak är det arbete som vår sam-
hällsbyggnadssektor jobbat mycket med för att 
öka bostadsbyggandet och att få fram mer mark 
för näringslivet. En tredje är att vi nu tar tag i 
trygghetsfrågorna i hela kommunen. 

Per  Vorberg  
ordförande i kommunstyrelsen (M)    

 
– Inom välfärdsnämndens områden så sker de 
viktigaste satsningarna inom skolan. För att nå 
målet ’Sveriges bästa grundskola’ måste likvär-
digheten mellan skolorna öka och jag vill gärna 
lyfta fram vikten av en god arbetsmiljö för både 
elever och personal, så att studiero skapas.

– Vi behåller alla fältsekreterare och drar inte 
heller ner på skolans fritidsverksamhet. Inom 
socialtjänsten utökar vi med en fritidsassistent 
för de äldre och vi ökar resurserna för att bättre 
kunna möta problematiken kring våld i nära 
relationer.  

Maria Kornevik Jakobsson 
ordförande i välfärdsnämnden (C) 

Välfärdsnämnden är ansvarig för socialtjänst, 
utbildning, kultur och fritid. Kommunstyrelsen är 
ansvarig nämnd för övriga områden.
 

– Vi har många projekt igång och ännu fler 
väntar – det är roligt! Samtidigt råder en allmän 
återhållsamhet med kostnader, ett förhållnings-
sätt vi delar med övriga sektorer.  

– Ökat bostadsbyggande är fortfarande en 
tydlig prioritering från politiken och i början 
av året startar vi tre nya exploatörsdrivna 
detaljplaner.  

– Vi har gjort en översyn av våra taxor och 
utgångspunkten är att de som använder våra 
tjänster också får betala i större omfattning – 
det finns en viktig rättviseaspekt i detta gente-
mot övriga invånare.  

– Några exempel på de mer synliga inves-
teringarna i Mölnlycke är att vi bygger ut 
vatten, avlopp och gata för kvarteren som ska 
byggas mitt emot Hulebäcksgymnasiet. En 
annan är dagvattenparken och muddringen 
av Mölndalsån. Det gör vi för att minska 
översvämningsrisken, men också för att rena 
dagvattnet innan det rinner ut i Rådasjön. 
Österut fortsätter utbyggnaden av överförings-
ledningarna mellan Landvetter och Hindås, 
vilket hänger ihop med det nya vattenverket i 
Hindås. 

– En fördjupad översiktsplan för det nya 
samhället Landvetter Södra ska ut på samråd. 
Vi påbörjar också arbetet med att ta fram en ny 
översiktsplan för kommunen. Denna plan visar 
hur den fysiska miljön bör användas, utvecklas 
och bevaras på sikt.  

I sektorn ingår :  
mark och bostad, miljö- och hälsoskydd, plan och 
bygglov, trafik, vatten och avfall 

Anders Ohlsson 
CHEF 

SAMHÄLLSBYGGNAD

Per-Arne Larsson  
CHEF  TEKNIK OCH  

FÖRVALTNINGSSTÖD  

– Uppdraget från politiken är tydligt: Vi ska 
sträva efter att ha Sveriges bästa grundskolor, 
men också landets bästa utbildningar inom 
förskola, gymnasium och vuxenutbildning. 
Idag ligger vi på andra plats bland Göteborgs-
regionens kommuner när det gäller niornas 
betyg, men vi ska gå från bra till bäst. Ett 
annat uppdrag är att vi ska erbjuda valfrihet 
och bredda utbudet med andra utförare inom 
förskola och skola.

– Antalet elever i grundskola och gymnasium 
ökar. Däremot minskar antalet förskolebarn 
och vi måste anpassa både lokaler och personal 
efter dessa förutsättningar. 2021 står Fager-
hultsskolan i Hindås klar. Skolan vänder sig till 
elever i årskurs 4–9.

– Som kommunens största sektor får vi bära 
ungefär 20 miljoner av kostnadsminskningarna 
som ska göras. Det märks bland annat genom 
att vi lägger ner Tellus, ett resurscenter som 
riktar sig till förskola och grundskola. Vi mins-
kar också på antalet skolpsykologer med två 
tjänster, bibliotekens och Kulturskolans budget 
krymps med två tjänster och öppna förskolans 
öppettider minskas något.

– I takt med att vi växer ökar behovet av 
idrottshallar. Bygget av Wallenstam arena i 
Mölnlycke pågår och en trampolinhall ska också 
byggas. Den planerade idrottshallen i Härryda 
flyttas däremot fram i planeringen. En stor 
investering framöver är den nya ishallen, var i 
kommunen som den ska ligga är dock inte klart. 

I sektorn ingår :  
förskola, grundskola, utveckling och flerspråkighet, 
gymnasieskola, kultur och fritid

–  I arbetet mot ’Sveriges bästa grundskola’, så 
ska vi göra en inventering av skolornas lokaler. 
Inventeringen kommer att landa i någon form 
av prioritering och investeringsplan, men exakt 
hur arbetet ska ske är inte klart i nuläget. 

– Arbetet med att minska matsvinnet i för-
skolor, skolor och på äldreboenden fortsätter. 
Vi kommer att undersöka om fler skolor kan 
anamma Backaskolans upplägg där vårdnads-
havaren har möjlighet att äta frukost med sitt 
barn på skolan. Vi ska även undersöka om fler 
skolor kan ha sina egna matsedlar eller om vi 
tappar för mycket av stordriftens fördelar då. 

–  Inom städservice fortsätter utvecklingen av  
effektiva och miljösmarta städmetoder som 
innebär att vi städar i stort sett utan kemikalier. 
En utveckling som går i linje med att vi ska 
vara en giftfri kommun.   

– Ett av uppdragen från politiken är att 
utveckla det trygghetsskapande arbetet i 
kommunen. Idag har vi mobila väktare som 
rör sig i hela kommunen. Vår säkerhetsfunk-
tion prioriterar vilka områden och platser 
som väktarna ska ha extra koll på, beroende 
på aktuell lägesbild. Lägesbilderna tar vi fram 
tillsammans med socialtjänst och rektorer, och 
polisen informeras regelbundet. 

– Det sämre ekonomiska läget gör att  
planerade tjänster inom bland annat  
administration inte tillsätts. 

I sektorn ingår :  
fastighet, it, måltidsservice,  
service, städservice, säkerhet

– Trots högkonjunktur, låg arbetslöshet och 
statliga åtgärder har ändå många personer i 
Härryda kommun svårt att få arbete och bli 
självförsörjande. Ett prioriterat mål i budgeten 
är att antalet personer som är bidragsberoende 
ska minska och Härryda framtid ska i sam- 
arbete med näringsliv och andra myndigheter 
driva det arbetet. 

– Under 2021 planerar vi att införa lagen om 
valfrihet (lov) inom äldreboenden. Det inne-
bär att du då kan välja mellan andra utförare än 
kommunen – något som redan erbjuds inom 
hemtjänsten. För att utveckla fritidsverksam-
heten för äldre ökar vi med en fritidsassistent.

– Personer som är utsatta för våld och barn 
som bevittnat våld har stora behov av stöd, 
omsorg och skydd på kort och lång sikt. Bud-
geten har förstärkts med fyra miljoner för dels 
utredningar, dels skyddade boenden. 

– Härryda kommun har ett väl utbyggt 
förebyggande arbete för barn och unga. 
Utifrån det sämre ekonomiska läget har vi 
sett över verksamheten och minskat med tre 
tjänster. Konsekvensen blir en lägre närvaro 
av socialsekreterare på våra familjecentraler 
och färre samtalsgrupper för barn. Men 
eftersom arbetet redan sker i stor omfattning 
tillsammans med andra verksamheter, så kan 
vi även fortsättningsvis erbjuda ett bra stöd 
för barn, ungdomar och deras föräldrar.  

I sektorn ingår :  
barn och familj, funktionsstöd, hälsa och bistånd, 
vård och omsorg, Härryda framtid  

En  
budget 

med både  
möjligheter 

och 
utmaningar

 

 

”För att bidra till en hållbar tillväxtregion vill vi i  
Härryda kommun ta täten i arbetet med att vara ett föredöme  
när det gäller skolresultat, näringslivsklimat, samhällshällsbygge,  

 Agenda 2030 och aktivt bidra till arbetet med Klimat 2030” 
Ur kommunfullmäktiges strategiska plan för 2019–2022 

Kommunens förvaltning består  
av fyra sektorer samt stödfunktionerna  

ekonomi och upphandling, 
personal samt utveckling 

(kansli, kommunikation, näringsliv, 
digitalisering, Agenda 2030). 

Förvaltningen leds av 
kommundirektör 

Peter Lönn.

Päivi Malmsten  
CHEF UTBILDNING 

OCH KULTUR

Lena Lager 
CHEF 

SOCIALTJÄNST

Har du  
däremot 
en jobb- 

telefon eller 
ett oregistrerat  

kontantkort måste 
du själv koppla ihop tele-

fonnumret med din adress  
– annars får du inget sms.  

Det gör du enkelt här:  
harryda.se/sms     

Sms-tjänst för  
viktig information
Du som har ett mobil-
nummer kopplat till en 
bostadsadress i Härryda 
kommun kan få ett 
sms om din bostad 
påverkas av en 
vattenavstäng-
ning eller något 
annat viktigt.

Sm
s-

tjä
ns

t

• Julklappspapper läggs i behållaren för 
pappersförpackningar på återvinnings- 
stationen 

• Julkort, julklappssnören och glitter  
läggs i soppåsen 

• Värmeljus (tänk på att pilla bort den lilla 
veken innan) läggs i containern för metall 
på återvinningscentralen 

• Julgranen komposteras eller läggs  
i containern för ris och grenar på  
återvinningscentralen. 

 Källsorteringslista hittar du på:  
harryda.se/sortera  

Så återvinn
er du julen

Att få träffa och gosa med en glad och lydig hund är ett välkommet inslag på många av våra boenden 
inom vård och omsorg och funktionsstöd. Idag ”arbetar” sju hundar i verksamheterna, men även en 
del  äldreträffar och sittgympor får regelbundna hundbesök. Hunden arbetar alltid 
tillsammans med sin ägare och brukaren avgör om hunden får komma nära. 

Många brukare har haft egen hund och för dem är hundmötet extra uppskattat. 
Hunden kan också väcka minnen hos demenssjuka personer och det finns 
tillfällen då en hund har funnits med i livets slutskede.   

Härryda kommun var först i landet med att använda personalägda hundar i 
socialtjänstens verksamheter. Ett arbetssätt som åtta år senare fortfarande är 
lika uppskattat hos både brukare och personal. Vartannat år utbildas nya hundar 
– ett erbjudande som går ut till omsorgspersonal tillika hundägare. Utbildningen 
innehåller omfattande tester för att säkerställa att hunden är lämplig.  

Stella hälsar på hos  
boende på Rådahemmet. 
Foto: Anna Sigvardsson

Hunden i vården? 
   Självklart!

Vid Råda torg i Mölnlycke ligger en liten 
butik där du kan hitta allt från halsband och 
vetekuddar till barnkläder och 
loppisfynd. Verksamheten 
drivs av Härryda kommun 
och det mesta är tillverkat 
av personer med 
funktionsnedsättningar.

Julklapparna  
köper du hos 

Butik 
Händigt

Öppet: måndag–fredag kl 9.30–15.30

Obs! Endast swish eller kontant betalning!

Fredrik Olsson
NÄRINGSLIVSCHEF

om...
… varför det är viktigt för en  
kommun att ha ett starkt näringsliv
För att det skapar jobb och bidrar till sam-
hällsutvecklingen. När företagens anställda 
tar bussen till arbetet, handlar i butikerna 
och lunchar hos oss, så bidrar det till vår till-
växt. Många väljer också att flytta närmare 
jobbet och då använder de ännu mer av vår 
service som till exempel skolor och idrotts-
hallar. Allt detta, stort som smått, bidrar till 
vårt välfärdssamhälle. 

… intresset att driva företag här
Jättestort! Ju närmare Göteborg, desto 
hetare, men det är också ett stort tryck kring 
flygplatsen. Jag skulle nog säga att hela  
kommunen är intressant, beroende på vilken 
verksamhet det gäller. Just nu får vi många 
frågor om de kommande tomterna vid  
Mölnlyckemotet. 

När vi gör företagsbesök, så är det tre saker 
vi får önskemål om: bättre kollektivtrafik,  
tillgång till mark och tillgång till bostäder  
– vi arbetar på samtliga tre.

… Landvetter flygplats
Här jobbar drygt 4 000 personer och antalet 
växer i takt med Airport Citys utbyggnad. För 
att öka tillgängligheten investerar flygplatsen fyra 
miljarder i infrastruktur, terminal och hotell. 
Inrikesflyget har minskat under året, men utrikes-
flyget fortsätter att öka och i år har flygplatsen 
fått 14 nya direktlinjer. Bra tillgänglighet ut i 
världen är helt avgörande för att vi ska kunna 
attrahera och behålla företag i regionen. 

 … årets tiondeplats i rankingen
Vi klättrade från plats 15 i rankingen av kom-
munernas företagsklimat, så det är ändå bra. 
Men nästa gång hade det känts skönt att vara 
bland topp fem, jag tycker vi förtjänar det. Vi 
är en riktigt bra kommun på många sätt och 
jag tycker att förståelsen för företagande 
ökar hela tiden.

 … något vi kan bli bättre på
Vi kan bli bättre på allt, men ett förbättrings-
område är att vara tydliga med hur lång tid 
olika processer kan ta. Det vi lovar ska vi 
hålla och vi är effektiva. Ibland är vi dock helt 
beroende av andra samhällsaktörer, och det 
är viktigt att vi förenklar och snabbar på alla 
led, inte bara det vi i kommunen ansvarar för.

… vad han hoppas på under 2020
Självklart att nå vårt mål att bli Sveriges  
bästa näringslivskommun. 

” Med en hund i rummet 
påverkas stämningen 
positivt. Hunden sprider 
glädje, många vill klappa 
och det blir något att 
prata kring” 

 Malin Johansson,  
fritidsassistent och ägare 
till Stella, en Australian  
cobberdog. 

Foto: Anna Sigvardsson
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Öppet

ÖPPET  
i jul, nyår och  
trettonhelg

KOMMUNHUSET
23 dec ...........................kl 8–15
27 dec  ..........................kl 8–15
30 dec ...........................kl 8–15

Bygglovs öppna hus är inställt: 
19 december och 2 januari. 

BIBLIOTEKEN 
Hindås
23–27 dec..........................endast meröppet
30 dec .....................kl 10–14 inkl meröppet
3 jan  .......................kl 10–14 inkl meröppet

Landvetter
23 dec ................................................. kl 10–15
27 dec ..................................................kl 10–17
28 dec  ................................................ kl 10–14
30 dec ................................................. kl 10–15
2 jan  ................................................... kl 10–18
3 jan  ....................................................kl 10–17
4 jan ..................................................... kl 10–14

Mölnlycke
23 dec  ................................................ kl 10–15
27 dec  .................................................kl 10–17
28 dec  ................................................. kl 11–15
30 dec  ................................................ kl 10–19
2 jan  ................................................... kl 10–19
3 jan ......................................................kl 10–17
4 jan  .................................................... kl 11–15

Rävlanda 
30 dec  ................................................ kl 10–14
2 jan ......................................................kl 15–19
3 jan  ................................................... kl 10–14

ÅTERVINNINGSCENTRALER 
Bråta i Mölnlycke
23 dec .................................................... kl 7–16
27 dec  ................................................. kl 11–16
28–29 dec  ...........................................kl 9–15
30 dec .................................................... kl 7–16
2 jan  ....................................................kl 12–20
3 jan ...................................................... kl 11–16
4–5 jan ..................................................kl 9–15

Råssa i Bollebygd 
27 dec  .................................................kl 10–17
28 dec ....................................................kl 9–14
2 jan  ................................................... kl 13–20
3 jan ......................................................kl 10–17
4 jan ........................................................kl 9–14
Stängt julafton, juldag, annandag jul,  
nyårsafton, nyårsdag, trettondag jul 

LANDVETTER ISHALL

23, 26, 30 dec + 2 jan  .....................kl 10–13

Skridskodisco 

27 dec, 3 jan ......................................
.kl 10–13

4–6 januari inställt pga arrangemang

Info ges ut av Härryda kommun cirka åtta gånger per år till hushåll och företag i kommunen. 
Ansvarig utgivare Karin Dahl, 031-724 61 63, information@harryda.se 
Härryda kommun, Råda torg, 435 80 Mölnlycke, 031-724 61 00, harryda.se  
Layout Format
Tryck Sandstens. Svanenmärkt trycksak lic nr 341253

Vem vill du ge en  
extra julkram till i år?  
– En extra julkram vill jag 
ge de medborgare som 
står upp för det som de 
tycker är rätt – och vågar  
uttrycka det. 

Vad tar du med dig från 2019? 
–  Jag tar med mig känslan av att det finns en kraft  
i vårt samhälle. En kraft som kan försätta berg.  
En kraft som kan få beslut att ändra riktning.

Vem vill du ge en 
extra julkram till i år? 

– Min familj! Jag är borta mycket i mitt uppdrag 
och att jag är en offentlig person med allt vad det 
innebär så påverkas också familjen. 

Vad tar du med dig från 2019? 
– Det fantastiska arbete vi har i den politiska 
majoriteten och det engagemang som finns hos 
alla våra medarbetare. 

Vem vill du ge en 
extra julkram till i år? 
– Till alla fantastiska 
människor som arbetar i 
vår kommun och som ser 
till att alla verksamheter 
fungerar.

Vad tar du med dig från 2019? 
– Mitt första år som kommunalråd, så det är 
minnesvärt! Ett jätteroligt uppdrag, men också 
slitigt. Därför är all feedback, både positiv och 
mindre positiv, som man får från invånarna viktig. 
Det ger energi och förmåga att prioritera framåt!

Kommunalråden önskar              

     god jul

Dygnet runt mellan 15 oktober och 15 april 
råder vinterberedskap i Härryda kommun. Då 
har vi extrabevakning på vädret och kommu-
nens och entreprenörernas fordon står redo att 
rycka ut. Fordonen kör enligt en turordning 
där vägar med kollektivtrafik har högsta priori-
tet. Dessa vägar får saltas, vilket kommunen är 
restriktiv med annars. Förutom bussvägar prio-
riteras även angränsande gång- och cykelvägar, 
vägar till förskolor och skolor, branta backar 
och trappor. Om snöfallet är ihållande kan 
vi få börja om med dessa vägar innan andra 
områden kan påbörjas.
 
Ditt ansvar som fastighetsägare:
• Se till att växtlighet, postlåda, staket eller 

mur, som är placerade i direkt anslutning till 
vägområdet, tål tryck från snömassor.

• Har du en gångbana inom fem meter utan-
för din tomtgräns ska du skotta, sanda eller 
grusa vid behov. När du skottar, så får du 
inte forsla ut snö från utfarten eller gång- 
banan till vägen.

• Hjälpa till att hålla brunnar kring fastigheten 
fria från snö och is.

– Hela dan har det snöat, men jag har  
inte sett skymten av en plogbil där jag bor.  
När kommer ni? 

Härryda kommun 
svarar:

 – Snöröjning 
och halk- 
bekämpning 
sker efter en  

bestämd turord-
ning där de flesta 

gator i bostadsområ-
den har en lägre priorite-

ring. Här har vi 13 timmar på oss  
(1 timmas inställelsetid + 12 
timmars utförande), men vid 
ihållande snöfall kan det ta ännu 
längre tid, eftersom vi då får 
börja om med t ex bussvägar och 
centrummiljöer som har en högre 
prioritering.

– Jag skottade i morse, 
men möts av snövallar när 
jag kommer hem.  
Hur tänker ni?

Härryda kommun svarar:
– Vid plogning blir det automatiskt 
vallar, även om maskinförarna för-
söker minimera det. Extra svårt 
är det i trånga bostadsområden. 
Maskinförarna ska dessutom 
hålla åtgärdstiden, så därför 
måste de ha ett visst tempo.

– Att ta bort vallar utanför 
din in- och utfart samt runt 
postlåda och sopkärl ingår i 
ditt ansvar som fastighetsägare. 
Har du en gångbana utanför din 
fastighet så har du även ansvar 
för att skotta, sanda eller grusa 
vid behov.

Vägar med kollektivtrafik har högsta prioritet när flingorna faller eller halkan slår till. Men även du som 
fastighetsägare har ett ansvar – vi hjälps helt enkelt åt när det är vinter.

I snö och halka hjälps vi åt
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