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KALLELSE 
Kommunstyrelsen 
Datum 
2020-11-19 

1. Fastställande av föredragningslistan 
 
 

 16:00 

 
2. Information om Pixbo innebandyklubb och Wallenstam arena (30 

min) 
 
 

Pixbo innebandy 16:05 

 
3. Information om åtgärdsvalsstudie Metrobuss och om förslag till 

yttrande från Härryda kommun (30 min) 
 
 

Hanna Heninngsson 
16:35 

 
4. Behandling av bordlagt ärende: Kommunstyrelsens budget- och 

verksamhetsplan 2021-2023 (2025) 
2020KS43 
 

  

 

5. Bostadsförsörjningsprogrammet 2021-2025 
2020KS566 
 

  

 

6. Överföring av verksamhet samt anläggningar till Härryda Vatten 
och Avfall AB 
2020KS614 
 

  

 

7. Yttrande över Åtgärdsvalsstudie Metrobuss 
2020KS390 
 

  

 

8. Försäljning av Landvetter 4:141, kv 3 Landvetter centrum 
2020KS547 
 

  

 

9. Förvärv av del av fastigheten Landvetter 4:107   
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10. Lokal trafikföreskrift om parkering på Långenäsvägen 
2020KS653 
 

  

 

11. Beslut om inköp av lastbil 
2020KS436 
 

  

 

12. Avsiktsförklaring med Pixbo Wallenstam IBK gällande köp av 
Wallenstam Arena 
2020KS578 
 

  

 

13. Utökad investeringsram för Råda säteri 
2020KS563 
 

  

 

14. Politisk styrning av arbetet med Råda Säteri 
2020KS676 
 

  

 

15. Kommunernas klimatlöften 
2020KS426 
 

  

 

16. Genomlysning av IT- och digitaliseringsverksamheterna i Härryda 
kommun 
2020KS577 
 

  

 

17. Redovisning av uppdrag att ta fram förslag till modell för   
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lokalersättning för kommunal och fristående verksamhet 
2020KS686 
 
Sammanfattning 
 
Kommer senare. 
 

18. Redovisning av uppdrag att ta fram förslag till åtgärder och 
genomförandeplan med syfte att öka den upplevda tryggheten i 
Härryda kommun 
2019KS729 
 

  

 

19. Avgift för utlämnande av allmän handling 
2020KS450 
 

  

 

20. Samtycke till partsbyte i samverkansavtal med Göteborgs Stad samt 
reviderad delegationsordning 
2020KS685 
 

  

 

21. Dokumenthanteringsplan för handlingar inom kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen, kommunledning och utvecklingsfunktionen 
2020KS624 
 

  

 

22. Partistöd 2021 
2020KS454 
 

  

 

23. Svar på motion angående Landvetter Södra Utveckling AB 
2020KS379 
 

  

 

24. Redovisning av inkomna planbesked   
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förvaltningsstöd 2020 
2020KS9 
 

  

 

34. Begäran om startbesked för utbyggnad av kvarstående delar av 
Landvetter centrum kvarter 2 och 3 SEKRETESS 
2020KS126 
 

  

 

35. Begäran om startbesked för Gärdesområdet plankostnader samt 
gång – och cykelväg Wendelsvägen SEKRETESS 
2020KS583 
 

  

 

36. Begäran om startbesked för gång- och cykelbana mellan Hällingsjö 
och Rävlanda SEKRETESS 
2020KS602 
 

  

 

Page 6 of 943



 

 

 

 

 

Behandling av bordlagt ärende: 
Kommunstyrelsens budget- och 

verksamhetsplan 2021-2023 (2025) 

4 

2020KS43 
   

Page 7 of 943



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-10-22 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 384        Dnr 2020KS43 

Kommunstyrelsens budget- och verksamhetsplan 2021-2023 (2025)  

  
Kommunfullmäktige fattade den 15 juni 2020 §117 beslut om budget/plan 2021-2023 
avseende drift och 2021-2025 avseende investeringar och exploateringar. Anslagen 
fastställdes på nämndsnivå. Kommunstyrelsen ska fatta beslut om driftbudget 2021-2023 på 
verksamhetsnivå samt verksamhetsplan för 2021-2023. Investeringar och exploateringar 
fastställs på projektnivå för åren 2021-2025. 
 
Kommunstyrelsen uppdrog den 24 september § 328 åt förvaltningen att utarbeta förslag till 
verksamhetsplan och budget för 2021, samt perioden 2022-2025 utifrån dokumentet 
Kommunstyrelsens budget 2021 med plan för perioden 2022-2025 samt mål och inriktningar 
samt utifrån övergripande inriktning och mål fastställda av kommunfullmäktige enligt ovan. 
 
Från ekonomi- och upphandlingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 17 september 
2020, samt förslag till verksamhetsplan reviderad den 21 oktober 2020. 
  
Kommunstyrelsens behandling  
  
Yrkande  
Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen bordlägger ärendet gällande kommunstyrelsens 
budget- och verksamhetsplan 2021-2023 (2025) till sammanträdet den 19 november 2020. 
 
Proposition  
Efter ställd proposition på Per Vorbergs yrkande finner ordföranden att kommunstyrelsen 
beslutat bifalla yrkandet.  
 

Beslut 

Kommunstyrelsen bordlägger ärendet gällande kommunstyrelsens budget- och 
verksamhetsplan 2021-2023 (2025) till sammanträdet den 19 november 2020. 
 

---------------------- 
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Ekonomi- och upphandlingsfunktionen  
Helena Lundqvist 

 
 
 
 Kommunstyrelsen 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-09-17 2020KS43  042 
  
 

Kommunstyrelsens verksamhetsplan och driftbudget 2021-2023 samt 
investerings- och exploateringsbudget 2021-2025  

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige fattade den 15 juni 2020 §117 beslut om budget/plan 2021-2023 
avseende drift och 2021-2025 avseende investeringar och exploateringar. Anslagen 
fastställdes på nämndsnivå. Kommunstyrelsen ska fatta beslut om driftbudget 2021-2023 
på verksamhetsnivå samt verksamhetsplan för 2021-2023. Investeringar och 
exploateringar fastställs på projektnivå för åren 2021-2025. 
 
Kommunstyrelsen uppdrog den 24 september § 328 åt förvaltningen att utarbeta förslag 
till verksamhetsplan och budget för 2021, samt perioden 2022-2025 utifrån dokumentet 
Kommunstyrelsens budget 2021 med plan för perioden 2022-2025 samt mål och 
inriktningar samt utifrån övergripande inriktning och mål fastställda av 
kommunfullmäktige enligt ovan.  
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen fastställer verksamhetsplan för 2021-2023, driftbudget per 
verksamhetsnivå 2021-2023 samt investering och exploateringsbudget på projektnivå 
avseende åren 2021-2025. 
 
Kommunstyrelsen noterar att Lokalresursplanen 2021-2025 (LRP) ligger till grund för 
budgetförslaget. 
 
Kommunstyrelsen delger kommunfullmäktige verksamhetsplan för 2021-2023. 
 

 
 

  

Peter Lönn 
Kommundirektör  Bo Ekström 
  Ekonomichef 
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1 Kommunstyrelsen 
1.1 Övergripande om kommunen och KS roll 
Härryda kommun är en förortskommun i göteborgsregionen och ingår i det regionala samarbetet. 
Kommunen har historiskt haft en hög och jämn befolkningstillväxt och antalet invånare är ca 38 000. 
Strävan är att ha en hög kvalitet i den verksamheten som finansieras av medborgarna. 

Kommunstyrelsen har under kommunfullmäktige ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, 
utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och 
ansvarar för att fullmäktiges uppdrag verkställs och följs upp. Kommunstyrelsen är också nämnd för 
samhällsbyggnadsfrågor och för frågor som inte ligger under någon annan nämnds ansvarsområde så 
som näringsliv, fastighet/lokaler, hållbarhetsfrågor, krisledning och arbetsgivarfrågor. 

1.2 Organisation och styrmodell 
Från och med 2019 har kommunen en ny politisk organisation och en ny styrmodell. Välfärdsnämnden 
ansvarar för verksamheterna inom utbildning, socialtjänst, kultur och fritid. Kommunstyrelsen 
ansvarar för samhällsbyggnadsfrågor och andra kommunövergripande frågor. Kommunen har en 
förvaltning med kommundirektören som förvaltningschef. 

1.2.1 Politisk organisation 
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1.2.2 Förvaltningens organisation 

 

1.2.3 Styrmodell 

 
Kommunens styrmodell innebär att styrning sker via vision, förhållningssätt och tydliga grunduppdrag 
samt via politiska inriktningar och mål samt ekonomiska ramar. Visionen utgör en gemensam 
ledstjärna och pekar ut riktningen för kommunen. Visionen fastställdes 2019 och lyder: 
Härryda – här vågar vi! I Härryda kommun bygger vi framtiden. Här har människor och företag 
möjlighet att växa och blomstra. Här lyfter idéer och landar lösningar som håller för kommande 
generationer. Våra ledord: mod, nytänkande, handlingskraft. 
Under 2021 kommer förhållningssätt som kompletterar visionen att fastställas. En annan bärande del i 
styrmodellen är att tydliggöra verksamheternas grunduppdrag och att säkerställa kvaliteten i 
grunduppdraget. Verksamhetens grunduppdrag avser uppdrag enligt lagstiftning och andra både 
statliga och kommunala styrdokument. Grunduppdraget är relativt beständigt över tid. Politiska 
inriktningar och mål utrycks dels i en strategisk plan för mandatperioden som antas av 
kommunfullmäktige, dels årligen i budgeten. Utifrån detta utarbetas nämndspecifika 
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verksamhetsplaner där även kvalitetsindikatorer ingår för att beskriva kvaliteten i grunduppdrag, 
inriktningar och mål. 

1.3 Mål för god ekonomisk hushållning 
Målen för god ekonomisk hushållning i Härryda kommun ska medverka till att varje generation tar 
ansvar för sin konsumtion av kommunal verksamhet och efterlämnar miljömässiga, sociala och 
ekonomiska förutsättningar som är minst lika goda som vid övertagandet. 

1.3.1 Finansiella mål 
Kommunallagen anger att mål och riktlinjer för verksamheten ska beaktas och att finansiella mål ska 
anges. De finansiella målen utgör ett verktyg för att kunna bedöma den finansiella situationen och 
utvecklingen, och därmed fastslå om kommunen har en god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt 
perspektiv. Kommunfullmäktiges finansiella mål syftar bland annat till att klara av framtida 
pensionsutbetalningar utan att urholka kommunens likviditet. Målen mäts och analyseras i rullande 
fyraårsperioder. 

  Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Budget 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Soliditeten ökar med 
en procentenhet per år 

Förändring av soliditet -1 3 -1 -1 -1 0 

Soliditet, rullande fyra 1 1,3 0,5 0 0 -0,8 

Resultatet är 2,5 
procent av 
verksamhetens 
nettokostnader 

Resultatets andel av 
verksamhetens 
nettokostnader 

1,5 5,3 2,5 1,6 1,3 1,3 

Resultatandel, rullande fyra 4,8 4,5 3,5 2,7 2,7 1,7 

Soliditeten ökar med en procentenhet per år 

Plan för genomförande 
I bokslut 2019 var kommunens soliditet 31 procent, vilket var en ökning jämfört med 2018 med 3 
procentenheter. För 2020 beräknas soliditeten minska till 30 procent för att sedan minska ytterligare en 
procentenhet per år till 28 % under 2022. 2023 beräknas soliditeten vara oförändrad jämfört med 2022. 
Sett ur ett rullande fyraårsperspektiv uppnås inte målet om en procents ökning någon gång under 
planperioden. Orsaken till svårigheten att nå soliditetsmålet är den höga planerade investeringstakten, 
och därmed ökande upplåning, i kombination med förhållandevis svaga resultat. 

Resultatet är 2,5 procent av verksamhetens nettokostnader 

Plan för genomförande 
För varje enskilt år nås inte målet om att resultatet ska vara minst 2,5 procent av verksamhetens 
nettokostnader. Sett ur ett rullande fyraårsperspektiv kommer målet däremot att nås under 2021 och 
2022 och det beror på höga resultat under tidigare år, 2018 undantaget. För 2023 kommer inte målet 
nås varken ur ett rullande fyraårsperspektiv eller sett till det enskilda året. 

1.3.2 Verksamhetsmål 
Kommunfullmäktige har fastställt fyra verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. Målen avser 
bostadsbyggande, förskoleverksamheten, grundskola och gymnasiet samt bostäder för äldre och 
personer med funktionsnedsättning. Nedan redovisas de fastställda verksamhetsmålen med utfallet per 
indikator. 
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  Indikator/mått Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Bostadsbyggandet 
utformas så att en 
befolkningsökning på 
lägst 1,5 % kan mötas 
med alla bostäder i alla 
ägande- och 
upplåtelseformer 

Befolkningstillväxt, (%) 1,2 0,8 1,1 0,5 

Antal färdigställda lägenheter 140 81 197 103 

Andel av större 
exploateringsområden med alla 
tre upplåtelseformerna, %. 

66 50 60 80 

Antal varianter på 
lägenhetsstorlekar i 
nyproducerade områden med 
flerbostadshus (1–5 rum och 
kök). 

5 5 5 5 

Bostadsbyggandet utformas så att en befolkningsökning på lägst 1,5 % kan mötas med 
alla bostäder i alla ägande- och upplåtelseformer 

Plan för genomförande 
Bostadsförsörjningsprogrammet upprättas med en genomförandetid på fem år och med en årlig 
revidering av programmet. Programmet är det planeringsverktyg som utgör grunden för 
befolkningstillväxten och ett planeringsunderlag för övriga sektorer. Genom exploateringsavtal med 
olika aktörer kan kommunen skapa ett varierat utbud av bostäder och utnyttja konkurrensen bland 
bostadsproducenterna. 

1.4 Politiska inriktningar 

Kommunfullmäktiges mål och inriktningar för 2021 
Kostnadsutvecklingen får inte överstiga förändringen av skatteintäkter och statsbidrag 

Plan för genomförande 
I kommunstyrelsens uppdrag ligger att förvalta kommunens ekonomi enligt kommunfullmäktiges 
direktiv. Under ett antal år har nettokostnaderna ökat mer än skatteintäkterna, vilket visas i 
nedanstående diagram. Trenden bröts år 2019. Att fortsätta planera för och bedriva verksamheten på 
en nivå som inte ökar mer än skatteintäkter och statsbidrag är en förutsättning för fortsatt ekonomi i 
balans. Sett över en fyraårsperiod (2020-2023) ökar de budgeterade nettokostnaderna mer än 
skatteintäkterna. Skillnaden uppgår till en procentenhet. För att nå målet måste resultatet förbättras 
med mellan 30-40 mnkr årligen vilket också motsvarar den nivå som krävs för att nå de finansiella 
målen enligt god ekonomisk hushållning. 
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Nettokostnads- och skatteintäktsökning 

 

1.5 Kommunens gemensamma områden 
I den av kommunfullmäktige antagna strategiska planen för mandatperioden framgår följande: "För att 
bidra till en hållbar tillväxtregion vill vi i Härryda ta täten i arbetet med att vara ett föredöme när det 
gäller skolresultat, näringslivsklimat, samhällsbygge, Agenda 2030 och aktivt bidra till arbetet med 
Klimat 2030 (Västra Götaland ställer om)." I detta avsnitt beskrivs övergripande om arbetet med 
näringslivsfrågor och Agenda 2030 samt om övriga områden som lyfts som långsiktiga strategiska 
utvecklingsområden; service, kommunikation, digitalisering och konkurrensutsättning. 

1.5.1 Serviceorganisation 
En långsiktig prioritering är att kommunen ska vara en serviceorganisation med myndighetsansvar. 
Det krävs långsiktigt och kontinuerligt arbete för att skapa och upprätthålla hög servicenivå i 
organisationen. Målbilden är att varje möte mellan invånare/företag och kommunen ska präglas av 
service och kvalitet oavsett via vilken kanal kontakten sker. 

Förväntan och efterfrågan på att kunna hantera ärenden och finna svar på frågor via digitala kanaler 
och digital självservice ökar. Arbetet med att utveckla kommunens digitala service intensifieras under 
året. Den initiala ingången till kommunen i alla frågor bör vara digital för den som så önskar. Via en 
ny och förbättrad hemsida, chattbot med fler funktioner, digitala tjänster och appar ska den digitala 
servicen utökas och förbättras. Samtidigt ska kommunens kontaktcenter utvecklas till att hantera 
frågor rörande alla verksamhetsområden oavsett kanal. Kontaktcenters huvuduppdrag blir att ge 
information och vägledning om såväl verksamhetsfrågor som om hur den digitala servicen kan nyttjas. 
Det nya uppdraget för kontaktcenter kommer att innebära att kontaktvägarna till enheter och 
handläggare behöver förenklas och göras effektivare, så väl externt som internt. Ett fortsatt arbete med 
tillgänglighet och bemötande är därför av stor vikt. Riktlinjerna för service via e-post och telefoni ska 
fortsätta implementeras. 

1.5.2 Kommunikation 
Kommunikation är ett strategiskt och långsiktigt prioriterat område och grunden för förhållningssättet 
till invånare, besökare och näringslivet. Viktiga hörnstenar är transparens, dialog, delaktighet samt att 
kommunikation ska vara proaktiv, planerad och sammanhållen. Arbetet med att utveckla den 
kommunikativa organisationen fortgår. Det är ett strategiskt ledningsverktyg och det är viktigt att 
chefer i organisationen ser sin roll som bärare av kommunikationsperspektivet i alla frågor och 
processer. 
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Tydliga strategier för hur kommunens övergripande kanaler ska användas tas fram av 
kommunikationsenheten med syfte att få största möjliga nytta och effekt av vår kommunikation. 
Parallellt fortsätter arbetet att utbilda chefer och medarbetare för att öka kunskapen kring vikten av 
tydlig kommunikation i alla delar av organisationen. Det handlar både om att höja den allmänna 
kunskapen såväl som mer riktade insatser kring språk, digital tillgänglighet eller syftet med en grafisk 
profil som exempel. Fortsatt gäller att kommunikationsenheten har det övergripande ansvaret för 
kommunikationen och fortsätter att stötta verksamheterna, både strategiskt och operativt. Men i linje 
med målet om en kommunikativ organisation krävs också att fler stärker sina kommunikativa 
förmågor då kommunikation pågår dagligen på olika nivåer med olika målgrupper. För att underlätta 
detta tas även fler mallar, instruktioner och checklistor fram. 

Genom proaktiv och tydlig kommunikation byggs förtroende samtidigt som Härryda kommuns 
varumärke stärks. Coronapandemin har tydligt visat på vikten av kontinuerlig kommunikation och att 
berörda målgrupper hålls uppdaterade med riktad information.  Antalet träffar på kommunens externa 
webb har varit rekordhögt under pandemin vilket är mycket positivt men ställer också krav på kvalitet, 
snabbhet och hög tillgänglighet. Under 2021 startar arbetet med en ny webbplats där målet är en 
modernare och mer serviceinriktad webb. Härryda.se ska i framtiden inte bara vara en 
informationsplattform utan en plats där medborgare kan utföra ärenden och få svar på frågor. 
Utvecklingen av en ny webb knyts därför ihop med arbetet med digitalisering samt det övergripande 
målet om att bli en serviceorganisation. Som exempel ska digitala tjänster ska vara begripliga och lätta 
att hitta och vårt kontaktcenter ska kunna använda webben som en kunskapsbank och även hänvisa 
medborgare dit för att själva lösa sina ärenden. 

Kommunikationsenheten fortsätter också arbetet med att använda olika och nya verktyg för att nå ut 
och nå nya målgrupper, ett exempel är film där former och arbetssätt utvecklas. Samtidigt fortsätter 
arbetet med att hitta kanaler och former för att också nå de målgrupper som inte är digitala i så hög 
utsträckning. 

1.5.3 Digitalisering 
Kommunens förmåga att leverera en modern digital service blir allt viktigare i ett samhälle där 
medborgarens förväntningar på individuellt anpassad service blir allt högre. 
Syftet med digitalisering är att erbjuda effektivare, bättre och enklare lösningar, det vill säga 
verksamhetsutveckling där digitalisering skapar effektiviseringar för kommunens invånare, företag 
och besökare samt i kommunens verksamhet. Denna strategiska prioritering är en grundläggande 
förutsättning för att klara framtidens välfärd utifrån de övergripande utmaningarna kopplat till 
demografi och ekonomi. 

Kommunens digitala agenda med huvudrubriken "digitalt först" anger inriktning och vägledande 
principer. Arbetet ska vara systematiskt och hållbart, baseras på delaktighet och skapa förändring. 
Kopplat till den digitala agendan (2019-2021) finns en förvaltningsgemensam handlingsplan med 
konkreta åtgärder. Varje sektor ska där till utforma en egen plan för arbetet med digitalisering. Under 
året kommer arbetet med en ny strategisk inriktning att påbörjas. 

Eftersom digitaliseringen påverkar hela förvaltningen är det av yttersta vikt att chefer och medarbetare 
får förutsättningar och stöd att genomföra den digitala transformationen. Under året kommer 
förvaltningens verksamheter att erbjudas olika paket som ger stöd till detta, till exempel att identifiera 
möjligheter till innovation och ökad medborgarnytta genom digitala verktyg och tjänster. 
 
Under 2021 finns förutsättningar för kommunen att ta större kliv inom digitalisering med fokus på 
medborgarnytta och en effektiv förvaltning. En särskild satsning görs på grundläggande 
förutsättningar som skapar möjligheter för digital utveckling. I linje med förvaltningens målsättning 
att vara en serviceorganisation med myndighetsansvar införs en medborgarapp. Medborgarappen ger 
förutsättningar för att skapa en närmare service med utökade möjligheter för delaktighet genom 
exempelvis förbättrad självservice och digital medborgardialog. Som ett led i att ytterligare öka 
tillgängligheten införs även en live-chatt som ett komplement till dagens chatt-bot med möjlighet att 
chatta direkt med handläggare. Det kommer också ske utveckling av tekniska plattformar för 
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automatisering av processer via en robot som ersätter manuellt administrativt och repetitivt arbete, 
samt utökade möjligheter att koppla ihop system för en mer effektiv och sömlös service med hjälp av 
en modern plattform för integration. 

En fortsatt utveckling av plattform för digitala tjänster ger ökade förutsättningar att erbjuda modern 
självservice inom fler områden med enkelhet i fokus för såväl medborgare som förvaltning. 

Arbetet med sensorer med så kallade LoRa-teknik utvecklas vidare och utökas för att skapa 
effektiviseringar i kommunens processer samt skapar nytta och värde för invånare och företag. 

Under 2021 påbörjas en mer intensiv fas i kommunens införande av framtidens vårdinformationsmiljö 
(FVM). Detta kommer att innebära förändringar inom elevhälsan och i den informationsöverföring 
som sker mellan regionen och kommunen inom vårdövergångar. 

1.5.4 Näringsliv 
Arbetet för att utvecklas mot att bli Sveriges bästa näringslivskommun sker långsiktigt och uthålligt. 
Näringslivsfrågorna är hela kommunens angelägenhet och bedrivs på strategisk nivå och med tydlighet 
i mål, åtgärder och uppföljning. Härryda kommun ska vara attraktivt för nya företag samt stimulera 
entreprenörskap och tillväxt i befintligt näringsliv. 

Kommunen verkar i regionala forum för att utveckla näringslivet och regionen. Som en del i så väl det 
regionala som lokala arbetet har kommunfullmäktige antagit ett näringslivsstrategiskt program för 
2019-2035. Programmet bygger på Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program som innehåller 
målbild och strategier som hela regionen står bakom. Under 2021 tas ytterligare steg för att förverkliga 
programmet. En förvaltningsgemensam handlingsplan upprättas med åtgärder inom samtliga sex 
strategier i programmet. Fokus ligger bland annat på att verka för smidigare handläggning, ökad 
digitalisering, möjliggöra effektiva/hållbara resor med alla trafikslag, samt att utveckla samverkan 
mellan skola och näringsliv. 

Näringslivspolicyn som fastställdes av kommunstyrelsen i september 2020 tydliggör att 
näringslivsfrågorna är angelägna för hela organisationen och ger vägledning om hur kommunen ska 
förhålla sig i relation till företag. Policyn har stort signalvärde både internt och externt, den tydliggör 
bland annat att företag ska prioriteras och att företagen är kommunens kunder. Policyn ska 
implementeras, bland annat genom att bli en del i introduktion för nyanställda chefer och medarbetare. 

Arbetet med att kontinuerligt förbättra företagsklimatet är avgörande för att uppnå målet om att 
varaktigt ha landets bästa företagsklimat. Arbetet ska bedrivas systematiskt, med tydlig plan, konkreta 
och uppföljningsbara mål och aktiviteter. Fokus ska vara att förenkla och förtydliga kommunens 
processer ur ett näringslivsperspektiv, det ska vara lätt att göra rätt och enkelt att ha med kommunen 
att göra. Det finns en tydlig koppling mellan arbetet med att utveckla kommunen som 
serviceorganisation och arbetet med att förbättra näringslivsklimatet. 

En annan viktig del för att skapa det bästa företagsklimatet är att kommunens kärnverksamheter ska 
vara av hög kvalitet i alla avseenden, kommunen ska vara bra på att vara kommun. Därmed finns det 
också en tydlig koppling mellan arbetet med kvaliteten i verksamheter så som förskola, skola, 
äldreomsorg, fritid och kultur med mera och arbetet med näringslivsfrågor. Det är viktigt att alla 
medarbetare också ser den kopplingen och hur var och en spelar roll för arbetet med företagsklimatet, 
här ger näringslivspolicyn tydlighet och ramar. 

Kommunen ska ha hög närvaro och tillgänglighet i relation till företag. En nära dialog ska föras där 
företagens behov och synpunkter lyssnas in, bland annat genom fortsatta företagsbesök, 
företagsfrukostar mm. Även dialog och samverkan med företagarföreningar och andra 
samverkansorgan är viktigt, liksom kommunikation genom tidning, nyhetsbrev och hemsida. 
Företagslotsen har en nyckelroll i att göra det enklare för företagen att ha med kommunen att göra, 
liksom bygglovsenhetens arbetssätt med en handläggare som är särskilt inriktad mot att arbeta med 
företag. Arbetet skapar också förutsättningar för att skapa effektivare och smartare interna processer. 
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1.5.5 Agenda 2030 
Arbetet med Agenda 2030 är prioriterat för Härryda kommun. Inriktningen ska vara att arbeta med de 
områden där kommunen kan göra störst skillnad och där det är möjligt att följa upp insatserna. 

Kommunfullmäktige fastställde i december 2019 en strategisk plan för arbetet med Agenda 2030. 
Planen pekar ut fyra insatsområden som särskilt prioriterade; psykisk hälsa, fossiloberoende kommun, 
biologisk mångfald och ungas delaktighet. Inom samtliga dessa områden ska utvecklingssteg tas under 
2021. 

Inom folkhälsoområdet är insatser för att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa det 
fokusområde som alla åtgärder ska syfta till. Det sker bland annat genom utbildningar i "första hjälpen 
vid psykisk ohälsa" för medarbetare i förvaltningen, utbildning för alla elever i årskurs 8 om psykisk 
hälsa, handlingsplan för suicidpreventivt arbete, föräldraskapsstöd, och förstärkta insatser i det 
förebyggande arbetet som utgår från SSPF (samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid). 

Härryda kommun är en av många kommuner som deltar i kraftsamlingen "Klimat 2030 – Västra 
Götaland ställer om" som drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götalands län. 
Fokusområdena är hållbara transporter, förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster, 
klimatsmart och hälsosam mat samt sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler. Förvaltningen har 
en plan för arbetet mot att bli fossiloberoende, med delmål och mål satta för kommande år. Planen 
innehåller bland annat fortsatt arbetet med att minska matsvinn inom måltidsservice, övergång till 
miljöfordon i kommunens fordonspark samt uppdaterad resepolicy. Ett större förändringsarbete 
initieras kring förvaltningens möblelhantering i syfte att skapa ökad återanvändning och minskade 
inköp av nya möbler. 

Arbetet med ungas delaktighet ska struktureras och synliggöras. Nya former för att involvera unga och 
skapa förutsättningar för delaktighet och inflytande ska skapas, t ex i form av digitala verktyg och 
digitala dialogforum via skolan. 

En del i beslutet om den strategiska planen för Agenda 2030 var att ett hållbarhetsstrategiskt program 
ska utarbetas, ett långsiktigt program som likt det näringslivsstrategiska programmet pekar ut riktning 
och prioriterade områden för tiden fram till 2035. Arbetet med att ta fram programmet ska göras i 
dialog med såväl politiker och förvaltningens tjänstepersoner som med invånare, ungdomar, företag, 
föreningar etc. 

Arbete pågår för att utarbeta en ny Översiktsplan för Härryda kommun. Perspektiv och mål från 
Agenda 2030 är en viktig del i processen, t ex så har den utvecklingsinriktning som utarbetats 
genomlysts och konsekvensbeskrivits utifrån hållbarhetsmålen. Även i den fortsatta processen kring 
ny översiktsplan kommer Agenda 2030 att finnas med som en viktig del. 

Ett viktigt nästa steg i arbetet är att söka samverkan och partnerskap med andra aktörer, så väl företag 
som föreningar och civilsamhället. 

1.5.6 Konkurrensutsättning 
Vid etablering av ny kommunal verksamhet skall konkurrensutsättning övervägas. Styrelsen och 
förvaltningen arbetar kontinuerligt med att pröva möjligheter till alternativ drift av verksamhet. I vissa 
fall kan det vara ett sätt att konkurrensutsätta kommunal verksamhet och i andra fall ett sätt att öka 
valfriheten och mångfalden. 

Inom kommunstyrelsens verksamhetsområden används konkurrensutsättning som ett naturligt 
förhållningssätt i många driftsfrågor. Infrastrukturentreprenader kommer att konkurrensutsättas som 
partnerskaps-, total- och generalentreprenader. Inom samtliga områden pågår omvärldsspaning och 
marknadsundersökningar för att skaffa kunskap och goda exempel kring konkurrensutsättning och 
alternativa driftsformer. 

Arbetet är tätt förknippat med målet att bli Sveriges bästa näringslivskommun. 
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1.6 Arbetsgivarvarumärke 

1.6.1 Attraktiv arbetsgivare 
För att kunna konkurrera om kompetent arbetskraft och därmed säkra den framtida 
personalförsörjningen är det av största vikt att vara en attraktiv arbetsgivare. Det är viktigt att utveckla 
och stärka Härryda kommuns arbetsgivarvarumärke. Det personalpolitiska programmet är en 
grundpelare i det arbetet och en viktig del i att bygga en gemensam stadig grund för alla medarbetare i 
kommunen. Andra viktiga delar som ingår i arbetet är bland annat kompetensförsörjning, 
kompetensutveckling, ledarskapsutveckling och ledarskapsförsörjning. 

Kompetensförsörjning sticker ut som en viktig strategisk fråga eftersom det blir allt svårare att 
rekrytera och behålla behörig personal inom vissa av kommunens verksamheter. 

Som ett led i att öka digitaliseringen kommer kommunen införa digitala anställningsavtal samt utöka 
utbudet av e-tjänster för de personaladministrativa delarna under 2021. Även digitala utbildningar 
kommer att utvecklas. Kortare instruktionsfilmer samt längre utbildningsfilmer kommer tas fram för 
att öka effektiviteten och göra instruktioner och utbildningar mer lättillgängliga. 

För att mäta hur arbetsmiljön ser ut genomför organisationen bland annat en medarbetarenkät 
vartannat år. Tillvägagångssättet för medarbetarenkäten kommer ses över och vid behov förändras. 

1.6.2 Personalpolitiska programmet 
Kommunen kommer, inom ramen för arbetsgivarvarumärket, fortsätta nylansering av det 
personalpolitiska programmet (PPP) som ska medverka till att Härryda kommuns 
arbetsgivarvarumärke stärks och att en stadig grund läggs för alla medarbetare i organisationen kring 
vilken typ av arbetsgivare kommunen vill vara. Programmet ska genomsyra organisationen och är 
uppbyggt kring tre grundperspektiv; medarbetarskap, ledarskap samt kommunikation och samverkan. 
Programmet ska vara levande och det är viktigt att alla anställda deltar och engagerar sig i arbetet. 

Det personalpolitiska programmet kommer att kompletteras av förhållningssätt som ska prägla vår 
organisation och tillsammans kommer detta arbete att implementeras och bli levande i kommunen 
under. 

1.6.3 Bemanning och rekrytering 
Bemanningsenheten som sedan i år ingår i personalfunktionen kommer att fortsätta att utveckla 
processen bl.a. genom att anställa vikarier för samtliga verksamheter i kommunen. 
Rekryteringsprocessen kommer att utvecklas för att säkerställa att rätt personer anställs. 
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1.7 Ekonomi 

1.7.1 Finansiell utveckling 

Resultatbudget 

Belopp i mnkr 
Bokslut 

2019 
Budget 

2020 
Budget 

2021 
Plan 
2022 

Plan 
2023 

Verksamhetens nettokostnader exklusive 
avskrivningar 1 943,4 2 064,4 2 107,8 2 187,6 2 277,4 

Avskrivningar 128,0 137,6 146,3 161,2 172,4 

Verksamhetens nettokostnader 2 071,4 2 202,0 2 254,1 2 348,8 2 449,8 

Skatteintäkter 2 016,1 2 058,4 2 089,8 2 157,1 2 239,8 

Generella statsbidrag och utjämning 193,4 219,3 220,3 246,2 269,9 

Finansiella intäkter 4,6 13,4 13,4 13,4 13,4 

Finansiella kostnader -7,2 -12,2 -15,2 -15,2 -15,2 

Finansiella kostnader för pensioner -24,8 -22,6 -18,0 -23,2 -25,6 

Resultat 110,7 54,3 36,2 29,5 32,5 

Balanskravsresultat 85,7 35,7 14,9 12,5 16,4 
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Balansbudget 

Belopp i mnkr 
Bokslut 

2019 
Budget 

2020 
Budget 

2021 
Plan 
2022 

Plan 
2023 

TILLGÅNGAR      

Anläggningstillgångar      

Immateriella tillgångar 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

Materiella tillgångar 2 550,3 2 812,7 3 123,6 3 362,5 3 590,1 

Finansiella tillgångar 56,8 56,8 56,8 56,8 56,8 

Summa anläggningstillgångar 2 607,5 2 869,9 3 180,8 3 419,7 3 647,3 

Tomtmark för försäljning, förråd och lager 155,4 214,4 140,0 145,9 178,6 

Fordringar 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 

Likvida medel 187,5 118,8 126,0 112,7 44,3 

Summa omsättningstillgångar 503,2 493,5 426,2 418,9 383,2 

SUMMA TILLGÅNGAR 3 110,6 3 363,4 3 607,1 3 838,5 4 030,5 

      

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 

Eget kapital 958,1 1 012,3 1 048,6 1 078,0 1 110,5 

varav årets resultat 110,7 54,3 36,2 29,5 32,5 

Skulder      

Avsättningar för pensioner 775,1 773,5 781,0 783,0 792,5 

varav avsättning pensionsskuld intjänat före 
1998 591,2 553,4 530,6 513,6 497,5 

Övriga avsättningar 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 

Långfristiga skulder 881,4 1 081,4 1 281,4 1 481,4 1 631,4 

varav lån i banker och kreditinstitut 700,0 900,0 1 100,0 1 300,0 1 450,0 

Kortfristiga skulder 486,5 486,5 486,5 486,5 486,5 

SUMMA SKULDER 2 152,6 2 351,0 2 558,5 2 760,5 2 920,0 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 3 110,6 3 363,4 3 607,1 3 838,5 4 030,5 

SOLIDITET 31 % 30 % 29 % 28 % 28 % 

Resultat 
Resultaten för perioden ligger mellan 29-36 mnkr per år. Det betyder ett genomsnittligt resultat per år 
om 33 mnkr. Enligt den kommunala redovisningslagen ska kommuner redovisa pensionsskulden enligt 
blandfondsmodellen. Härryda kommun tillämpar fullfondsmodell och ska därför vid bokslut justera 
resultatet enligt blandfond vilket påverkar resultatet negativt med mellan 16-21 mkr per år. 
Balanskravsresultatet, budgeterat resultat justerat till blandfondsmodell, uppgår till mellan 12-16 mnkr 
vilket är ett lågt resultat. 

Periodens budget grundar sig på SKR:s prognos om skatter och bidrag per april 2020. Aprilprognosen 
visade sig i efterhand vara mer negativ än både augusti och oktoberprognosen. Effekter av pandemin 
var då svår att prognostisera och de extra statsbidrag som regeringen senare beslutade om ingick inte i 
april prognosen och är därför inte medräknad i plan för 2021- 2023. Fortfarande är svängningarna och 
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osäkerheterna i prognoserna stora och hur höstens prognoser utvecklar sig med anledning av pandemin 
är svårt att förutspå. 

För att nå det finansiella målet "resultatets andel av verksamhetens nettokostnad är lägst 2,5% behövs 
ett årligt positivt resultat om ca 60 mnkr. Målet ska mätas sett över en rullande fyraårsperiod och med 
nuvarande resultatnivåer nås målet under 2021-2022 tack vare ett gott resultat 2019. Däremot kommer 
inte 2023 nå upp till målet. De låga budgeterade resultatnivåerna i kombination med höga 
investeringsvolymer gör att inte heller det andra finansiella målet "soliditeten ska öka med en 
procentenhet per år" nås under planperioden varken ett enskilt år eller sett till ett medel över fyra år.

 

Skatteintäkter och förändring av nettokostnader 
Skatteprognosen bygger på prognoser och uppgifter från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 
men hänsyn är också tagen till kommunens egen befolkningsprognos. Om inte 
befolkningsutvecklingen i Härryda kommun blir den planerade kommer intäkterna att förändras och 
justeringar i budgeten att bli nödvändiga. 

I Skatteprognosen från SKR per april 2020 (cirkulär 20:20) ökar intäkter och utjämning med 1,4 
procent 2021 jämfört med budgeterade värden för 2020. Det motsvarar ca 32 mkr vilket är en låg 
ökning med tanke på att den ska finansiera lönehöjningar i befintlig verksamhet, inflation för övriga 
kostnader samt volym- och eventuella ambitionshöjningar. Aprilprognosen, vilken budgeten som 
antogs av fullmäktige i juni grundar sig på, gjordes av SKR när effekter och konsekvenser av 
pandemin var mycket osäkra. Regeringen har senare under året skjutit till resurser i form av ökade 
statsbidrag och prognosen för skatteintäkterna har visat sig bli lite bättre än prognosen vad 
aprilprognosen angav. 
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Skatter och bidrag samt nettokostnader 

 
Diagrammet redovisar verksamhetens nettokostnader inklusive avskrivningar och finansnetto samt 
utvecklingen av skatteintäkter inklusive utjämningar. Vänster stapel visar nettokostnader och höger 
stapel visar skatteintäkter och utjämning. Skillnaden mellan staplarna motsvarar budgeterat resultat. 

Nettokostnadsandel 

 
Diagrammet redovisar nettokostnadernas andel av skatteintäkterna. 

Tillgångar och investeringar 
De totala tillgångarna har ökat de senaste åren och förväntas även göra det under perioden 2021-2023. 
Tillgångarna ökar till följd av att avskrivningarna är lägre än nyinvesteringarna under perioden. 
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Bilden beskriver utvecklingen av de sammanlagda tillgångarna i kommunen. 

Det bedömda investeringsbehovet för perioden 2021-2025 är 1 347 mnkr, varav 507 mnkr avser 2021. 
Maximal investeringsvolym är fastställd till 400 mnkr. Med stor sannolikhet kommer dock ett flertal 
objekt som budgeterats för år 2021 att utföras 2022 eller senare vilket gör att totala volymen om 400 
mnkr troligtvis inte kommer uppnås även om budgeterade volymer är högre. 

Av de budgeterade investeringarna beräknas en allt mindre del kunna finansieras via resultat och 
avskrivningar och det kommer att krävas fortsatt upplåning för att finansiera denna volym. 

Pensionsskulden 
Härryda kommun redovisar enligt fullfonderingsmodellen vilket innebär att hela pensionsåtagandet 
redovisas som en skuld. Modellen innebär en rättvisande bild av kommunens långsiktiga åtaganden. 
Det strider dock mot kommunal redovisningslag som anger att blandmodellen ska tillämpas. En effekt 
av att tillämpa fullfonderingsmodellen är att soliditeten påverkas negativt jämfört med kommuner som 
redovisar enligt blandmodellen. Däremot är, sedan några år tillbaka, kostnaderna vid tillämpning av 
fullfonderingsmodellen lägre än vid blandmodellen. I slutet av perioden uppgår den totala 
avsättningen till drygt 792 mnkr. Ränta och basbeloppsuppräkning redovisas som en finansiell 
kostnad. Den totala kostnaden för pensioner ökar från 123 mnkr 2021 till 135 mnkr för 2023. 

 
Bilden beskriver utvecklingen av pensionsskulden fördelad på pension intjänad före -98 och efter -98. 
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Långfristiga skulder 
Skulden i bokslut 2019 uppgick till drygt 880 mnkr varav 700 mnkr var banklån och resterande 180 
mnkr avsåg anläggningsavgifter till VA-kollektivet, gatukostnadsersättning och investeringsbidrag. På 
grund av en ambitiös investeringsplan uppgår den budgeterade långfristiga upplåningen i bank under 
2021 till 1 100 mnkr, för att fram till 2023 öka till 1 450 mnkr. 

Soliditetsutveckling 
Soliditeten beskriver kommunens betalningsförmåga på lång sikt och visar på hur stor del av 
kommunens tillgångar som finansierats via resultaten och samlats under eget kapital. Kommunen 
redovisar endast soliditet enligt fullfonderingsmodellen. Målsättningen är att soliditeten ska öka med 
en procentenhet per år i genomsnitt under en rullande fyraårsperiod. I bokslut 2019 var kommunens 
soliditet 31 procent, vilket var en ökning jämfört med året innan om två procentenheter. För 2020 
budgeteras soliditeten minska till 30 procent. Prognosen för 2020 visar däremot på en förbättrad 
soliditet då investeringsvolymen inte når upp till budgeterade nivåer samtidigt som resultatet väntas bli 
bättre än budgeterat. 

För år 2023, som är det sista året i planperioden, beräknas soliditeten till 28 procent. Orsaken till 
svårigheten att nå soliditetsmålet, dvs att soliditeten ska öka med en procentenhet per år, är den höga 
planerade investeringstakten och därmed en ökande upplåning i kombination med ett förhållandevis 
svagt resultat åren 2021-2023. 

 

Känslighetsanalys 
Tabellen visar vilken effekt olika händelser har på Härryda kommuns ekonomi. Små förändringar 
innebär stora belopp, vilket visar hur viktigt det är med en marginal då budgeten fastställs. 

Förändringar i känslighetsanalys, årseffekt för budgetår 2021 mnkr 

Löneökning med 1 procent inklusive sociala avgifter 16,2 

Räntan höjs/sänks 1 procent, på ett års sikt 3,5 

Inflationsförändring för övriga kostnader, 1 procent 9,8 

Skatteunderlagsförändring rikets, 1 procent 20,9 

Förändrad utdebitering med 10 öre 10,1 
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1.7.2 Sammanställning av drift- och investering 

Driftbudget 

Belopp i tkr 
Bokslut 

2019 
Budget 

2020 
Budget 

2021 
Plan    
2022 

Plan   
2023 

Kommunledning 106 724 116 904 121 695 125 338 129 456 

Samhällsbyggnad 40 724 91 335 82 271 82 806 86 381 

Teknik och förvaltningsstöd 20 269 20 269 11 954 12 954 12 954 

Kommunstyrelse 167 717 228 508 215 920 221 098 228 791 

Utbildning, kultur och fritid 1 253 592 1 252 756 1 254 623 1 285 374 1 307 513 

Socialtjänst 687 950 716 780 726 424 729 065 735 673 

Välfärdsnämnd 1 941 543 1 969 536 1 981 047 2 014 439 2 043 186 

Politisk organisation 14 813 12 974 12 692 13 243 13 294 

Finansförvaltning -2 234 812 -2 265 278 -2 245 898 -2 278 245 -2 317 727 

Resultat 110 739 54 260 36 239 29 465 32 456 

Nämnderna ökar sina anslag med 74 mnkr från 2020-2023. Största delen av ökningen återfinns inom 
UKF där antalet barn och elever blir fler. Även en ny skola och nya boenden startar sin verksamhet 
under planperioden. 

I årets budgetarbete har verksamhetssektorerna minskat sin ramar något för att möjliggöra att 
kommunstyrelsen har en reserv att fritt disponera mellan nämnderna om 5 till 13 mnkr. Även en resurs 
till kommunledningen till en förvaltningsgemensam utvecklings- och omställningsresurs om mellan 5-
10 mnkr har tillskapats. Syftet med resursen är bland annat att möta framtida utmaningar, exempelvis 
digitalisering. 

Prognoser för skatteintäkter och pensionskostnader är grundat på uppgifter från SKR och KPA från 
april 2020. Lönerevisionen är beräknad till 2,5 procent för 2021 och till 3 procent från och med 2022. 
Internräntan är sänkt med 1 procentenhet från 2 till 1 procent vilket gör att resurstilldelningen till 
sektorerna minskas. Det syns framförallt i samhällsbyggnads budget. 

Investeringsbudget 

Belopp i tkr 
Bokslut 

2019 
Budget 

2020 
Budget 

2021 
Plan 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Kommunledning 0 4 400 2 000 1 645 1 386 828 828 

Samhällsbyggnad 121 449 476 062 253 650 236 200 94 900 66 950 108 050 
-varav avgiftsfinansierat 92 691 347 091 227 850 193 800 43 900 48 450 57 050 

Teknik och förvaltningsstöd 77 921 295 095 229 050 50 000 86 330 91 206 44 850 

Kommunstyrelsen 199 370 775 557 484 700 287 845 182 616 158 984 153 728 

Utbildning, kultur och fritid 10 026 16 342 19 600 11 300 11 640 11 470 12 300 

Socialtjänst 2 473 5 487 2 600 2 600 2 400 2 400 2 400 

Välfärdsnämnd 12 499 21 829 22 200 13 900 14 040 13 870 14 700 

Summa investeringar 211 869 797 386 506 900 301 745 196 656 172 854 168 428 
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1.7.3 Nämndens ekonomi 

Driftsredovisning 

Sektor, tkr 
Bokslut 

2019 
Budget 

2020 
Budget 

2021 
Plan 
2022 

Plan 
2023 

Kommunledning 106 724 116 904 121 695 125 338 129 456 

Samhällsbyggnad 40 724 91 335 82 271 82 806 86 381 

Teknik och förvaltningsstöd 20 269 20 269 11 954 12 954 12 954 

Nettokostnad 167 717 228 508 215 920 221 098 228 791 

Kommunstyrelsens anslag ökar 0,3 mnkr mellan 2020 och 2023. Samhällsbyggnad och teknik och 
förvaltningsstöd minskar medan kommunledning ökar. Ökningen av kommunledningens anslag beror 
på den nya utvecklings- och omställningsresurs som tillskapats i årets budgetarbete. Syftet med 
resursen är bland annat att möte framtida utmaningar, exempelvis digitalisering. 

Investeringsredovisning 

Sektor, tkr 
Bokslut 

2019 
Budget 

2020 
Budget 

2021 
Plan 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Kommunledning 0 4 400 2 000 1 645 1 386 828 828 

Samhällsbyggnad 121 449 476 062 253 650 236 200 94 900 66 950 108 050 

Teknik och förvaltningsstöd 77 921 295 095 229 050 50 000 86 330 91 206 44 850 

Nettokostnad 199 370 775 557 484 700 287 845 182 616 158 984 153 728 

I planperioden uppgår kommunstyrelsens samlade nettoinvesteringsbudget till 1 268 mnkr, varav 
ca 697 mnkr finns inom de skattefinansierade verksamheterna och de resterande 571 mnkr främst 
inom Vattenverksamheten. Största skattefinansierade projektet under planperioden avser Mölnlycke 
fabriker. Även byggnation av ishall är en större enskild investering. Vattenverksamhetens och 
koncernens enskilt största projekt inom planperioden är byggnation av nytt vattenverk i Västra 
Nedsjön med intagsstation, överföringsledningar och högreservoar. Totala utgifter för projektet som 
innefattar både verket och överföringsledningar är 547 mnkr och beräknas vara färdigt att tas i bruk 
2022. I beloppen ingår även anslag för konstnärlig utsmyckning. 
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2 Kommunledning och stödfunktioner 
2.1.1 Sektorns organisation 
Kommunledning består av kommundirektör medan stödfunktionerna omfattar Ekonomi och 
upphandling, Personal samt Utveckling. Kommundirektören ansvarar för och utövar styrning och 
ledning av den samlade förvaltningen. Stödfunktionernas uppdrag är att leda, samordna samt stödja 
inom respektive ansvarsområden. I detta ingår att ansvara för och driva utveckling inom prioriterade 
områden. 

2.1.2 Politiska inriktningar 

Kommunfullmäktiges mål och inriktningar för 2021 
• All verksamhet ska bedrivas med hög kostnadseffektivitet 
• Kommunens processer ska vara effektiva och klara hög service till rätt kostnad 

Plan för genomförande 
Verksamheten inom kommunledning och stödfunktioner prövas och jämförs kontinuerligt bland annat 
i samband med budgetarbetet. Mycket av arbetet syftar till att stödja basverksamheterna i deras strävan 
efter kvalité, service och effektivitet. 
 
Kontinuerligt mäts nöjdheten med stödfunktionerna bland kommunens chefer vilket redovisas i början 
av varje år. Vidare redovisas andelen administrativ personal under rubriken "Effektiv resurshantering". 

2.1.3 Sektorns ekonomi 

Resultatbudget 

Belopp i tkr 
Bokslut 

2019 
Budget 

2020 
Budget 

2021 
Plan     
2022 

Plan        
2023 

Taxor och avgifter 2 0 0 0 0 

Hyror och arrenden 509 1 186 1 186 1 186 1 186 

Bidrag 3 663 1 315 1 315 1 315 1 315 

Försäljning av verksamhet och 
entreprenad 2 440 2 280 2 280 2 280 2 280 

Övriga intäkter 266 50 50 50 50 

Summa intäkter 6 880 4 831 4 831 4 831 4 831 

Lönekostnader 53 885 61 252 61 360 61 660 61 360 

Köp av huvudverksamhet 26 920 26 516 28 630 28 724 29 968 

Lokalhyror och markhyror 3 199 3 503 3 437 3 437 4 462 

Avskrivningar och internränta 56 138 138 138 138 

Övriga kostnader 29 545 30 326 32 961 36 210 38 359 

Summa kostnader 113 605 121 735 126 526 130 169 134 287 

Nettokostnader 106 725 116 904 121 695 125 338 129 456 
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Driftbudget per verksamhet 

Verksamhet, tkr 
Bokslut 

2019 
Budget 

2020 
Budget 

2021 
Budget 

2022 
Budget 

2023 

 Ledning  37 512 35 531 41 886 46 229 49 622 

 Ekonomi och upphandling  16 783 17 915 17 919 17 919 17 919 

 Personal  23 631 30 547 28 537 28 537 28 537 

 Utveckling  28 799 32 911 33 353 32 653 33 378 

Nettokostnad 106 725 116 904 121 695 125 338 129 456 

Budgeten för kommunledning och stödfunktioner omfattar ungefär till hälften personalkostnader men 
en stor del utgörs också av kommunens årliga medlemsavgift till Räddningstjänstförbundet. En 
uppräkning av denna, liksom övriga förbundsavgifter, har gjorts för planperioden. I budgeten har 
medel motsvarande 5 mnkr för förvaltningsgemensam utvecklings- och omställningsresurs avsatts för 
kommunledning. Detta har finansierats med motsvarande lägre anslag till vissa verksamheter inom 
nämnderna genom besparingar. Syftet med resursen är bland annat att möte framtida utmaningar, 
exempelvis digitalisering. 

Inom kommunledning och stödfunktioner budgeteras också en generell besparing på 2,0 mnkr år 2021 
och 2,5 mnkr från år 2021. Dessutom minskas det kommuncentrala kompetensutvecklingsanslaget 
med 2,0 mnkr som ytterligare en besparing för att bland annat finansiera den förvaltningsgemensamma 
utvecklings- och omställningsresursen. 

Inom utveckling budgeteras för en ny webbplats för kommunen, 1 mnkr. 

Investeringsbudget 

tkr 
Bokslut 

2019 
Budget 

2020 
Budget 

2021 
Plan 
2022 

Plan     
2023 

Plan     
2024 

Plan     
2025 

Inkomst 0 0 0 0 0 0 0 

Utgift 0 4 400 2 000 1 645 1 386 828 828 

Nettoutgift 0 4 400 2 000 1 645 1 386 828 828 

Investeringsbudgeten omfattar anslag för konstnärlig utsmyckning som motsvarar 0,5 % av 
kommunens samlade investeringsbudget, dock maximalt 2,0 mkr. Anslaget flyttas från och med år 
2021 från kommunledning till ekonomi och upphandling. 

2.2 Ekonomi och upphandling 

2.2.1 Grunduppdrag 
Grunduppdraget är att vara kommunens samlade enhet för ekonomi- och upphandlingsfrågor. I 
uppdraget ingår att stödja kommunstyrelsen och förvaltningen i ekonomiska frågor och hantera 
kommunens samtliga kund- och leverantörsfakturor. Funktionen upprättar månadsrapporter, bokslut 
samt sammanställer kommunens förvaltningsberättelse och budget. Funktionen hanterar alla 
kommungemensamma ramavtal samt ramavtal som är specifika för sektor för socialtjänst samt 
utbildning och kultur. Även kommunens försäkringar samordnas av funktionen. 
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Informationstal 

  Bokslut 
2019 

Budget 
2020 

Budget 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Antal leverantörsfakturor 60 140 67 000 57 300 58 000 58 000 

Varav elektroniska 39 540 37 000 40 000 41 000 42 000 

Antal kundfakturor 104 051 108 000 59 400 59 400 60 000 

Ekonomiska rapporter till KS 6 6 6 6 6 

2.3 Personal 

2.3.1 Grunduppdrag 
Personalfunktionen är kommunens centrala resurs för personalfrågor. Huvuduppgifterna är att genom 
ett konsultativt arbetssätt stödja chefer i personalfrågor. Funktionen ska se till att kommunen som 
arbetsgivare följer lagar, avtal och policys inom området, samt följer upp och kontrollerar bland annat 
sjukfrånvaron. Funktionen arbetar även med strategiska personalfrågor som ledarutveckling, 
arbetsgivarvarumärket och kompetensförsörjning. Till arbetsuppgifterna hör även kommuncentrala 
förhandlingar och samordning av löneöversynen i kommunen. Funktionen ansvarar för all 
lönehantering, pensionshantering och personalstatistik av olika slag. Den förebyggande 
personalvårdenheten Oasen ingår som en del av personalfunktionen. Oasen har två huvuduppgifter: 
dels att arbeta med att förebygga ohälsa, dels att arbeta med verksamhetsutveckling och 
arbetslagsutveckling. Oasen arbetar även med rehabilitering av medarbetare i nära samarbete med 
personalspecialisterna. Kommunens gemensamma bemanningsenhet är placerad inom 
personalfunktionen. 

Informationstal 

  Bokslut 
2019 

Budget 
2020 

Budget 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Antal löneutbetalningar per år 50 805 54 000 54 000 54 000 55 000 

Antal tillsvidareanställda 2 854 2 900 2 950 2 950 3 050 

Antal visstidsanställda 346 300 250 250 250 

2.4 Utvecklingsfunktion 

2.4.1 Grunduppdrag 
Utvecklingsfunktionen innehåller enheterna Kansli, Kommunikation, Näringsliv samt Digital 
utveckling. Dessutom finns ansvaret för processledning och samordning för kvalitetsarbete och 
Agenda 2030, inklusive folkhälsa och miljö, inom funktionen. 
 
Kanslienheten ansvarar för stöd och service till den politiska organisationen genom bland annat 
sekreterarskap för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder med mera. Enheten ansvarar även 
för diarium, ärendehantering, centralarkiv, genomförande av allmänna val samt konsultation och 
utbildning i juridiska frågor till förvaltningen. 
 
Arbetet med att utveckla kommunikation i förvaltningen leds och samordnas av 
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kommunikationsenheten. Enheten ansvarar även för grafisk profil, kommunens hemsida, annonsering, 
trycksaker, kriskommunikation samt stödjer respektive verksamhet med kommunikationsplanering.   
 
Näringslivsenhetens arbete har fokus på att Härryda ska vara Sveriges bästa näringslivskommun. 
Företagslotsen arbetar med att i nära dialog med befintliga och nytillkommande företag i kommunen 
underlätta och förbättra kontakten med kommunen. För att säkerställa en positiv utveckling av 
kommunens kommersiella centrum arbetar platsutvecklaren tillsammans med fastighetsägare, 
näringsidkare och övriga förvaltningen. Besöksnäringsutvecklaren arbetar med att utveckla Råda säteri 
till en modern och levande säterimiljö enligt den av fullmäktige beslutade inriktningen. Den 
kommunala energi- och klimatrådgivningen finns tillgänglig för företag, organisationer och 
privatpersoner, verksamheten bedrivs genom ett samarbetsavtal med Borås Stad och är finansierad av 
Energimyndigheten.  
 
Enheten för digital utveckling leder och samordnar arbetet med digitalisering. En digital agenda med 
huvudrubriken "digitalt först" har utformats som anger inriktning och principer som ska vara 
vägledande för arbetet. Kopplat till den digitala agendan finns en förvaltningsgemensam handlingsplan 
med konkreta åtgärder.  
 
Förvaltningens gemensamma kvalitetsarbete leds och samordnas via utvecklingsfunktionen. Arbetet 
med att utveckla kommunen som serviceorganisation samordnas också via utvecklingsfunktionen. 
 
Arbetet med Agenda 2030 leds och samordnas av ett särskilt team med olika kompetenser inom 
områdena miljö, folkhälsa och hållbar utveckling. Teamets uppgift är att leda genomförandet av den 
strategiska plan som ligger till grund för arbetet med Agenda 2030. Dessutom ansvarar teamet för det 
strategiska arbetet med folkhälsa, bland annat samverkan och avtal med hälso- och sjukvården kring 
folkhälsoinsatser samt för samordning av det interna miljöarbetet i förvaltningen. 

2.4.2 Politiska inriktningar 

Kommunfullmäktiges mål och inriktningar för 2021 
• Kommunstyrelsen ska säkerställa att det finns politisk styrning och uppföljning för att uppnå den av 
kommunfullmäktige beslutade utvecklingsstrategin för Råda Säteri 

Plan för genomförande 
Arbetet med Råda Säteri sker i enlighet med fullmäktiges beslutade inriktning. Visionen är att Råda 
Säteri ska vara en levande och modern säterimiljö, kommuninvånarnas självklara mötesplats oavsett 
generation, bakgrund eller tid på året. En grundläggande del i inriktningen framåt är att Råda Säteri så 
långt det är möjligt ska bära sina egna kostnader varför intäkter, t ex från uthyrning av lokaler och 
byggnader inom området, är av största vikt. För att skapa möjligheter till uthyrning pågår arbete med 
renovering av vissa byggnader inom området. Det har konstaterats att behovet av investeringar är stort 
varför det kontinuerligt krävs prioriteringar av vad som ska göras. Frågorna om investeringsutrymme 
för att möjliggöra för restaurangverksamhet i mangårdsbyggnaden kommer att föreläggas politiken för 
särskilt ställningstagande. Den politiska styrningen av arbetet med Råda Säteri ska tydliggöras och 
skapa möjlighet till så väl styrning som uppföljning. De mer exakta formerna för hur styrningen ska 
utformas kommer att beslutas separat. Arbetet med Råda Säteri följs upp gentemot 
inriktningsdokumentets olika delar och rapporteras kontinuerligt till den politiska styrgruppen, samt 
årligen i verksamhetsberättelse. 

Kommunstyrelsens mål och inriktningar 2021 
• Inom kommunikationsenhetens ram införa nämndkommunikation 
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Plan för genomförande 
Att göra politiska beslut tillgängliga och lätta att förstå är en viktig del i den demokratiska processen.  
En satsning görs under 2021 för att förstärka kommunikationsinsatserna kring politikens beslut och 
processer i kommunen. Satsningen innebär att informera inför beslut och politikens sammanträden, att 
göra det enkelt att förstå vad förslag och beslut innebär och får för konsekvenser. Olika kanaler och 
metoder kan användas, allt ifrån pressmeddelanden, en kort film, en intervju mm till nyheter på 
hemsidan och i sociala medier. Fysiska och praktiska förutsättningar för att kunna göra film, 
intervjuer, sända livestreamade intervjuer och samtal mm ska tillskapas. Samtidigt är det viktigt att 
säkerställa begriplighet i hela processen, inte bara vid politikens beslut. Det innebär att det ska finnas 
bra och tydlig information t ex på hemsidan, i tidiga skeden innan det är dags för politisk behandling. 
Tjänsteskrivelser och beslutsunderlag ska hålla hög kvalitet och vara enkla att förstå. Arbetet kommer 
att involvera förvaltningen som helhet, t ex genom tydliga mallar och utbildningar i att skriva enkelt. 
Kommunens nya hemsida som utvecklas under 2021 blir ett viktigt verktyg för att tillgängliggöra 
politiska beslut. 
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3 Sektor för samhällsbyggnad 
3.1.1 Sektorns organisation 

 

3.1.2 Politiska inriktningar 

Inriktningar 
Övergripande politiska inriktningar redovisas i den av kommunfullmäktige antagna strategiska planen 
för perioden 2019-2022. Sektorn ska kontinuerligt pröva möjligheten att verksamhet bedrivs av annan 
utförare än kommunen. 
 
Sektorn ska arbeta för en ökad bostadsbyggnation och i så hög utsträckning som möjligt använda 
externa aktörer i arbetet. Målsättningen är att kommunens alla delar ska utvecklas. 
 
Nya detaljplaner och dess kringkostnader skall alltid som utgångspunkt ge överskott till kommunen. 
 
Kommunstyrelsen skall löpande ha uppdaterad information om projektens framskridande för att vara 
väl insatt när det närmar sig t.ex. samråd, granskning eller antagande av detaljplaner. Löpande 
redovisning skall ske enligt beslut i samband med startbesked. 
 
Viktigt är även att arbeta med dialoger, gärna digitala, med medborgare i ett tidigt skede. 

Plan för genomförande 
Sektorns dagliga arbete påverkar i hög grad hur Härryda kommun uppfattas som samhällsaktör. I det 
dagliga arbetet tar vi hänsyn till flera bärande principer som kan bidra till ett lyckat resultat för 
kommunen som aktör tillsammans med bland annat kommunmedborgare, lokalt näringsliv och 
fastighetsägare. En vägledning för vårt fokus i det arbetet återfinns i dokumentet Strategisk plan 2019-
2022. 
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Sektorn ser vikten av en kontinuerlig dialog och avstämning med de politiska beslutsinstanserna 
gällande frågeställningar av betydelse för måluppfyllnad, förståelse för olika vägval i processerna och 
gemensam framgång med slutresultatet för vårt arbete. Till vår hjälp i det gemensamma arbetet har vi 
bland annat majoritetens presidiemöte, kommunalrådens styrgrupper för projekten och 
kommunstyrelsen, tillika samhällsbyggnadsnämnd. 
 
Sektorn ska organisera sig för att optimera effektiviteten och korta tiden för detaljplanearbete både för 
exploatörsdrivna och kommunala planer, samt för verksamhetsmark. Dessutom kommer sektonr arbeta 
med att få god kontroll på ekonomin för helheten i alla projekt och att alla tidsredovisar all arbetstid på 
rätt projekt. 
 
Många av de arbetsuppgifter för vilka sektorn ansvarar för utförs av annan utförare än kommunen. 
Sektorns totala driftbudget fördelar sig så att 30 % avser personalkostnader, 40 % avser köp av tjänst 
från externa och resterande 30 % avser kapitaltjänstkostnader, IT-kostnader och köp av 
kontorsmaterial m.m. När det gäller investeringsbudgeten så är utföraren i nästan 100 % någon annan 
än kommunen. Sektorn arbetar dock ständigt med att konkurrensutsätta delar av verksamheten och gör 
upphandlingar enligt LOU. Sektorns infrastrukturentreprenader kommer att konkurrensutsättas som 
partnerskaps-, total- och generalentreprenader. Sektorn kommer arbeta för fler exploatörsdrivna planer 
samt att exploatörer får möjlighet att ansvara för utbyggnad av bland annat allmän platsmark.  
 
Förvaltningen har arbetat fram en modell för hur tidig dialog med närboende och verksamma ska ske i 
samband med detaljplaneläggning. Modellen används av förvaltningen vid uppstart av nya detaljplaner 
men uppmanar även exploatörer att använda liknande metoder vid ansökan om planbesked. Hur 
dialogerna utformas beror på det aktuella områdets förutsättningar. Även i arbetet med kommunens 
nya översiktsplan planeras dialoger att genomföras. 

Kommunfullmäktiges mål och inriktningar för 2021 
• All verksamhet ska bedrivas med hög kostnadseffektivitet 
• Kommunens processer ska vara effektiva och klara hög service till rätt kostnad 

Plan för genomförande 
Sektorn arbetar med ekonomistyrning både i exploateringsprojekt, investeringsprojekt och i ordinarie 
drift. Detta nås genom att sektorn implementerar arbetssätt utifrån tidigare mål in i sektorns processer, 
till exempel att säkra att exploateringsprojekt ger rimlig avkastning till kommunen, involvera politiken 
i ambitionsnivån och prioritering i investeringsprojekten genom startbesked.  
 
Sektorns medarbetare började under 2019 föra tid på exploateringsprojekt och under 2020 även på 
investeringsprojekt, planprojekt m.fl. Med detta får sektorn en bättre inblick i hur projekten kan 
resurssättas på ett effektivare sätt. 
 
Sektorn kommer regelbundet att aktualisera taxor och avgifter så att verksamheterna får eftersträvad 
kostnadstäckning. I detta arbete är jämförelser med andra kommuners taxor till hjälp, så att vi ligger på 
liknande nivå som våra grannkommuner. 
 
Inom sektorns områden finns det inte särskilt många jämförbara kvalitetsindikatorer. I de fall det dock 
finns kvalitetsindikatorer, kommer sektorn arbeta med att analysera och förbättra verksamheten utifrån 
resultaten. 
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3.1.3 Sektorns ekonomi 

Resultatbudget 

Belopp i tkr 
Bokslut 

2019 
Budget 

2020 
Budget 

2021 
Plan     
2022 

Plan        
2023 

Taxor och avgifter 126 619 135 465 147 170 154 955 160 330 

Hyror och arrenden 2 450 1 725 1 725 1 725 1 725 

Bidrag 1 465 869 1 694 974 1 629 

Försäljning av verksamhet och 
entreprenad 29 217 21 175 24 115 25 315 25 315 

Övriga intäkter 112 646 3 963 3 963 3 963 3 963 

Summa intäkter 272 397 163 197 178 667 186 932 192 962 

Lönekostnader 62 357 67 388 70 767 70 767 70 767 

Köp av huvudverksamhet 85 058 83 720 87 892 88 609 90 539 

Lokalhyror och markhyror 2 259 2 182 2 141 2 141 2 141 

Avskrivningar och internränta 37 451 45 723 45 214 52 697 62 272 

Övriga kostnader 125 996 55 519 54 924 55 524 53 624 

Summa kostnader 313 121 254 532 260 938 269 738 279 343 

Nettokostnader 40 724 91 335 82 271 82 806 86 381 

Driftbudget per verksamhet 

Verksamhet, tkr 
Bokslut 

2019 
Budget 

2020 
Budget 

2021 
Budget 

2022 
Budget 

2023 

Ledning och admin inkl kommunekolog 10 030 12 047 11 847 10 664 11 379 

Mark och Exploatering -35 235 4 361 5 190 4 890 4 890 

Plan och Bygglov -3 482 1 547 -4 352 -5 342 -6 732 

Trafik 64 058 69 113 65 411 68 544 72 919 

Miljö och hälsoskydd 5 266 4 267 4 175 4 050 3 925 

Vatten 2 023 0 0 0 0 

Avfall -1 936 0 0 0 0 

Nettokostnad 40 724 91 335 82 271 82 806 86 381 

Driftbudget/plan för sektorn för samhällsbyggnad innebär en nettokostnadssänkning med 4,9 mnkr 
under planperioden. Detta förklaras av ökade intäkter för bygglov- och detaljplaneläggning, överföring 
av personalkostnaden på exploateringsprojekt samt lägre internränta. 

Skattefinansierad verksamhet 

Den stora skillnaden mellan bokslut 2019 och budget 2020-2023 är slutredovisningar av 
exploateringsprojekt, som i bokslut 2019 redovisades med drygt 39,8 mnkr i överskott. 
Slutredovisning av exploateringsverksamheten finns inte med i budget 2020-2023 

En annan förändring som påverkat budgeten är kommunens ändrade ekonomiska förutsättningar 
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jämfört med beslutad/budget plan, vilket minskar sektorns budget med 3,7 mnkr totalt under 
planperioden. 

Sektorns budget har även justerats för kapitaltjänst utifrån investeringsbudgeten. 

Ovanstående förutsättningar har lett till omjusteringar inom ram och nedanstående åtgärder. 

Personal  

Från 2019 redovisar sektorns medarbetare arbetstid som bokförs på exploateringsprojekten vilket 
genererar ökade intäkter kommande år. Genom att bli bättre på att föra rätt tid på rätt projekt och 
bokföra kostnader på rätt sätt skapas ett utrymme i driftbudgeten vilket gör att sektorn inte behöva 
minska personaltäthet i samma utsträckning som tidigare planerat. 

Övrigt 

Sektorn har i kommande planperiod budgeterat för att sänka ambitionsnivån för drift och underhåll 
inom barmarksunderhåll samt att generella besparingar återfinns i nästan alla verksamheter där sektorn 
gemensamt ser över och bidrar till att minska sektorns totala kostnader. 

Taxor och avgifter inom sektorn kommer att indexregleras enligt KPI. Sektorn ser samtidigt en ökad 
efterfrågan för både detaljplaner och bygglovsärenden vilket i sin tur genererar ökade intäkter för 
sektorn. 

Medel till stadsbyggnadsstudie för Landvetter minskar under perioden enligt plan. Verksamheten för 
färdtjänst budgeterar en kostnadsminskning kommande år vilket beror på höjda egenavgifter för resor 
samt att troligtvis färre kommer att åka färdtjänst. 

Enligt beslutad budget/plan minskas anslaget för framtagande av ny översiktsplan 2021-2023, i takt 
med att arbetet färdigställs. 

Avgiftsfinansierad verksamhet 

Vatten och avlopp  

Stora projekt inom VA-verksamheten, som till exempel vattenverket och överföringsledningarna, gör 
att verksamheten behöver utökas med ytterligare 3 personer under budgetperioden. Ovannämnda 
projekt leder till ökade kapitalkostnader vilket framförallt ökar under slutet av 2021 och 2022. För att 
möta kostnadsökningarna kommer VA verksamheten höja taxorna under kommande år. 

Avfall  

Avfallsverksamhetens kostnader ökar i och med indexregleringar och befolkningsökning vilket 
finansieras med ökade taxevolymer. Avfall planerar att anställa en projektledare som kommer att 
arbeta med avfallsplan 2030. 

Investeringsbudget 

tkr 
Bokslut 

2019 
Budget 

2020 
Budget 

2021 
Plan 
2022 

Plan     
2023 

Plan     
2024 

Plan     
2025 

Inkomst 10 968 2 500 24 500 96 150 164 850 33 340 59 400 

Utgift 132 417 478 562 278 150 332 350 259 750 100 290 167 450 

Nettoutgift 121 449 476 062 253 650 236 200 94 900 66 950 108 050 

I planperioden uppgår sektorns samlade nettoinvesteringsbudget till dryga 760 mnkr, varav ca 189 
mnkr avser de skattefinansierade verksamheterna. Utöver behov av finansiering av dessa projekt, 
kommer det innebära en stor påverkan på framtida driftskostnader. En stor del av sektorns samlade 
investeringsbudget, 571 mnkr, är hänförlig till vatten- och avfallsverksamheten som bolagiseras från 
årsskiftet. 

Inför uppstart av investeringsprojekten ska sektorn begära startbesked av kommunstyrelsen. 
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Startbeskedet ska innehålla uppgifter om bland annat projektplan, tidsplan samt budget. Information 
om alla projekt finns i bifogad tabell, Investeringsbudget/plan 2021-2025. 

Två projekt om totalt 83 mnkr är kopplade till Mölnlycke fabriker och hör till de största i planen för 
trafikverksamheten. Åtgärder kopplade till genomförandet av detaljplan (56 mnkr) rymmer utbyggnad 
av Fabriksvägen, torg framför idrottshall, Långenäsvägen och upprustning runt Massetjärn. Projektet 
genomförs i samarbete med VA. Åtgärder utanför detaljplan (27 mnkr) avser främst kapacitetsåtgärder 
för ökad trafik genom Mölnlycke på Säterivägen. 

Ett projekt som pågår är Mölnlycke dagvattenpark, budgeterat till 37 mnkr på trafik. Projektet 
innefattar dammar och muddring av ån, nödvändigt för översvämningsskydd och dagvattenhantering. 
Enligt vattendom måste åtgärder i ån vara färdigställda innan år 2022. I planen finns ett nytt projekt, 
renovering av vägbro Konstruktionsvägen över Riksväg 40, total utgift 6 mnkr. Verksamheten har 
också budgeterat dryga 13 miljoner årligen för löpande åtgärder och komponentutbyte från 2021. 

Utöver egna projekt och underhåll ansvarar trafikverksamheten för projektering och upphandling i 
genomförandet av detaljplaner (exploatering), i planen ligger tio sådana projekt som helt eller delvis 
finansieras av markförsäljning och gatukostnadsersättning. Exempel på större projekt kopplade till 
exploateringar och detaljplaner för trafikverksamhetens del är Magasinsvägens förlängning, 
Idrottsvägen och Mölnlyckemotet. 

Förändringar jämfört med gällande plan är främst senarelagda och borttagna projekt på grund av stora 
osäkerheter och i avvaktan på detaljplaner. Exempel på projekt som skjutits fram är Biblioteksvägen 
upprustning och Mölnlyckemotet medan cykelbana Kyrkvägen är borttagen. Totalt är 
investeringsramen 2021-2024 minskad med 4 mnkr. 

Vattenverksamhetens och kommunens enskilt största projekt inom planperioden är byggnation av ett 
nytt vattenverk i Västra Nedsjön och tillhörande överföringsledningar där byggnation är påbörjad. 
Vattenverket är en nödvändighet för framtida vattenförsörjning i kommunen. Totala utgifter för 
projektet, som innefattar både verket och överföringsledningar, är 547 mnkr och beräknas vara färdigt 
att tas i bruk 2023. Det nya vattenverket kommer att innebära vissa kostnadsminskningar för köp av 
vatten och ökade intäkter för medfinansiering av överföringsledningar från Bollebygds kommun. I 
plan finns också överföringsledningar mellan Hällingsjö-Rävlanda och Hindås-Rävlanda om 29 mnkr 
respektive 39 mnkr. Investeringar i ledningar i befintliga områden uppgår under planperioden till tio 
mnkr årligen. Vattenverksamheten är också del av exploateringsprojekten och bygger ut anslutningar i 
samband med genomförande av detaljplaner, totalt planeras tolv områden färdigställas. Totala utgifter 
i samband med exploateringsprojekt är 121 mnkr varav 103 mnkr finansieras med anslutningsavgifter. 
I förslag till ny taxa 2021 ligger justeringar på anslutningsavgiften som succesivt ska öka för att 
finansiera en större del nyinvesteringar och kapacitetsåtgärder i hela VA-anläggningen. 

Exploatering, finansieringsplan 

tkr 
Bokslut 

2019 
Plan 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Plan     
2023 

Plan     
2024 

Plan     
2025 

Inkomst 39 444 142 068 17 300 109 800 14 400 113 800 74 000 

Utgift 26 896 81 986 91 700 103 900 111 300 80 300 88 900 

Nettoutgift -12 548 -60 082 74 400 -5 900 -32 700 -33 500 14 900 

Planen för exploatering innefattar inkomster från markförsäljning, gatukostnadsersättning och va-
anslutningsavgifter samt utgifter avseende genomförandet av detaljplaner. Totalt under kommande 
femårsperiod bedöms utgifterna uppgå till dryga 476 mnkr och inkomsterna till 459 mnkr. I plan ingår 
även detaljplaner utan kommunalt markinnehav och kommunens insatser i dessa finansieras löpande 
innevarande år genom plan- och exploateringsavtal. 

Exploateringsverksamheten följer underlaget för bostadsförsörjningsprogrammet med byggnation av 
bostäder på bland annat Idrottsvägen, Enebacken II, Landvetter centrum och Östra och västra Backa i 
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Landvetter. Även exploatering av framtida industrimark ingår. 

Tabellen är en finansieringsplan för budget/planperioden, och visar på inkomster och utgifter per 
kalenderår. Resultatet för de enskilda projekten redovisas i bokslutet.  

Industrimarksprojekt med utbyggnad av infrastruktur under perioden är Mölnlyckemotet, och Airport 
city, närmast planeras byggstarter i desamma troligtvis under 2022. Viss mark finns för försäljning i 
Bårhults företagspark och Hindås industriområde. Under 2020 startar även planarbete för 
Företagsparken III i Mölnlycke. 

De mest resurskrävande projekt i form av infrastrukturutbyggnad är Landvetter södra, 
Landvettercentrum och Idrottsvägen. I Landvetter södra är det stora arbetet i planen en utbyggnad av 
en tillfartsväg från nuvarande Magasinsvägen som ska försörja området. Försäljning av tomter i 
Landvetters Backa är påbörjat och verksamheten räknar med de sista tomtförsäljningar under slutet av 
2020 för etapp 1. Etapp 2, de västra delarna av Backa, är framskjutet och beräknas vara färdigt i slutet 
av planperioden. 

Detaljplan för Bocköhalvön startas upp på nytt enligt beslut i kommunstyrelsen. Detaljplan för Solåsen 
i Hindås planeras starta under 2021. Planarbete med Enebacken II är påbörjat och byggnation av 
infrastruktur beräknas kunna starta 2022. 

Tre nya exploatörsdrivna detaljplaner påbörjas under 2021, Växthusen och Slamby i Landvetter är 
planer för bostadsändamål och Assmundtorp för verksamhet i Härryda. 

En komplett lista med exploateringsprojekt finns som bilaga till verksamhetsplanen. 

3.2 Mark- och exploateringsverksamhet 

3.2.1 Grunduppdrag 
Mark och exploatering driver och ansvarar för kommunens bostadsplanering och exploatering. 
Förutom att se till att lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar efterlevs, arbetar 
verksamheten utifrån inriktningsmål för mark och kommunens mål om god ekonomisk hushållning att 
befolkningen ska öka med lägst 1,5 procent per år. Som ett led i den långsiktiga planeringen görs 
statistikutredningar och uppföljning av kommunens bostadsplanering och byggnation, 
befolkningsprognoser och utveckling på kort och lång sikt. 
 
Med översiktsplanen som grund ska mark och exploatering se till att kommuninvånarnas behov och 
önskemål av detaljplanelagd mark i tillfredsställande mängd finns för verksamheter, bostäder, 
kommunal service m.m. Mark och exploatering säkerställer även tillgång på mark för utbyggnad av 
kommunal infrastruktur. Verksamheten ansvarar för att detaljplanerna är möjliga att förverkliga och 
håller hög kvalitet med avseende på ekonomi, juridik och teknik, i enlighet med plan- och bygglagen, 
fastighetsbildningslagen och expropriationslagen. 
 
Mark och exploatering köper och säljer mark, tar fram upplåtelseavtal för förvaltning av mark, 
arrenden och kommunens skogar.  
 
Övriga uppgifter och ansvar: kommunens grundkarta, att vid byggnation göra utsättningar, 
lägeskontroller samt nybyggnadskartor för fastighetsägare och att ajourhålla förvaltningens 
Geografiska Informationssystem (GIS). 

Kvalitetsindikatorer 

  Bokslut 
2016 

Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Progn. 
2020 

BostäderNöjd Region-Index 59  56  56 
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Informationstal 

  Bokslut 
2019 

Budget 
2020 

Budget 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Antal nybyggnadskartor 303 380 310 320 330 

Antal husutstakningar 68 100 130 130 130 

3.2.2 Politiska inriktningar 

Inriktningar 
Verksamheten skall aktivt arbeta för att trygga markförsörjningen för både näringsliv och 
bostadsbyggande. Marköverlåtelse skall ske till marknadspris och olika modeller för att tilldela mark 
skall prövas. 
 
I möjligaste mån skall arbetsuppgifter och utgifter kopplade till exploatering överföras på externa 
exploatörer. 

Plan för genomförande 
Som ett led i att trygga markförsörjningen för bostadsbyggande och näringslivsutveckling på privat 
mark arbetar förvaltningen aktivt med att olika aktörer inom olika kompetenser ska hitta varandra. 
Arbetet bedrivs genom personliga kontakter, olika mötesformer, digitala och mediala former. Mark 
och exploatering har nära samarbete med näringslivsfunktionen inom kommunens förvaltning och 
tillsammans har vi många personliga kontakter. Verksamhetens roll är också att bidra till att 
exploatörer i den mån det krävs får hjälp att hitta rätt i processer och utredningsmaterial. Mark och 
exploatering möjliggör därmed för externa parter och exploatörer att delta i, och i allt högre grad driva, 
exploateringar inom kommunen.  
 
Kommunfullmäktige har under 2019 antagit nya riktlinjer för markanvisningar. Riktlinjerna redogör 
för vilka typer av markanvisningar som finns och när i tid dessa generellt kan uppstå. Inom kommunen 
pågår olika typer av modeller att tilldela mark. Markförsäljning sker alltid till marknadspris. Mark och 
exploatering använder sig av egna värderare, och i de fall det krävs eller är lämpligt, köps värderingar 
in från oberoende värderingsbolag. 

3.3 Miljö- och hälsoskydd 

3.3.1 Grunduppdrag 
Miljö- och hälsoskydd arbetar på uppdrag av miljö- och bygglovsnämnden och utför tillsyn över 
verksamheter och aktiviteter som täcks av bland annat miljöbalken och livsmedelslagen, men även 
lagar såsom tobaks- och strålskyddslagen. 
 
Miljöbalken innehåller regler för att skydda människors hälsa och miljö. Den berör all användning av 
mark, byggnader eller anläggningar som medför eller kan medföra utsläpp till mark, luft eller vatten 
som kan utgöra en risk för miljön eller människors hälsa. Miljöbalkens regler gäller alla, såväl företag 
och offentliga verksamheter som privatpersoner. Syftet med tillsynen är att se till att gällande 
lagstiftning följs. Livsmedelslagen syftar till att säkerställa en hög skyddsnivå för människors hälsa 
och för konsumenternas intressen när det gäller livsmedel, inklusive dricksvatten. Det kan gälla att 
livsmedlen är hygieniskt säkra att äta och att information om innehåll och märkning är korrekt. Miljö- 
och hälsoskydd genomför livsmedelskontroller för att säkerställa att verksamheterna följer lagen. 
 
Förutom tillsyn och kontroll hanteras olika typer av tillståndsansökningar, anmälningar samt 
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dispenser. Dessa kan röra exempelvis enskilda avlopp, solarier, strandskydd, med mera. Miljö- och 
hälsoskydd tar varje år fram en behovsutredning och en tillsynsplan. Verksamheten gör alltid en 
prioritering av aktiviteterna i tillsynsplanen utifrån lagstiftningens krav, den aktuella miljö- och 
hälsoskyddssituationen i kommunen samt nationella och lokala miljömål. 
 
Miljö- och hälsoskydd är även remissinstans vid exempelvis länsstyrelsens tillståndsprövning. Med 
kunskap inom miljöområdet deltar verksamheten även i kommunens samhällsplanering. En annan 
viktig uppgift är att ge råd och upplysningar om miljö- och hälsoskyddsfrågor till invånare och 
verksamheter. 

Kvalitetsindikatorer 

  Bokslut 
2016 

Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Progn. 
2020 

Kundnöjdhet Livsmedel, NKI 71 80 80 80 80 

Kundnöjdhet Miljö, NKI 69 71 66 67 70 

Informationstal 

  Bokslut 
2019 

Budget 
2020 

Budget 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Antal livsmedelsanläggningar 267 255 255 255 255 

Antal delegationsbeslut 681 700 700 700 700 

Antal tillstånds- och anmälningspliktiga 
miljöfarliga verksamheter 101 101 101 101 101 

Antal tillstånds- och anmälningspliktiga 
hälsoverksamheter 92 78 78 78 78 

Antal enskilda avlopp 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 

Antal tillståndsansökningar och 
anmälningsärenden 482 400 400 400 400 

3.4 Plan och bygglov 

3.4.1 Grunduppdrag 
Verksamheten plan och bygglov består av en planenhet och en bygglovsenhet. Verksamheten styrs till 
stora delar av plan- och bygglagen (PBL) och miljöbalken. Lagarna reglerar planläggning av mark och 
vatten och innehåller bestämmelser kring byggande. Syftet med bestämmelserna är att främja en 
samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden. 
 
Enligt plan- och bygglagen är det kommunens ansvar att planlägga användningen av mark och vatten. 
Verksamheten tar fram och tillhandahåller de underlag för beslut som behövs för att möjliggöra en 
önskad samhällsutveckling i kommunen. 
 
Planenheten ansvarar för att upprätta detaljplaner, program och översiktsplaner på uppdrag av 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 
 
Verksamhetens bygglovsenhet handlägger bygglov, förhandsbesked, marklov, rivningslov, 
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startbesked, slutbesked och tekniska samråd. Bygglov ansvarar även för tillsyn och kontroll av att 
bygglovsbesluten följs. Bygglovsenheten jobbar på uppdrag av miljö- och bygglovsnämnden 

Kvalitetsindikatorer 

  Bokslut 
2016 

Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Progn. 
2020 

Kundnöjdhet NKI Bygglov 58 57 55 66 68 

Handläggningstid i snitt/år från uppdrag 
till antagande.    3 3 

Informationstal 

  Bokslut 
2019 

Budget 
2020 

Budget 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Antal bygglovsärenden 1 136 1 100 1 070 1 100 1 100 

Antal bostäder i antagna detaljplaner 145 1 700 500 850 1 000 

Mängd verksamhetsmark i antagna 
detaljplaner (kvm) 18 200 250 000 0 0 150 000 

Antal bostäder i beviljade förhandsbesked 65 70 70 70 70 

3.4.2 Politiska inriktningar 

Inriktningar 
Detaljplaner skall tas fram med olika arbetsmetoder beroende på områdets förutsättningar i form av 
exempelvis ägarförhållanden. 
 
För att förvaltningen skall få påbörja ett nytt detaljplanearbete skall startbesked ges av 
kommunstyrelsen. Begäran av startbesked skall innehålla projektplan med resursbehov, totalbudget 
och tidsram för genomförandet samt tilltänkt projektledare. 
 
Tillgången till infrastruktur är styrande för möjligheten att bygga. 

Plan för genomförande 
Sektorn anpassar arbetssättet i respektive detaljplan efter exempelvis ägarförhållanden. Detaljplaner 
drivs, förenklat, på två olika sätt: exploatörsdriven eller driven av kommunen. Oavsett modell 
samarbetar kommunen alltid tätt med exploatören genom hela planprocessen. I den exploatörsdrivna 
modellen förskjuts delar av ansvaret för framtagande av planhandlingar från kommun till exploatör.  
 
För att säkra ett genomförande av samtliga detaljplaner måste ett framtagande av detaljplan samordnas 
med möjligheten att få tillgång till infrastruktur. Sektorn har sista åren utvecklat nya arbetssätt, via de 
exploatörsdrivna detaljplanerna, som möjliggör genomföranden i områden som tidigare sågs som 
svårare att säkra ett genomförande i. Detta görs genom att ställa krav på exploatör att bekosta 
utbyggnad av infrastruktur.  
 
Sektorn ska utse en ansvarig person som arbetar med Landvetter Södra och tar ansvar för 
samrådshandlingar och övriga handlingar fram till antagande och genomförande. 
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Sektorn kommer att anmäla inkomna begäran om planbesked till kommunstyrelsen för information, 
och därefter återkomma inom lagen angiven tid för ställningstagande av kommunstyrelsen. 

3.5 Trafik 

3.5.1 Grunduppdrag 
Verksamheten ansvarar för drift, underhåll, renhållning, reinvesteringar och nyanläggning av 
kommunala gator, gång- och cykelvägar, pendelparkeringar, parkeringshus och övriga parkeringsytor. 
Trafik ansvarar även för offentliga centrumytor såsom torg, platser och grönområden och tar 
myndighetsbeslut i frågor om trafiksäkerhetsåtgärder, dispenser, parkeringsövervakning, trafikbuller 
och upplåtelse av offentlig plats. Verksamheten har driftansvaret för konst i offentlig miljö. 
Trafiksäkerhet, framkomlighet och tillgänglighet är viktiga inslag i verksamhetens uppdrag. 
 
Verksamheten deltar i arbetet med att genomföra en överföring av ägande, drift och underhåll av 
belysning till Härryda Energi AB.  
 
Verksamheten har det övergripande ansvaret för Mölndalsån med dess biflöden samt är kommunens 
representant för samordningen med Mölndal och Göteborg rörande översvämningsåtgärder. 
 
Verksamheten ansvarar för framtagande av beslut och genomförande av färdtjänst och riksfärdtjänst 
samt för samordning av kommunens omsorgsresor, skolskjutsar och särskoleskjutsar. För den 
allmänna kollektivtrafiken ansvarar verksamheten för att ge fysiska förutsättningar för Västtrafik att 
bedriva kollektivtrafik på det kommunala vägnätet. 
 
Verksamheten regleras i stor utsträckning av lagstiftning så som plan och bygglagen, ordningslagen, 
trafikförordningen samt lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. 
Persontransporterna regleras i lag om riksfärdtjänst, lag om färdtjänst och skollagen. Delar av 
verksamheten regleras utifrån kommunpolitiskt antagna riktlinjer och taxor som exempel riktlinjer för 
offentlig plats, riktlinjer för den särskilda kollektivtrafiken och skolskjutsriktlinjer. Största delen av 
verksamheten upphandlas enligt lag om offentlig upphandling. 

Kvalitetsindikatorer 

  Bokslut 
2016 

Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Progn. 
2020 

Medborgarundersökningen - Underhåll och skötsel 
av gator och bilvägar, andel nöjda (%) 31  29  29 

Medborgarundersökningen - Underhåll och skötsel 
av gång- och cykelvägar, andel nöjda (%) 33  30  30 

 

Informationstal 

  Bokslut 
2019 

Budget 
2020 

Budget 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Genomfarts- och huvudgator, lokalgator, m² 877 291 883 221 897 721 910 971 922 000 

Gång- och cykelvägar, m² 327 762 329 062 331 262 332 862 334 500 

Antal resor inom den särskilda kollektivtrafiken, st 37 031 37 360 37 920 38 489 39 500 
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  Bokslut 
2019 

Budget 
2020 

Budget 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Antal skolskjutsresor exklusive resor inom den 
allmänna kollektivtrafiken, st 98 719 91 717 103 773 125 133 126 000 

Kostnad för skolskjuts för grund- och särskola, tkr 13 908 12 320 14 190 14 300 14 330 

3.6 Vatten 

3.6.1 Grunduppdrag 
Verksamhetens uppdrag är att för vatten- och avloppskollektivet (kunder anslutna till det kommunala 
VA-nätet) producera och distribuera dricksvatten av godkänd kvalitet och erforderlig kvantitet, avleda 
och rena spillvatten samt avleda dagvatten. Vattenverksamheten ska verka för en god vattenförsörjning 
med hänsyn till hygien, hälsa och miljön genom plan- och bygglagen och enligt lagen om allmänna 
vattentjänster samt livsmedelsverkets föreskrifter. Verksamheten har ett ansvar att skydda 
dricksvattentäkter genom vattenskyddsområden och vattenskyddsföreskrifter. 
 
Vatten- och avloppverksamheten utför drift och underhåll samt nybyggnation av kommunens 
ledningsnät, vattenverk, avloppsreningsverk, pumpstationer, reservoarer och tryckstegringsstationer. 
Verksamheten ska även genomföra erforderliga investeringar för att vidmakthålla en god 
dricksvattenförsörjning och rening av spillvatten, såväl för befintliga som för tillkommande bostäder 
och industrier. 
 
Andra uppdrag som verksamheten ansvarar för är att installera, kontrollera och byta ut vattenmätare, 
ajourhålla digitaliserat kartverk för vatten- och avloppsledningar samt upprätta VA-försörjningsplaner. 
 
Verksamheten är affärsdrivande och finansierad med avgifter enligt en VA-taxa. VA-taxan beslutas av 
kommunfullmäktige. Enligt vattentjänstlagen är verksamheten ansvarig att årligen upprätta en separat 
balans- och resultaträkning som återspeglar hur verksamhetens intäkter förhåller sig till kostnaderna. 

Informationstal 

  Bokslut 
2019 

Budget 
2020 

Budget 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Total längd dricksvattenledningar, km 275 280 281 296 299 

Total längd spillvattenledningar, km 249 261 267 273 275 

Antal vattenläckor (på huvudledningar, 
serviser och armaturer) 22 20 20 22 22 

Antal avloppsstopp (på huvudledningar, 
serviser och armaturer) 20 20 20 20 20 

Producerad vattenmängd, 1000 m3 1 942 1 950 1 950 1 950 1 950 

3.6.2 Politiska inriktningar 

Inriktningar 
Kommunfullmäktige har givit kommunstyrelsen i uppdrag att bolagisera verksamheten. 
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Plan för genomförande 
Ett bolag är bildat under våren 2020, kommunstyrelsen beslutar om verksamhetsövergång under 
hösten 2020 för att från 2021 fungera som egen juridisk person. 

3.7 Avfall 

3.7.1 Grunduppdrag 
Verksamheten avfall är ansvarig för att samla in, transportera och återvinna eller borttransportera det 
hushållsavfall som finns i kommunen, och som inte faller under producentansvaret. Kommunens 
ansvar omfattar hushållsavfall och grovavfall, avloppsslam och farligt avfall. De lagar som styr 
avfallshantering är framförallt miljöbalken, avfallsförordningen och förordningar om producentansvar. 
 
Avfallsverksamheten tar fram en renhållningsordning som innehåller en avfallsplan och 
avfallsföreskrifter. Avfallsplanen anger hur avfall hanteras i Härryda kommun och innehåller 
kommunens planer för hur avfallshanteringen ska utvecklas. Härryda kommun är med i den 
gemensamma avfallsplanen för Göteborgsregionen. De framtagna avfallsföreskrifterna anger 
bestämmelserna för hur avfallshanteringen ska skötas i kommunen. I dem berättar kommunen hur den 
uppfyller sina skyldigheter på avfallsområdet och även hur fastighetsinnehavare omfattas av 
föreskrifterna. 
 
Verksamheten samarbetar med olika externa organisationer för insamling och återvinning av avfall. 
Kommunen har tecknat avtal för platser för återvinningsstationer med Förpacknings- och 
tidningsinsamlingen AB (FTIAB). FTIAB ansvarar för behållare, tömning och städning av 
återvinningsstationerna. Elkretsen tar emot hushållens elavfall och däck kan lämnas till Svensk 
däckåtervinning. 
 
Verksamheten är affärsdrivande och finansierad med avgifter enligt en avfallstaxa. Både avfallstaxan 
och renhållningsordningen beslutas av kommunfullmäktige. 

Informationstal 

  Bokslut 
2019 

Budget 
2020 

Budget 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Totalt antal abonnentanläggningar 10 226 10 800 10 900 11 000 11 100 

Insamlad mängd hushållsavfall, kommunalt 
ansvar, ton 13 918 15 400 15 700 16 000 16 300 

Abonnenter som lämnar matavfall biogas, (%) 63 62 62 63 64 

Återvinningsstationer i kommunen 26 26 26 26 26 

3.7.2 Politiska inriktningar 

Inriktningar 
Kommunfullmäktige har givit kommunstyrelsen i uppdrag att bolagisera verksamheten. 

Plan för genomförande 
Ett bolag är bildat under våren 2020, kommunstyrelsen beslutar om verksamhetsövergång under 
hösten 2020 för att från 2021 fungera som egen juridisk person. 
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4 Sektor för teknik och förvaltningsstöd 
4.1.1 Sektorns organisation 

 
Sektorn för teknik och förvaltningsstöd är förvaltningens servicesektor. Uppdraget är att tillhandahålla 
intern service inom fastighet, städ, måltider, IT, säkerhet. Sektorn arbetar också med kontorsservice i 
kommunhusen, posthantering, kontaktcenter, fordonscentral, budget- och skuldrådgivning, 
krisledning, samt drift, skötsel och underhåll av kommunala fritidsanläggningar, gator och grönytor. 

4.1.2 Politiska inriktningar 

Inriktningar 
Övergripande politiska inriktningar redovisas i den av kommunfullmäktige antagna strategiska planen 
för perioden 2019-2022. Sektorn ska kontinuerligt pröva möjligheten att verksamhet bedrivs av annan 
utförare än kommunen. 
 
Sektorn ska erbjuda en effektiv intern service. 

Plan för genomförande 
En gång per år gör ledningsgruppen en genomlysning av vilka verksamheter eller delar av 
verksamheter som kan bedrivas av annan utförare. 
 
Sektorn för teknik och förvaltningsstöd är förvaltningens servicesektor och vi ska ge våra kunder 
förutsättningar att ge kommuninvånare och företagare bra service. Sektorn arbetar målmedvetet med 
att öka kundnöjdheten genom olika aktiviteter som exempelvis ska leda till ett utvecklat och förbättrat 
kundbemötande. Uppföljning av kundnöjdheten sker på flera sätt, bland annat genom att mäta nöjd 
kundindex vartannat år. 

Kommunfullmäktiges mål och inriktningar för 2021 
• All verksamhet ska bedrivas med hög kostnadseffektivitet 
• Kommunens processer ska vara effektiva och klara hög service till rätt kostnad 
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Plan för genomförande 
Sektorn arbetar övergripande med två fokusområden, kundbemötande samt kostnadsmedvetenhet. 
Flera åtgärder och aktiviteter är införda i sektorns verksamheter för att förbättra kundbemötandet. 
Arbete pågår för att ta fram åtgärder som syftar till att öka kostnadsmedvetenheten i alla led inom 
sektorn.  Regelbundna mätningar av kundnöjdhet genomförs vartannat år och där så är möjligt 
genomförs kostnadsjämförelser med andra kommuner. 

4.1.3 Sektorns ekonomi 

Resultatbudget 

Belopp i tkr 
Bokslut 

2019 
Budget 

2020 
Budget 

2021 
Plan     
2022 

Plan        
2023 

Taxor och avgifter 10 0 0 0 0 

Hyror och arrenden 217 253 222 063 214 153 226 259 228 535 

Bidrag 7 183 3 462 3 462 3 462 3 462 

Försäljning av verksamhet och 
entreprenad 223 350 219 529 235 288 244 715 246 342 

Övriga intäkter 4 450 876 876 876 876 

Summa intäkter 452 246 445 930 453 779 475 312 479 215 

Lönekostnader 155 526 156 481 159 194 161 823 162 481 

Köp av huvudverksamhet 206 0 0 0 0 

Lokalhyror och markhyror 55 656 58 482 61 585 67 311 67 319 

Avskrivningar och internränta 117 780 118 852 110 155 118 420 120 540 

Övriga kostnader 143 347 132 384 134 799 140 712 141 829 

Summa kostnader 472 515 466 199 465 733 488 266 492 169 

Nettokostnader 20 269 20 269 11 954 12 954 12 954 

Driftbudget per verksamhet 

Verksamhet, tkr 
Bokslut 

2019 
Budget 

2020 
Budget 

2021 
Budget 

2022 
Budget 

2023 

 Ledning  4 627 2 585 2 661 2 661 2 661 

 Fastighet  1 815 114 -805 -805 -805 

 IT  5 242 5 894 2 322 3 322 3 322 

 Måltidsservice  517 479 -2 510 -2 500 -2 500 

 Service  5 861 6 868 5 975 5 975 5 975 

 Städservice  -791 1 393 1 166 1 156 1 156 

 Säkerhet  2 998 2 936 3 145 3 145 3 145 

Nettokostnad 20 269 20 269 11 954 12 954 12 954 

Sektorns driftbudget omfattar främst intern service såsom lokaler, måltider, städning och IT-tjänster 
till kommunens verksamheter. Dessutom budgeteras bl.a. för, budget- och skuldrådgivning, 
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kommunens kontaktcenter, fordonscentralen, drift och skötsel av kommunens fritidsanläggningar samt 
krisberedskap. 

Budgeten har anpassats till objektsförändringar enligt lokalresursplanen samt övriga 
volymförändringar såsom elevökningar och färre barn inom förskolan vilket påverkar måltidsservice. 
Internpriserna har räknats om för fastighet, IT och måltidsservice vilket bland annat har inneburit en 
anpassning till 2021 års beräknade lönenivå. För IT har budgeten anpassats till högre kostnader för 
Microsoftlicenser, vilket återspeglas i internpriserna. För städservice ingår en besparing av 
materialkostnader motsvarande 0,4 mnkr. I sektorns budget ingår också en uppräkning av kostnader 
för bevakningstjänster, 0,2 mnkr, till följd av dyrare avtal. Detta är intern finansierat inom sektorn. 

Investeringsbudget 

tkr 
Bokslut 

2019 
Budget 

2020 
Budget 

2021 
Plan 
2022 

Plan     
2023 

Plan     
2024 

Plan     
2025 

Inkomst 0 0 0 0 0 0 0 

Utgift 77 921 295 095 229 050 50 000 86 330 91 206 44 850 

Nettoutgift 77 921 295 095 229 050 50 000 86 330 91 206 44 850 

Sektorns investeringar styrs framför allt av lokalresursplanen. Investeringarna omfattar drygt 501 
mnkr under femårsperioden, exempelvis nybyggnation av Fagerhultsskolan i Hindås, Wallenstam 
arena, en ny ishall samt inköp av gymnastik- och trampolinhall. Inom sektorn budgeteras också årligen 
för inköp av bland annat städmaskiner, måltidsinventarier, IT-utrustning, inventarier samt 
investeringar som avser fritidsanläggningar. Inom ramen för kommunfullmäktiges beslut har 45,7 
mnkr omprioriterats av kommunstyrelsen. 

4.2 Fastighet 

4.2.1 Grunduppdrag 
Fastighetsfunktionen ska kostnadseffektivt förvalta och underhålla Härryda kommuns fastigheter med 
miljöarbete i fokus. Funktionen ansvarar för upphandling, projektering, byggledning och kontroll vid 
ny-, om- och tillbyggnad av kommunens fastigheter. Dessutom ansvarar funktionen för drift och 
underhåll av kommunens lokaler, intern och extern förhyrning av lokaler samt verksamhetsservice. 

Kvalitetsindikatorer 

  Bokslut 
2016 

Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Progn. 
2020 

Andel åtgärdade ärenden (%)    91 92 

Antal förvaltade kvm/heltidsanställd 
(kvm/person)     6 864 

Förbrukning olja (kubik)     85 
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Informationstal 

  Bokslut 
2019 

Budget 
2020 

Budget 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Kostnad för ägda lokaler (kr/kvm) 915 929 856 920 929 

Kostnad för hyrda lokaler (kr/kvm) 1 403 1 436 1 316 1 325 1 335 

Nyttjandegrad av lokaler (%) 99,5 100 100 100 100 

Total area, kvm (bruksarea) 215 834 213 887 225 515 222 195 225 195 

Varav ägda lokaler, kvm (bruksarea) 191 720 190 733 201 068 201 068 201 068 

Varav hyrda lokaler, kvm (bruksarea) 24 114 23 154 24 407 24 077 24 077 

Energianvändning (kwh/kvm) 145 143 141 139 137 

Antal inkomna ärenden/år 5 657 9 912 10 500 10 500 10 500 

Varav beställningar 248 420 300 300 300 

Varav serviceanmälningar 5 409 9 492 10 200 10 200 10 200 

4.2.2 Politiska inriktningar 

Inriktningar 
Verksamheten skall sträva efter att optimera lokalanvändningen och att bygga klimatsmart. Vid 
nytillskott skall alternativ till eget ägande undersökas och outnyttjade lokaler skall erbjudas till 
alternativ utförare eller avyttras när det är lämpligt. 

Plan för genomförande 
I den nyproduktion där fastighetsfunktionen deltar i projektering finns alltid frågan om effektiva och 
kostnadseffektiva energilösningar med. 
Vid varje till-, om- och nybyggnation gör fastighet en lönsamhetskalkyl på att installera solceller. 
Driftsäkerhet, ekonomi och miljöpåverkan är utgångspunkten för den samlade bedömningen. Dialog 
förs med Härryda energi om samarbete kring arbetet med solceller. Teknik för att minska 
energianvändningen utvecklas ständigt och det sker ett kontinuerligt arbete med att mäta 
energiförbrukningen för att optimera energitillförseln till kommunens fastigheter. Dessutom görs 
djupanalyser på fastigheter med hög förbrukning för att, om möjligt, minska energiförbrukningen. 
Varje år redovisas energistatistiken i ett samlat dokument för kommunens ägda lokaler.  
Fastighetsfunktionen arbetar med en turordning för avveckling alternativt omställning till annan 
uppvärmningsmetod för de fastigheter som har installerade oljepannor. Av de sju oljepannor som finns 
i byggnader som används för kommunal verksamhet ägs sex av kommunen. I dagsläget finns en plan 
för avveckling på fyra av dessa. Övriga två oljepannor kommer att läggas in i plan för avveckling 
alternativt omställning. 
Hyra eller äga lokaler avgörs inom ramen för förvaltningens lokalresursplanering och följs upp varje 
månad. 

4.3 IT 

4.3.1 Grunduppdrag 
IT-funktionen ska med fokus på kvalitet upprätthålla och utveckla en kostnadseffektiv och driftsäker 
IT miljö. 
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Inom uppdraget ingår ansvar för IT-säkerheten, driften och utvecklingen av kommunens infrastruktur, 
såsom nätverk och servermiljö. I uppdraget ingår att hantera databasservrar och verksamhetsspecifika 
servrar samt diverse IT-tjänster och driften av kommunens telefonväxel.  
 
IT utför även systemförvaltning efter överenskommelse med respektive verksamhet samt bidrar till 
kommunens digitalisering. Dessutom ansvarar IT för att trafiken fungerar mot externa tjänster och 
Internet. 
 
Funktionen tillhandahåller digital arbetsplats. Servicedesk ger stöd och support till politiker och 
tjänstepersoner i kommunen. 

Kvalitetsindikatorer 

  Bokslut 
2016 

Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Progn. 
2020 

Tillgång till nätverk i procent av total tid   99,4 99,4 99,8 

Tillgång till internet i procent av total tid   99,4 99,4 99,8 

Antal incidenter som påverkat leverans till kund 
(ärenden nivå 1)   139 102 100 

Återkoppling av ärende anmält av skolan inom 4 
timmar (ärenden nivå 2), procent     94 

Löst ärende anmält av skolan inom 8 timmar 
(ärenden nivå 3), procent     89 

Informationstal 

  Bokslut 
2019 

Budget 
2020 

Budget 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Antal ärenden i servicedesk 7 833 9 000 9 000 9 000 9 000 

Antal samtal till servicedesk 12 988 12 000 11 500 11 000 10 500 

Antal debiterbara anknytningar i växeln 1 341 1 350 1 370 1 380 1 380 

Antal användare i administrativa nätverket 2 583 2 660 2 670 2 680 2 690 

Antal datorer som IT-funktionen ansvarar för   1 440 1 450 1 460 

Antal Iphone samt Ipad som IT-funktionen 
ansvarar för   1 260 1 280 1 300 

4.3.2 Politiska inriktningar 

Inriktningar 
Verksamheten skall stödja en digitalisering som ger effektivisering och/eller uppnår högre medborgar-
/näringslivsnytta. 

Plan för genomförande 
IT-funktionen har som mål att dialogen med verksamheterna genomförs enligt en samverksansmodell 
med både operativa och strategiska möten för att borga för, samt uppföljning av, att verksamheterna 
får rätt IT-förutsättningar samt att vi tillsammans skapar en grund för ett hållbart digitaliseringsarbete. 
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IT medverkar även i andra möten, forum för digital utveckling, tillsammans med övriga verksamheter, 
samordnat av enheten för digital utveckling. 
 
En förutsättning för att stötta förvaltningen i digitaliseringsarbetet är att tillhandahålla en stabil och 
tillgänglig IT-plattform som uppfyller kommunens behov och krav och där det under våren 
genomförts flera större projekt. Detta arbete fortgår och sker löpande. 
 
Som ett stöd i arbetet har IT-funktionen tagit fram en ny process med en tillhörande e-tjänst "Request 
for new services" dit verksamheten kan vända sig för att få stöd i att implementera ny funktionalitet. 
 
Tillgängligheten (antal incidenter) på IT-plattformen samt anmälda ärenden till RFNS mäts och följs 
upp. 

4.4 Måltidsservice 

4.4.1 Grunduppdrag 
Måltidsservice ska tillgodose förvaltningens efterfrågan på måltider. Det sker i tillagnings-, 
mottagnings- och serveringskök. Funktionen arbetar också aktivt för att minska sin miljöpåverkan och 
matsvinnet på förskolor, skolor och äldreboenden. Maten som serveras till barn, elever och äldre ska 
säkerställa goda matvanor och anpassas efter varje åldersgrupps behov. 

Kvalitetsindikatorer 

  Bokslut 
2016 

Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Progn. 
2020 

Matsvinn (kg/person/år) 18 16 13 13 15 

Andel livsmedel som främjar biologisk 
mångfald     32 

Andel svenskproducerade livsmedel     95 

Informationstal 

  Bokslut 
2019 

Budget 
2020 

Budget 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Råvarukostnad per matgäst och år 2 464 2 600 2 400 2 400 2 400 

Antal matgäster   9 700 9 800 9 900 

4.4.2 Politiska inriktningar 

Inriktningar 
Transportpåverkan avseende råvaror ska minska. 
Matsvinnet ska minska. 

Plan för genomförande 
Svenska råvaror prioriteras framför utländska ekologiska vid såväl upphandlingar som inköp. Vid 
upphandling av mattransporter ställs höga krav på fordonen som ska användas för att miljöpåverkan 
ska minimeras. Vid ny- och ombyggnad av kök eftersträvas tillagningskök där en av fördelarna är att 
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såväl transportpåverkan som matsvinn minskar.  
 
Skolköken ska ges förutsättningar att ta egna initiativ kring måltider i skolan, exempelvis när det gäller 
vegetariska rätter. Ett av målen med detta är att maten ska uppfattas mer positivt och att matsvinnet 
därmed minskar. Miljöutvecklaren jobbar aktivt med att minska matsvinnet, exempelvis genom 
informationsarbete och olika mätmetoder. 

4.5 Service 

4.5.1 Grunduppdrag 
Servicefunktionen ger service utifrån områdena fordon, mark och anläggning, konsumentvägledning, 
budget- och skuldrådgivning, kontaktcenter samt kontorsservice. Fordonscentralen ansvarar för inköp, 
drift och underhåll av bilar i kommunal verksamhet. Mark och anläggningar ansvarar för drift och 
underhåll av kommunala idrottsplatser, konstgräsplaner, badplatser, lekplatser, näridrottsplatser och 
motionsspår. Enheten ansvarar också för utförandet av parkskötsel, gaturenhållning och snöröjning. 
Kontorsservice ansvarar för förvaltningens post och ger service med vaktmästartjänster till 
medarbetarna i kommunhuset. Kontaktcenter arbetar i huvudsak på uppdrag av socialtjänsten och 
samhällsbyggnad gentemot kommuninvånare och företag. 

Kvalitetsindikatorer 

  Bokslut 
2016 

Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Progn. 
2020 

Tillgänglighet - andel samtal som kommer fram 
till kontaktcenter 97 97 91 94 95 

Andel direktlösta ärenden i kontaktcenter (%) 69 69 72 70 70 

Andel mottagna samtal inom 60 sekunder (%) 84 84 79 78 79 

Förbrukning gummigranulat (kg)   25 580 19 240 10 000 

Andel miljöbilar (%)  69 70,5 73,6 74,7 

Informationstal 

  Bokslut 
2019 

Budget 
2020 

Budget 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Antal ärenden till kontaktcenter 25 895 19 000 20 000 21 000 21 000 

Antal bilar 158 155 155 155 155 

Antal idrottsanläggningar (idrottshallar, 
gymnastikhallar, idrottsplatser, elljusspår, ishall)   90 90 90 

Antal badplatser som sköts av kommunen   6 6 6 

Antal km väg där kommunen ansvarar för 
vinterväghållning - gång- och cykelväg   80 81 82 

Antal km väg där kommunen ansvarar för 
vinterväghållning - bilväg   115 116 117 
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4.5.2 Politiska inriktningar 

Inriktningar 
Verksamheten skall bidra till kommunens ambition att vara en serviceorganisation för medborgare och 
näringsliv. 

Plan för genomförande 
Kontaktcenter samt konsumentvägledning och budget- och skuldrådgivning vänder sig direkt till våra 
invånare och företag och har som övergripande mål att ge service på våra invånare och företags 
villkor. Kontaktcenter har sedan 2012 varit tillgängligt under kontorstid, utan telefontider eller 
lunchstängt. Kontaktcenter löser närmare 70 % av våra invånares och företags frågor i första kontakten 
utan att behöva koppla vidare till andra tjänstepersoner. 

4.6 Städservice 

4.6.1 Grunduppdrag 
Städservice tillhandahåller kvalitetssäkrade och kostnadseffektiva städtjänster åt kommunens 
verksamheter. Funktionen utför daglig städning, golvvård, flyttstädning, byggstädning, fönsterputs och 
extra beställningar. 

Kvalitetsindikatorer 

  Bokslut 
2016 

Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Progn. 
2020 

Avverkningsgrad (kvm/person/timma) 235 227 238 256 247 

Andel godkända kvalitetsmätningar (%)    79 75 

Informationstal 

  Bokslut 
2019 

Budget 
2020 

Budget 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Städyta (kvm) 145 823 145 823 156 535 156 535 156 535 

Antal städobjekt 118 113 111 111 111 

4.6.2 Politiska inriktningar 

4.7 Säkerhet 

4.7.1 Grunduppdrag 
Säkerhetsfunktionen samordnar och utvecklar förvaltningens arbete inom säkerhets- och 
informationssäkerhetsområdet. Funktionen ansvarar för att förvaltningen utbildar och övar 
krisorganisationen vid samhällsstörningar, utvecklar förvaltningens förmåga inom området civilt 
försvar samt arbetet med säkerhetsskydd. 
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Kvalitetsindikatorer 

  Bokslut 
2016 

Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Progn. 
2020 

Placering "trygg och säker kommun" (öppna 
jämförelser) 19 18 23 22 20 

Upplevd trygghet hos kommuninvånarna (enligt 
SCB:s medborgarundersökning) 57 57 58 58  

Kostnad för skadegörelse på kommunens 
fastigheter, tkr 1 168 964 923 1 352  

Informationstal 

  Bokslut 
2019 

Budget 
2020 

Budget 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Antal utbildningar/övningar för hela eller delar 
av krisorganisationen 8 8 4 7 7 

Antal objekt med kamerabevakning 6 4 5 6 6 

4.7.2 Politiska inriktningar 

Inriktningar 
Verksamheten skall arbeta för att öka tryggheten för medborgarna, bland annat genom trygga miljöer i 
alla delar av kommunen. 

Plan för genomförande 
Grunden i det trygghetskapande arbete som säkerhetsfunktionen ansvarar för utgörs av ronderande 
väktare i Mölnlycke, Landvetter respektive orterna i de östra delarna av kommunen. Säkerhetsfunktion 
prioriterar vilka områden som väktarna ska ha extra uppmärksamhet på beroende på aktuell lägesbild. 
Även polisen informeras regelbundet av säkerhetsfunktionen över vilka platser som polisen bör 
uppmärksamma. Säkehetsfunktionens samverkan med socialtjänst och rektorer ligger till grund för 
framtagande av lägesbild. 
 
Det finns även möjlighet att förstärka med ordningsvakter eller ytterligare väktare om behov uppstår 
av trygghetsskapande åtgärder. 
 
Säkerhetsfunktionen stödjer även fastighetsfunktionen och trafikverksamheten vad gäller utformning 
av buskage, belysning med mera för att öka tryggheten i anslutning till kommunens fastigheter och 
allmänna ytor. 

Kommunstyrelsens mål och inriktningar för 2021 
• En plan för att öka kommunens beredskapsförmåga ska finnas 
• Tryggheten i kommunen ska öka 

Plan för genomförande 
Plan för att öka kommunens beredskapsförmåga 
Förvaltningens risk- och sårbarhetsanalys pekar ut ett antal större och mindre brister. En av de större 
bristerna är tillgång till reservkraft. En åtgärdsplan finns för att åtgärda identifierade brister men flera 
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av åtgärderna kräver utökad drift- och investeringsbudget. För närvarande pågår arbete med att 
precisera kostnader för flera av åtgärderna så det kan utgöra underlag för kommande budgetprocess. 
 
Tryggheten i kommunen ska öka 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-11-07 att Brottsförebygganderrådet tillsammans med förvaltningen 
skulle ta fram förslag till åtgärder och genomförandeplan med syfte att rejält öka den upplevda 
tryggheten i hela kommunen. Uppdraget kommer att redovisas för kommunstyrelsen senare i höst. 
Bland de föreslagna åtgärderna finns bl.a. ansökan om LOV 3 områden i Mölnlycke respektive 
Landvetter, kameraövervakning samt förstärkning av arbetet inom SSPF (skola, socialtjänst, polis och 
fritid). Flera av de föreslagna åtgärderna ligger inom Säkerhetsfunktionen ansvar vilket medför att 
ansökningar om LOV 3 och utökad kameraövervakning kommer att prioriteras. 
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Belopp i tkr Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Kommunstyrelsen 775 557 484 700 287 845 182 616 158 984 153 728
Välfärdsnämnden 21 829 22 200 13 900 14 040 13 870 14 700

Summa investeringar 797 386 506 900 301 745 196 656 172 854 168 428

Härryda kommun
Exploateringsplan totalt

Belopp i tkr Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Inkomst 142 068 17 300 109 800 144 000 113 800 74 000
Utgift 81 986 91 700 103 900 111 300 80 300 88 900

Netto 60 082 -74 400 5 900 32 700 33 500 -14 900

Investering och 
Exploatering 2021-2025 
Kommunstyrelsen 2020-10-22 
Reviderad 2020-10-21

Härryda kommun
Investeringsbudget
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1. LOKALRESURSPLANERING I HÄRRYDA KOMMUN 
 
En del i långtidsplaneringen är upprättandet av en samlad lokalresursplan (LRP) för 
den kommunala verksamheten. Planen revideras årligen i samband med att förvalt-
ningen upprättar förslag till budget/plan vilket innebär att projekt kan komma att flyttas 
mellan åren om förutsättningarna ändras. Lokalresursplanen redovisar: 

• Redovisning av verksamheter under respektive sektor 
• Behovet av lokaler inom respektive sektor under planperioden 2021-2025 samt 

med utblick för åren 2026-2030. 
Utifrån att antalet tillkommande lokaler varierar mellan sektorerna har förvaltningen 
valt att redovisa behovet av lokaler i nedanstående dokument. 

Sektor Lokalresursplan Investeringsbudget 
 

Utbildning och kultur Alla verksamhetslokaler Övriga investeringar 
 

Socialtjänst Alla verksamhetslokaler Övriga investeringar 
 

Samhällsbyggnad  Lokaler och övriga inve-
steringar 

Teknik och förvaltningsstöd  Lokaler och övriga inve-
steringar 

Kommunledning  Lokaler och övriga inve-
steringar 

 

1.1. LOKALER 
 
Politiska inriktningar 

Den politiska majoriteten har som inriktning att all nytillkommande verksamhet ska 
prövas om den kan utföras av annan utförare för att komplettera befintlig verksamhet. 
Detta innebär att planering av lokaler och mark för lokaler måste ha en framförhållning 
så att försäljning kan ske till annan utförare eller entreprenör som ska bygga åt annan 
utförare.  
En annan inriktning som den politiska majoriteten har är att förvaltningen, i de fall 
kommunen lämnar/flyttar verksamhet från lokaler, ska undersöka om det finns annan 
utförare som vill bedriva motsvarande verksamhet i lokalen och om intresse finns att i 
så fall köpa lokalen av kommunen.  
 
Kommunens ansvar för särskilt boende 

Kommunen har ett grundläggande ansvar för att människor med särskilda behov får bra 
bostäder. Ansvaret gällande boendeformer för kommunens äldre medborgare samt 
personer med funktionsnedsättning har förtydligats i socialtjänstlagen (SoL) och i 
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).  
 

Samhällets ansvar för bostäder till flyktingar 

Enligt lag om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA) har Migrationsverket 
huvudansvaret för mottagande av flyktingar och ett av uppdragen är att erbjuda boende 
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för alla som söker asyl i Sverige. Kommunernas ansvar för boendefrågor i detta 
sammanhang tydliggörs i sin tur genom Lag (2016:38) om mottagande av vissa 
nyanlända invandrare för bosättning. Syftet är att förbättra nyanländas möjligheter att 
komma in i samhället och på arbetsmarknaden. Kommunernas ansvar för mottagandet 
av ensamkommande barn och ungdomar gäller både under tiden som Migrationsverket 
prövar barnets asylskäl och för tiden efter beslut.  
I lokalresursplanen redogörs endast för planeringen av kommunens egna boenden för 
ensamkommande barn och ungdomar. Lägenheter till nyanlända vuxna och familjer 
hanteras löpande inom förvaltningen i samband med markanvisning av nya områden.  
 
Befintliga lokaler år 2019 

Kommunens kostnad för lokaler uppgick 2019 till 291 mkr och det motsvarar 11 % av 
bruttokostnaderna i kommunen. I summan ingår då alla lokaler oavsett om kommunen 
äger dem 89 %) eller om de är förhyrda (11 %). Andelen lokalkostnader varierar inom 
sektorerna. För Utbildning och kultur är 8 % lokalkostnader och motsvarande andel för 
Socialtjänst är 6 %.  

För den kommunala verksamheten finns 215 113 m2. I nedanstående diagram redovisas 
hur stor andel av lokalerna som används av respektive kategori. Siffrorna avser 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedan finns en länk till karta över olika verksamheters placeringar i kommunen. Tryck 
på ctrl knappen och klicka på länken för att komma till kartan. 

KARTOR HÄRRYDA 

Kommunens grundskolor och förskolor visas som förvalt, för att ändra verksamhet 
tryck på kartbilden till vänster i skärmen och bocka sedan i de verksamhetsområden 
som ska visas. 
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1.2.  PLANERINGSUNDERLAG 
 
Lokalresursplanen bygger på underlag från befolkningsprognosen. Prognosen bygger 
på statistik från SCB samt bostadsförsörjningsprogrammet.  

 

1.3.  SEKTORERNAS LOKALPLANER 
 
De samlade lokalplanerna för sektorerna beskriver behovet av tillkommande lokaler 
under planperioden 2021-2025 med utblick för 2026-2030. Planen revideras årligen i 
samband med att sektorn upprättar förslag till budget/plan vilket innebär att projekt kan 
komma att omprövas alternativt flyttas mellan åren om förutsättningarna ändras. 

  

Page 79 of 943



 

 Lokalresursplan 2021-2025 
  – 4 – 

2. SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR 
 
2.1.  BEFOLKNINGSPROGNOS 
 
Antalet barn i åldersgruppen 0–5 år är färre än i tidigare prognoser. I början av 
planperioden sjunker antalet barn, för att sedan öka i slutet av perioden. För barn i 
skolåldern 6–15 år visar prognosen på en ökning särskilt i de högre åldrarna. Antalet 
elever i gymnasieåldern förväntas öka under planperioden.  
 
2.2.  BERÄKNAT BEHOV AV UTBYGGNAD 

2.2.1.  Förskola 

Allmän beskrivning 
Förskolan är reglerad i skollag och läroplan. Utöver förskola bedrivs i kommunen 
barnomsorg i form av pedagogisk omsorg, det vill säga familjedaghem och öppen 
förskola. Enligt skollagen har kommunen skyldighet att erbjuda förskola till barn vars 
föräldrar arbetar, studerar, är föräldralediga eller arbetssökande. Barnets 
vårdnadshavare får betala en avgift för platsen på förskola eller familjedaghem. 
Avgiften baseras på hushållets inkomst upp till ett maxbelopp. Från och med 
höstterminen ett barn fyller tre år har ett barn rätt till allmän förskola. Det betyder att 
barnet har rätt till avgiftsfri förskola 525 timmar om året oavsett vad barnets föräldrar 
har för sysselsättning.  
Familjedaghem är en verksamhet som bedrivs i respektive dagbarnvårdares hem. 
Antalet barn per familjedaghem varierar beroende på barnens ålder och vistelsetid. Det 
vanligaste är att en dagbarnvårdare har 4–6 barn från 1–5 år.   
Den öppna förskolan är en kompletterande form av förskola som riktar sig till barn som 
inte är inskrivna i förskola eller familjedaghem. Det finns öppna förskolor i Mölnlycke, 
Landvetter, Hindås och Rävlanda. 
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Befolkningsutveckling 
Prognosen för antal barn i kommunen i åldersgruppen 0–5 år är lägre än förra årets 
prognos. Under planperioden förväntas antalet barn i åldersgruppen 0–5 år att öka med 
cirka 270 barn. Ökningen sker framförallt från och med år 2022.  
 

 
 
Beräkningsgrunder för förskola 
Behov av lokaler baseras på en genomsnittlig gruppstorlek på 18 inskrivna barn per 
avdelning samt efterfrågan på plats i förskola (så kallad efterfrågansgrad). Efterfrågan 
baseras på utfallet av efterfrågansgraden föregående år. I beräkningsgrunderna är 
hänsyn tagen till allmän förskola från 3 års ålder. Efterfrågansgraden skiljer sig något 
åt mellan kommunens olika delar. För hela kommunen uppskattas den till 55 % för 1-
åringar, 95 % för 2-åringar och 100 % för åldersgruppen 3–5 år.  
 
I tabellerna under avsnittet Behov av lokaler redovisas kapacitet och behov av 
förskoleavdelningar i respektive område i kommunen. Behovet av förskoleavdelningar 
speglar hur behovet ser ut under hösten. En viss överkapacitet behövs under hösten för 
att under våren ha plats för de 6-åringar som börjar i förskoleklass till kommande höst 
samtidigt som nya barn ansöker och erbjuds plats under våren.  
 
Behov av lokaler 

MÖLNLYCKE 
I Mölnlycke minskar antalet barn i åldersgruppen 1–5 år med cirka 25 barn fram till 
och med 2021 för att sedan öka med cirka 100 barn till planperiodens slut. Den största 
ökningen av barn förväntas ske mellan 2022 och 2023. I plan finns inlagt ett behov av 
tillfälliga lokaler motsvarande två avdelningar inför våren 2024 samt en ny förskola 
2025. 
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Kapacitet/behov Mölnlycke 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Total kapacitet (antal avdelningar) 59 59 59 59 59 61 

 – kommunal verksamhet 50 50 50 50 50 52 

 – fristående verksamhet 9 9 9 9 9 9 

Behov (antal avdelningar)  57 55 54 57 58 59 

Över-/underskott av avdelningar 2 4 5 2 1 2 

Kapacitetsförändring enligt LRP:             

Tillfälliga lokaler (paviljonger)         2   

Kvarstående över-/underskott 2 4 5 2 3 2 
 
LANDVETTER/HÄRRYDA/ESKILSBY 
Under planperioden ökar antalet barn i åldersgruppen 1–5 år i Landvetter med cirka 65 
barn och i Härryda med cirka 25 barn. I Eskilsby sker en marginell ökning av antal 
barn i åldersgruppen 1–5 år till och med 2024 för att sedan sjunka till nuvarande nivå. 
Boende i Härryda och i Eskilsby väljer i viss utsträckning förskola i Landvetter och där 
har utbyggnad tidigare skett för att möta detta behov.  
 
Under planperioden finns ett överskott av förskoleavdelningar i Landvetter, vilket 
kommer att öka ytterligare i och med en planerad etablering av en fristående förskola i 
området. Överskottet av förskoleavdelningar är störst under hösten medan behovet ökar 
under våren eftersom 6-åringar då är kvar i förskoleverksamheten innan de börjar i 
förskoleklass till kommande höst.  
 

Kapacitet/behov Landvetter 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Total kapacitet (antal avdelningar) 42 42 42 42 47 47 
 – kommunal verksamhet 40 40 40 40 40 40 

 – fristående verksamhet 2 2 2 2 7 7 
Behov (antal avdelningar)  34 35 35 35 37 37 
Över-/underskott av avdelningar 8 7 7 7 10 10 

Kapacitetsförändring enligt LRP:             

Jensen Education       5     

Kvarstående över-/underskott 8 7 7 12 10 10 
 
 

Kapacitet/behov Härryda 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Total kapacitet (antal avdelningar) 7 7 7 7 7 7 

 – kommunal verksamhet 7 7 7 7 7 7 

 – fristående verksamhet 0 0 0 0 0 0 

Behov (antal avdelningar)  8 9 8 9 9 9 
Över-/underskott av avdelningar -1 -2 -1 -2 -2 -2 
Kapacitetsförändring enligt LRP:             

Kvarstående över-/underskott -1 -2 -1 -2 -2 -2 
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Kapacitet/behov Eskilsby 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Total kapacitet (antal avdelningar) 2 2 2 2 2 2 

 – kommunal verksamhet 2 2 2 2 2 2 

 – fristående verksamhet 0 0 0 0 0 0 

Behov (antal avdelningar)  2 2 2 2 2 3 

Över-/underskott av avdelningar 0 0 0 0 0 -1 
Kapacitetsförändring enligt LRP:             

Kvarstående över-/underskott 0 0 0 0 0 -1 
 
 
HINDÅS  
Barnantalet i Hindås ökar med cirka 25 barn i åldern 1–5 år under planperioden. För att 
klara behovet av förskoleavdelningar våren 2026 kan det komma att behövas en ny 
förskoleavdelning hösten 2025.  
 

 
RÄVLANDA 
Antal barn i åldern 1–5 år ökar marginellt i Rävlanda med cirka 10 barn under 
planperioden, denna ökning bedöms rymmas inom befintliga lokaler.  
 

Kapacitet/behov Rävlanda 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Total kapacitet (antal avdelningar) 8 8 8 8 8 8 

 – kommunal verksamhet 7 7 7 7 7 7 

 – fristående verksamhet 1 1 1 1 1 1 

Behov (antal avdelningar)  6 6 6 6 7 7 

Över-/underskott av avdelningar 2 2 2 2 1 1 

Kapacitetsförändring enligt LRP:             

Kvarstående över-/underskott 2 2 2 2 1 1 
 

HÄLLINGSJÖ  
Barnantalet i Hällingsjö ökar under planperioden med cirka 20 barn i åldern 1–5 år. 
Boende i Hällingsjö väljer i viss utsträckning förskola i andra delar av kommunen 

Kapacitet/behov Hindås 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Total kapacitet (antal avdelningar) 14 14 14 14 14 14 

 – kommunal verksamhet 12 12 12 12 12 12 

 – fristående verksamhet 2 2 2 2 2 2 

Behov (antal avdelningar)  12 12 11 12 12 13 

Över-/underskott av avdelningar 2 2 3 2 2 1 

Kapacitetsförändring enligt LRP:             

Utökning 1 avdelning           1 

Kvarstående över-/underskott 2 2 3 2 2 2 
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varför det faktiska behovet ofta blir något mindre. Det kan dock komma att behövas en 
ny förskoleavdelning hösten 2024.  
 

Kapacitet/behov Hällingsjö 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Total kapacitet (antal avdelningar) 6 6 6 6 6 7 

 – kommunal verksamhet 6 6 6 6 6 7 

 – fristående verksamhet 0 0 0 0 0 0 

Behov (antal avdelningar)  5 5 6 6 7 6 

Över-/underskott av avdelningar 1 1 0 0 -1 1 

Kapacitetsförändring enligt LRP:             

Utökning 1 avdelning         1   

Kvarstående över-/underskott 1 1 0 0 0 1 
 

2.2.2. Grundskola, förskoleklass och fritidshem 

Allmän beskrivning 

Grundskolan är en obligatorisk skolform från årskurs 1 till årskurs 9. 
Undervisningsgrupperna kan organiseras åldershomogent eller åldersblandat. När 
elevantalet är för litet för att göra åldershomogena klasser görs åldersblandade med till 
exempel årskurs 1–2 i samma klass. Åldersblandade klasser kan även skapas av 
pedagogiska skäl.  

Förskoleklass är en egen obligatorisk skolform som omfattar 525 timmar per år. 
Förskoleklasserna finns i skolans lokaler och verksamheten är avgiftsfri.  

Fritidshem eller fritidsklubb ska erbjudas alla barn i förskoleklass och skolelever till 
och med vårterminen det år de fyller 13 år. I fritidshemsverksamheten är eleverna 
inskrivna och vårdnadshavare betalar en avgift till och med årskurs 3. Fritidshemmen 
finns i skolornas lokaler. Från årskurs 4 erbjuds en öppen verksamhet, så kallad 
fritidsklubb. Vårdnadshavare betalar en terminsavgift för denna verksamhet.   
 
Befolkningsutveckling 

Under planperioden är antalet barn i åldern 6–15 år i hela kommunen oförändrat. 
Antalet barn i åldersgruppen 6–11 år minkar med drygt 200 barn medan antalet barn i 
åldersgruppen 12–15 år ökar med drygt 200 barn. I Mölnlycke ökar antalet barn i 
skolåldern marginellt fram till 2022 för att sedan minska med cirka 140 barn till 
planperiodens slut. I Landvetter ökar antalet skolbarn med cirka 25 barn och i 
kommunens östra delar med cirka 60 barn under denna period.  
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Beräkningsgrunder 

En grundskolas kapacitet (antal skolplatser) baseras på den skolorganisation som 
skolan byggdes för eller som den i och med ombyggnation eller med tillfälliga 
paviljonger över tid har ändrat till. Vid beräkning av behovet av antal skolplatser utgör 
antal befintliga elever vid varje skolenhet grunden för dessa beräkningar. Till detta 
läggs sedan den förändring av elevantalet som befolkningsprognosen visar på. 
Klasstorlek samt skolorganisation är sedan två viktiga parametrar vid beräkning av 
lokalbehov. Vid planering av skolor tas även hänsyn till att lokalerna måste utformas 
utifrån åldersgrupper samt att fritidshemsverksamhet ska inrymmas i byggnaderna. 
 
Fristående skolor 
Under läsåret 2019/20 har 12 % av kommunens elever valt att gå i fristående grund-
skola eller i grundskola i annan kommun, vilket är i linje med föregående år.  
 
Behov av lokaler  

MÖLNLYCKE  
Utifrån befolkningsprognosen förväntas antalet elever att minska med cirka 90 elever 
under planperioden. I åldersgruppen 6–11 år minskar antalet elever med cirka 180 
elever, medan åldersgruppen 12–15 år istället ökar med cirka 90 elever. 
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Under planperioden planerar Internationella Engelska Skolan att starta en ny 
grundskola för drygt 600 elever i årskurs F-9. Kommunen arbetar med att ta fram en ny 
detaljplan som möjliggör en ny grundskola i området mellan Djupedalsskolan och 
Furuhällskolan.  

I Mölnlycke kommer det under planperioden att finnas ett överskott av skolplatser som 
ökar ytterligare i och med den planerade etableringen av en ny grundskola.  

Kapacitet/behov Mölnlycke 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Total kapacitet (antal skolplatser) 3060 3060 3060 3060 3060 3660 

– kommunal verksamhet 2480 2480 2480 2480 2480 2480 

– fristående verksamhet 580 580 580 580 580 1180 

Behov (antal skolplatser) 3030 3015 3030 2965 2930 2890 

Över-/underskott av skolplatser 30 45 30 95 130 770 

Kapacitetsförändring enligt LRP: 

Internationella Engelska Skolan 600 

Kvarstående över-/underskott  30  45  30  95 730 770 

LANDVETTER/HÄRRYDA/ESKILSBY 
Utifrån befolkningsprognosen förväntas antalet elever att öka i Landvetter med cirka 25 
elever under planperioden. Åldersgruppen 6–11 år minskar med cirka 30 barn, medan 
åldersgruppen 12–15 år ökar med cirka 55 elever. Ökningen bedöms rymmas i 
befintliga skolor. I Härryda förväntas elevantalet öka under planperioden och även 
denna ökning bedöms rymmas i befintliga skolor i Landvetterområdet. Under 
planperioden ökar antalet elever i åldersgruppen 6–8 år i Eskilsby med 15 elever, en 
ökning som bedöms rymmas på Eskilsbyskolan.  
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Under planperioden kommer det att finnas ett visst överskott av skolplatser i 
Landvetterområdet och främst i årskurserna från förskoleklass till och med årskurs 3.  
 

Kapacitet/behov Landvetter/Härryda 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Total kapacitet (antal skolplatser) 2120 2120 2120 2120 2120 2120 
 – kommunal verksamhet 2120 2120 2120 2120 2120 2120 
 – fristående verksamhet 0 0 0 0 0 0 

Behov (antal skolplatser) 2000 2030 2060 2070 2070 2070 
Över-/underskott av skolplatser 120 90 60 50 50 50 
Kapacitetsförändring enligt LRP:             

Kvarstående över-/underskott 120 90 60 50 50 50 
 

Kapacitet/behov Eskilsby 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Total kapacitet (antal skolplatser) 25 25 25 25 25 25 

 – kommunal verksamhet 25 25 25 25 25 25 

 – fristående verksamhet 0 0 0 0 0 0 

Behov (antal skolplatser) 16 17 18 24 19 31 

Över-/underskott av skolplatser 9 8 7 1 6 -6 

Kapacitetsförändring enligt LRP:             

Kvarstående över-/underskott 9 8 7 1 6 -6 
 
 
ÖSTRA DELARNA 
Antalet elever ökar i kommunens östra delar med cirka 60 elever under planperioden 
utifrån befolkningsprognosen. Ökningen sker i åldersgruppen 12–15 år, medan det 
istället sker en liten minskning av antalet elever i åldersgruppen 6–11 år under 
planperioden.  
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Hindås 

I Hindås kommer en ny skola, Fagerhultsskolan, stå klar inför höstterminen 2021 och 
den kommer då ersätta tillfälliga lokaler i Hindås och i Rävlanda. Fagerhultsskolan 
kommer att ha en kapacitet för 450 elever i årskurserna 4–9. Nuvarande Hindåsskolan 
kommer därmed att rymma elever från förskoleklass till årskurs 3.  

Kapacitet/behov Hindås 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Total kapacitet (antal skolplatser) 375 375 750 750 750 750 

– kommunal verksamhet 375 375 750 750 750 750 

– fristående verksamhet 0 0 0 0 0 0 

Behov (antal skolplatser) 355 460 520 575 570 585 

Över-/underskott av skolplatser 20 -85 230 175 180 165 

Kapacitetsförändring enligt LRP: 

Fagerhultsskolan 450 

Avveckling tillfälliga lokaler -75

Kvarstående över-/underskott 20 290 230 175 180 165 

Rävlanda/Hällingsjö 

Tills den nya skolan i Hindås, Fagerhultsskola, står klar hösten 2021 går majoriteten av 
elever från Hindås på Rävlandaskolan i årskurserna 6–9. I och med att 
Fagerhultsskolan är klar kommer tillfälliga lokaler att avvecklas på Rävlandaskolan. 
Hällingsjöskolan har elever från förskoleklass till årskurs 5 och de flesta av dessa 
elever fortsätter sin skolgång i årskurs 6–9 på Rävlandaskolan.  
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Kapacitet/ behov 
Rävlanda och Hällingsjö 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Total kapacitet (antal skolplatser) 650 650 600 600 600 600 

 – kommunal verksamhet 650 650 600 600 600 600 

 – fristående verksamhet 0 0 0 0 0 0 

Behov (antal skolplatser) 630 560 550 510 500 530 
Över-/underskott av skolplatser 20 90 50 90 100 70 

Kapacitetsförändring enligt LRP:             
Avveckling tillfälliga lokaler   -50         

Kvarstående över-/underskott 20 40 50 90 100 70 

 

Grundsärskola  

Utbildningen i grundsärskolan syftar till att ge barn och ungdomar med intellektuell 
funktionsnedsättning en till varje elev anpassad utbildning, som så långt som möjligt 
motsvarar den som ges i grundskolan. Elever inom grundsärskolan följer 
grundsärskolans kursplan. De elever som inte uppfyller kunskapskraven följer särskilda 
kursplaner för ämnesområden.  

Mottagande i grundsärskolan görs på vårdnadshavarnas begäran i samverkan mellan 
förskola/skola, barnhälsovård/skolhälsovård samt barnhabilitering i Västra 
Götalandsregionen. Vårdnadshavarnas medgivande är en förutsättning för ett 
mottagande. Grundsärskolans verksamhet ska så långt som möjligt inkluderas i 
kommunens övriga skolverksamhet. Grundsärskola med tillhörande fritidshem/LSS-
verksamhet finns i Landvetter och i Mölnlycke. 

Elevutveckling för grundsärskolan 

Vårterminen 2020 är det 39 elever inom grundsärskolan i Härryda kommun. Antalet 
elever antas öka under planperioden. Beräkning av antal tillkommande elever inom 
särskolan är alltid osäker eftersom det finns barn som före skolåldern inte har någon 
kontakt med barnhabilitering, LSS-handläggare eller barn- och ungdomsmedicin.  

Behov av lokaler  

Särskola i kommunen finns nu på Lunnaskolan, Önnerödsskolan samt Djupedalsskolan. 
Sektorn utreder behovet av lokaler inför nästa års revidering av LRP. 

2.2.3. Gymnasieskola 

Allmän beskrivning 

En gymnasieskola är en avgiftsfri och frivillig utbildning för ungdomar som har gått ut 
grundskolan. Många gymnasieutbildningar är huvudsakligen förberedande för högre 
studier, med det finns även de som huvudsakligen är yrkesutbildningar.  

I Härryda kommun finns en gymnasieskola, Hulebäcksgymnasiet, som erbjuder sex 
nationella program, fyra yrkesprogram, introduktionsprogram samt gymnasiesärskola. 
Hösten 2020 startar en fristående gymnasieskola i Mölnlycke, Fridagymnasiet, med en 
kapacitet för drygt 300 elever. 
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Utveckling av elevantal 

Antalet elever i gymnasieålder i Härryda kommun beräknas 2021 till cirka 1630. Över 
hela planperioden ökar antalet elever med drygt 430 elever.  

Beräkningsgrunder 

Läsåret 2020/2021 beräknas drygt 1820 elever studera på Hulebäcksgymnasiet, 
inklusive introduktionsprogrammen och gymnasiesärprogrammet. Av dessa beräknas 
cirka 60 procent komma från andra kommuner och 40 procent från Härryda kommun.  

Behov av lokaler 

Sektorn utreder behovet av lokaler inför nästa års revidering av LRP. 

2.2.4. Utveckling och flerspråkighet 

Allmän beskrivning 

Verksamheten består av enheterna:  

Utvecklings- och stödenheten erbjuder specialkompetens till personal som tar hand om 
barn inom förskola och grundskola. Enheten har även personal som arbetar direkt med 
barn och elever som har behov av olika typer av stöd.  

Centrum för flerspråkigt lärande tillhandahåller specialkompetens inom flerspråkighet 
och nyanländas lärande. Mottagningsenheten Välkomsten är vägen in för samtliga 
nyanlända barn och ungdomar mellan 1-16 år i kommunen med uppdrag att i 
samverkan med mottagande skola ge nyanlända elever bästa möjliga introduktion. 
Modersmålslärare och studiehandledare arbetar stödjande och utvecklande med elevens 
språk- och ämneskunskaper.  

Behov av lokaler 

Sektorn utreder behovet av lokaler inför nästa års revidering av LRP. 

2.2.5. Kultur och fritid 

Allmän beskrivning 

Kulturverksamheten består av tre enheter; Mölnlycke kulturhus, Landvetter kulturhus 
med de två biblioteken i Hindås och Rävlanda samt Kulturskolan.  

Kulturverksamheten arbetar med program som konserter, bio, föreläsningar och teater, 
med utställningar, skapande aktiviteter, offentlig konst och kulturarvsfrågor. Merparten 
av evenemangen äger rum i Mölnlycke och Landvetter kulturhus. Även lokaler i övriga 
kommundelar används eftersom målet är att erbjuda kultur för alla medborgare. 
Kulturverksamhet drivs också i föreningsregi i Hindås station samt i fler andra orter i 
kommunen. 

Bibliotekets uppdrag är att främja intresse för läsning och litteratur, information, 
upplysning och bildning samt kulturell verksamhet i övrigt. Mölnlycke bibliotek har ett 
uppdrag att vara gymnasiebibliotek för Hulebäcksgymnasiet. I Rävlanda och 
Landvetter är biblioteket ett kombinerat folk- och skolbibliotek. 

Kulturskolan ska erbjuda alla elever som önskar, tillgång till en plats i Kulturskolan. 
Flest elever finns inom instrumentalundervisning. Skolan har egna lokaler i 
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Ekdalaskolan i Mölnlycke och i Landvetters kulturhus, men en stor del av 
undervisningen äger rum i skolor och lokaler över hela kommunen.  

Fritidsverksamheten består av två avdelningar; Föreningsservice och Fritid ungdom.  

Föreningsservice utvecklar och främjar ett aktivt föreningsliv i kommunen.  
Avdelningen ansvarar för utbetalning av stöd och uthyrning av kommunens 
idrottsanläggningar. 

Fritid ungdom ansvar för den kommunalt drivna fritidsverksamheten för ungdomar. 
Fritidsledare möter ungdomar på deras fria tid i skolan och på olika mötesplatser 
kvällstid. Avdelningen ansvarar för att stödja ungdomsinitiativ och metodutveckling av 
ungdomsinflytande i kommunen.  

Idrottsanläggningar 

I takt med att kommunen växer och befolkningen ökar så ökar också antalet 
föreningsaktiva och idrottsutövare. Flera föreningar har idag kö till sin verksamhet och 
har svårt att ta emot alla de barn och unga som vill bli medlemmar. Förutom redan 
etablerade inomhusidrotter tillkommer dessutom nya idrotter som bland annat frisbee 
och futsal. I plan 2021 finns inlagt en arena och en träningshall i Mölnlycke fabriker 
samt en gymnastik- och trampolinhall. 

En förstudie har inletts som ska undersöka möjligheten att placera en ny ishall med 
tillhörande träningsrink i Härryda samhälle. Den befintliga ishallen i Landvetter 
centrum är uttjänt, den kan dock användas av föreningslivet till dess att en ny står klar 
tidigast under hösten 2024. 
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3. SEKTORN FÖR SOCIALTJÄNST 
 

3.1.  BEFOLKNINGSPROGNOS ÄLDRE 
 
Av tabellerna ovan framgår att åldersgruppen 65 år och äldre förväntas öka med ca 10 
% fram till år 2025 och att den största ökningen sker i Råda. Under samma period 
förväntas kommunens totala befolkning öka med ca 11 %. 

 

Ålder 2019-12-31 2025-12-31 Förändring 
2019-2025 

65-74 3 353 3 276 - 77 

75-79 1 294 1 466 172 

80-84 811 1 174 363 

85-89 487 612 125 

90- 241 304 63 

65- 6 186 6 832 646 

 

Kommundel 2019-12-31 2025-12-31 Förändring 
2019-2025 

Råda 3 139 3 716 577 

Landvetter 1 496 1 609 113 

Härryda 383 354 -29 

Björketorp 1 168 1 150 -18 

Härryda kommun 6 186 6 832 646 
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3.2.  BERÄKNAT BEHOV AV UTBYGGNAD FÖR ÄLDRE 

3.2.1.  Särskilt boende för äldre 

Allmän beskrivning 

Särskilt boende för äldre erbjuds personer med stora vård- och omsorgsbehov, och 
omfattar både permanentboende och korttidsboende. Alla särskilda boenden i 
kommunen ska flexibelt kunna vara tillgängliga och i första hand användas av de 
personer som har störst omsorgs- och omvårdnadsbehov. Detta innebär att boendena 
kan växla mellan inriktning mot somatik eller demens samt permanent- eller 
korttidsboende utifrån aktuellt behov.  

Till ett permanentboende flyttar man för ett stadigvarande boende. Den boende har ett 
eget hyreskontrakt och hyreslagstiftningen gäller. Korttidsboende tar emot personer 
som har stort omvårdnadsbehov och som är i behov av rehabilitering och 
funktionsträning, avlastning eller tillfälligt boende i avvaktan på ledig bostad i särskilt 
boende. Behovet av särskilt boende för äldre fortsätter att öka i takt med 
befolkningsökningen. Under planperioden planeras för ytterligare ett särskilt boende i 
Mölnlycke, vilket kommer att ägas och drivas i extern regi. Kommunen kommer att 
köpa platser i boendet. 

Beräkningsgrunder och behov av boende 

Prognosen för hur många lägenheter i särskilt boende som behövs framöver bygger på 
ett genomsnitt av antal biståndsbedömda behov tre år bakåt i tiden. Behovet räknas 
därefter ut utifrån kommunens befolkningsprognos för kommande fem år. Det framtida 
behovet av lägenheter i särskilt boende kan på sikt påverkas genom bland annat 
bostadsåtgärder som ökar möjligheterna till kvarboende i det egna hemmet och genom 
att det i samhället finns olika typer av bostäder med god tillgänglighet.  

Härryda kommun planerar att införa valfrihetssystem enligt LOV (Lagen om 
valfrihetssystem) för särskilt boende under 2021, vilket innebär fri etableringsrätt för 
alla leverantörer som uppfyller fastställda krav. Kommunen kan alltså inom ramen för 
ett valfrihetssystem enligt LOV inte säga nej till en leverantör som önskar etablera sig i 
kommunen så länge denna uppfyller ställda krav. Kommunen har fortsatt möjlighet att 
bygga och driva egna boenden, alternativt upphandla boenden enligt Lagen om 
offentlig upphandling. Sektorn kommer även fortsättningsvis att följa både behov och 
utbud löpande i lokalresursplaneringen. 

 

  

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Personer som beräknas vara i behov av plats 322 335 353 363 374 386
Befintliga platser (januari): 296 296 288 348 348 373
Varav :   - särskilt boende 269 269 261 321 321 346
               - korttidsboende 27 27 27 27 27 27
Planerad utbyggnad: 0 0 60 0 25 25
Mölnlycke, Attendo Säteriet 60
Nytt SÄBO Mölnlycke/Landvetter 25 25
Kvarstående över-/underskott -26 -39 -5 -15 -1 12
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3.2.1. Trygghetsboende för äldre – med och utan bistånd 

Ordinärt boende avser alla bostäder som inte kräver biståndsbeslut enligt 
särlagstiftning. Trygghetsboenden kan byggas av såväl kommuner som övriga aktörer, 
och den enskilde som uppfyller fastighetsägarens kriterier på exempelvis ålder kan 
ställa sig i kö alternativt köpa en bostad i en sådan byggnad. Biståndsbeslut krävs inte. 

En del äldre bor i ett bostadsbestånd där den fysiska miljön är dåligt lämpad för 
kvarboende när man blir beroende av hjälp och vård. Ett annat bekymmer är kontakt- 
och tillsynsbehovet som många ensamboende har men som inte som enskild faktor 
innebär ett behov av särskilt boende. Gruppen äldre med funktionsnedsättningar på 
grund av normalt åldrande samt övriga med fysisk funktionsnedsättning har vissa 
gemensamma krav på bostäderna. Bostäderna ska vara lämpade för utrymmeskrävande 
hjälpmedel och personlig hjälp. Det är också nödvändigt med hissar, ordentliga 
dörrbredder, låga trösklar, stadiga handtag osv. Närhet till affärer, kommunal service 
och kulturutbud är betydelsefullt.  

Trygghetsboende innebär bostäder för äldre personer, vanligtvis med tillgång till 
gemensamhetslokal och där möjlighet till gemensamma måltider, trygghetsskapande 
teknik och personal som stöd för trygghet och aktiviteter kan förekomma. Det är 
aktören som driver trygghetsboendet som styr över vilket utbud av tjänster som finns, 
vilket kan variera stort enligt den praxis och det regelverk som finns idag för begreppet 
trygghetsboende. De som bor i en trygghetsbostad får vid behov av vård och omsorg 
detta genom hemtjänst och hemsjukvård, det vill säga på samma villkor som den som 
bor i en vanlig privatbostad. 

Efter en lagändring, 2018/19 SOU:4, tydliggörs kommunernas möjlighet att inrätta en 
särskild boendeform, biståndsbedömt trygghetsboende. Målgruppen är äldre personer 
som kan ha behov av visst stöd i hemmet och/eller upplever otrygghet i hemmet, fast 
utan behov av särskilt boende med heldygnsomsorg. Den nya boendeformen bedöms 
kunna öka tryggheten och tillgodose behovet av gemenskap hos äldre. I boendet ska 
finnas ”lättåtkomlig service”; ”i regel är det fråga om behov av sådan omsorg som 
kan ges inom ramen för hemtjänst” (Ds 2017:12).  

Härryda kommun kan redan erbjuda denna boendeform under beteckningen bostäder 
med god tillgänglighet (BGT). Då denna boendeform nu införts som ny bestämmelse i 
Socialtjänstlagen finns en möjlighet för kommunen att ändra beteckningen till 
biståndsbedömt trygghetsboende. 

 

  

TRYGGHETSBOENDE 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Biståndsbedömt trygghetsboende
Biståndsbedömt trygghetsboende Landvetter 31 31 31 31 31 31
Biståndsbedömt trygghetsboende Mölnlycke 35 35 35 35 35 35
Biståndsbedömt trygghetsboende Hindås 5 5 5 5 5 5
Trygghetsboende 
Trygghetsboende Hindås 15 15 15 15 15 15
Trygghetsboende Mölnlycke 85 85 85 85
TOTALT 86 86 171 171 171 171
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3.2.2. Träffpunkter och dagverksamheter 

Träffpunkter och dagverksamheter bedrivs i kommunens regi men kan även 
förekomma på trygghets- och seniorboende. Syftet med verksamheterna är att erbjuda 
social samvaro, träning, kulturella aktiviteter etcetera. Träffpunkter och 
dagverksamheter är viktiga komplement till anhörigstöd och hemtjänst för att kunna 
förlänga kvarboendet i det egna hemmet eller i bostäder anpassade för äldres behov. I 
kommunen finns fem träffpunkter belägna i Hindås, Hällingsjö, Landvetter, Mölnlycke 
och Rävlanda som är öppna för alla äldre som önskar delta. Dagverksamhet är en 
biståndsbedömd aktivitet och finns med inriktningarna funktionsbevarande aktiviteter 
(somatik) och för personer med minnessvikt (demens). Kommunens två 
dagverksamheter ligger i Mölnlycke.  
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3.3. BERÄKNAT BEHOV AV UTBYGGNAD FÖR PERSONER MED 
FUNKTIONSNEDSÄTTNING 

3.3.1. Boende för personer med funktionsnedsättning 

Allmän beskrivning 

Kommunen ska tillhandahålla boende för personer med funktionsnedsättning i enlighet 
med LSS. Målsättningen i lagstiftningen är att främja goda levnadsvillkor och full 
delaktighet i samhällslivet för personer med funktionsnedsättning och den enskilde ska 
ges möjlighet att leva som andra. Den fysiska utformningen av bostaden är av stor 
betydelse för att främja självständighet och oberoende för personer med funktions-
nedsättning. Det finns idag tre former av bostad med särskild service för personer med 
funktionsnedsättning. Dessa är gruppbostad, servicebostad och annan särskilt anpassad 
bostad.  

Gruppbostad är ett boendealternativ för personer som har så omfattande tillsyns- och 
omvårdnadsbehov att mer eller mindre kontinuerlig närvaro av personal är nödvändig. 
Bostaden består av en enskild fullvärdig lägenhet på vanligtvis ett rum och kök. 
Därutöver finns tillgång till gemensamma utrymmen för umgänge. Antalet lägenheter i 
gruppbostaden anpassas efter målgruppens behov. Det finns 8 gruppbostäder i 
kommunen med sammanlagt 46 lägenheter.  

Servicebostad är ett boendealternativ för personer som har stort behov av närhet till 
personal men som i varierad utsträckning klarar ett enskilt boende. Personerna har 
vanligen inget behov av tillsyn nattetid. Servicebostaden består av lägenheter som ofta 
ligger i ett vanligt hyreshus. Gemensamma utrymmen saknas eller finns i annan form 
än i gruppbostaden t ex som en kontaktlägenhet varifrån personalen utgår. I nuläget 
finns det sammanlagt 55 lägenheter i servicebostad i kommunen. Till en servicebostad 
knyts ibland servicebostadsliknande lägenheter som kommunen förfogar över, så 
kallade satellitlägenheter. De boende kan vid behov få hjälp av personal från 
servicebostaden. I kommunen finns 6 satellitlägenheter knutna till Lindbackens 
servicebostad i Mölnlycke.  

Annan särskilt anpassad bostad (ASAB) är en bostad med viss grundanpassning till 
funktionshindrade personers behov men utan fast bemanning. Behovet av stöd och 
service i anslutning till boendet kan ges inom ramen för de insatser som finns att tillgå 
enligt LSS, t.ex. personlig assistans. I denna boendeform ingår inte omvårdnad och inte 
heller fritidsverksamhet, gemensamhetslokal eller kulturella aktiviteter. Idag används 
14 lägenheter i kommunen som annan särskild anpassad bostad. 

Då målgruppen vidgats och behovet av stöd från socialtjänstens olika enheter 
förändrats över tid, finns ett behov av fler lägenheter med mer flexibla 
boendelösningar. Därav kommer i vissa fall endast tillgänglighetsanpassade 
lägenheter för målgruppen att reserveras i tillkommande nybyggnationer, utan mer 
specificerad inriktning. I dagsläget används 6 lägenheter som tillgänglighetsanpassade 
lägenheter där personer från målgruppen bor med kommunalt kontrakt.  

Beräkningsgrunder och behov av boende 

Personer som förväntas vara i behov av lägenhet är prognostiserat dels utifrån idag 
kända behov, beräknade nytillkommande behov samt med hänsyn tagen till övriga 
förändringar rörande målgruppen som kan påverka det totala behovet av bostad. 
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Kommunen är skyldig att skyndsamt tillhandahålla boende enligt LSS när den enskilde 
har fått beslut om insatsen, och en svårighet i planeringen av bostäder är att uppskatta 
när den enskilde kommer att begära insatsen samt vilken boendeform som den enskilde 
har bedömda behov av. Verksamheten följer på olika vis behovet löpande för att kunna 
verkställa beslut om boende inom lagstadgad tidsram. De senaste åren har det 
tydliggjorts en obalans i utbud och efterfrågan mellan olika typer av boendeformer och 
arbete pågår med att hitta flexibla lösningar för att kunna tillgodose varierade behov 
inom befintligt boendebestånd. För vissa individer räknar verksamheten med att fortsatt 
behöva köpa boende externt, främst beroende på krav på specialkompetens. 

 

3.3.1. Korttidsboende/korttidshem 

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet är en insats enligt LSS för personer med 
funktionsnedsättning i syfte att erbjuda miljöombyte och rekreation, samt att anhöriga 
kan få avlösning i sitt omvårdnadsarbete. Korttidsvistelse kan förläggas i korttidshem 
eller i en stödfamilj. I kommunen finns ett korttidshem, Björkhaga, med 6 platser som 
vänder sig till barn, ungdomar och yngre vuxna. 

3.3.2. Daglig verksamhet 

Daglig verksamhet ska erbjuda en meningsfull sysselsättning, stimulans och utveckling 
för personer som är i arbetsför ålder men saknar förvärvsarbete eller studier. Daglig 
verksamhet erbjuds inom Härryda kommun både som en rättighet för de personer som 
tillhör målgrupperna inom LSS och för dem som beviljats insatsen som bistånd enligt 
SoL. Sektorn följer kontinuerligt behovet för att på bästa sätt kunna planera för 
framtida objekt. Idag finns sju olika dagliga verksamheter i kommunen.  

 
 
  

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Personer som beräknas vara i behov av plats 140 150 159 167 170 174
Befintliga platser (januari) 127 127 151 159 165 165
Gruppbostäder 46 46 46 46 46 46
Servicebostäder 61 61 73 73 73 73
ASAB 14 14 14 14 14 14
Tillgänglighetsanpassade lägenheter 6 6 18 26 32 32
Planerad om-/utbyggnad: 0 24 8 6 6 0
Landvetter centrum sb 12
Anpassad inriktning befintligt bestånd 7
Tillgänglighetsanpassade lägenheter 5 8 6 6
Komplettering köpta platser 4 4 4 2 2 2
Kvarstående över-/underskott -9 5 4 0 3 -7
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3.4. BERÄKNAT BEHOV AV ÖVRIGA BOENDEFORMER   

3.4.1. HVB-boende för ensamkommande barn och ungdomar 

Kommunerna ansvarar för mottagandet av ensamkommande asylsökande barn och ung-
domar efter anvisning från Migrationsverket. Andelen barn per kommun som anvisas 
är beslutade av Migrationsverket efter samråd med Länsstyrelserna. Anvisade barn och 
ungdomar placeras i första hand i interna eller upphandlade familjehem. För barn och 
ungdomar med andra behov finns alternativet stödboende eller upphandlade HVB-
boende. 

3.4.1. Stödboende 

Barn och unga i åldern 16-20 år som bedöms kunna bo i ett eget boende med anpassat 
stöd, och som inte har behov av sådana vård- och behandlingsinsatser som motiverar en 
placering i HVB, ska kunna erbjudas stödboende. Barn och unga kan placeras i 
stödboende av flera olika skäl. En del kan på grund av föräldrarnas situation inte bo 
kvar hemma, andra kanske har bott i familjehem utan möjlighet att flytta tillbaka hem, 
medan några kan komma från ett boende för ensamkommande barn och ungdomar. 

Stödboende utgörs av små lägenheter om ett rum och kök med egen ingång och utan 
gemensamhetsutrymmen. Lägenheterna kan antingen ligga i en gemensam fastighet 
eller utspridda i ett ordinarie hyreshus. Stöd av och tillgång till personal anpassas till de 
boendes individuella behov. I kommunen finns ett stödboende med upp till 10 
lägenheter i Mölnlycke. Då behovet av stödboende minskat jämfört med tidigare 
prognos, planeras i dagsläget inga ytterligare. 

3.4.2. Träningsbostäder 

Vuxenenheten är lokaliserad i Mölnlycke. I anslutning till verksamhetslokalerna finns 
åtta lägenheter för träningsboende för vuxna missbrukare vilka har svårt att få boende 
på den reguljära bostadsmarknaden.  

3.4.1. Kommunala kontrakt 

De personer som enligt socialtjänstlagen bedöms ha särskilda svårigheter att på egen 
hand ordna sitt boende kan få biståndshjälp till ett kommunalt kontrakt. Detta innebär 
att Härryda kommun antingen äger lägenheten eller står som förstahandshyresgäst på 
hyresavtal med annan hyresvärd och därefter hyr ut lägenheten i andra hand till en 
enskild person eller familj. 

Nyanlända personer eller familjer som genom Lag (2016:38) om mottagande av vissa 
nyanlända invandrare för bosättning skall beredas boende, kan också komma att få 
detta via ett kommunalt kontrakt.  

  

 
  

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Lägenheter till socialtjänstens 
målgrupper

10 % per år i nybyggnadsområden, 
hyresrätter

Page 98 of 943



 

 Lokalresursplan 2021-2025 
  – 23 – 

3.5. VUXENUTBILDNING 
Allmän beskrivning 
Inom den kommunala vuxenutbildningen i Härryda kommun finns följande utbild-
ningar. Vuxenutbildning på grundläggande- och gymnasial nivå syftar till att ge vuxna 
sådana kunskaper och färdigheter som de behöver för att delta i samhälls- och arbetsliv 
samt möjliggöra fortsatta studier. Svenska för invandrare (sfi) syftar till att ge vuxna 
nyanlända invandrare grundläggande kunskaper i svenska språket. Särvux, syftar till att 
ge vuxna som är utvecklingsstörda kunskaper och färdigheter motsvarande dem som 
ungdomar kan få i särskolan. I samverkan med Göteborgsregionen, GR, erbjuds ett 
stort antal yrkesutbildningar. Vuxenutbildningen bedriver också yrkeshögskoleutbild-
ningar (Yh). Dessa utbildningar är eftergymnasiala och finansieras i sin helhet av 
statsbidrag. Uppdragsutbildningen skräddarsyr kurser för personal inom privat och of-
fentlig tjänst och finansieras genom kursavgifter.  

Utveckling av elevantal  

Elevantalet inom vuxenutbildningen har varierat under senare år. I april 2020 studerade 
totalt 900 individer vid vuxenutbildningen. Detta är en ökning från föregående år. 
Antal elever på gymnasial nivå samt Yh har ökat, medan antalet elever på 
grundläggande nivå och SFI minskat. Från hösten ökar Yh-utbildningarna och 
elevantalet väntas stiga från 120 till 200 för att gå ned något under våren 2021. På sikt 
kommer SFI att minska i omfattning och grundläggande- och gymnasial nivå kommer 
att öka i omfattningen. Ökningen beräknas vara större än minskningen. 

Beräkningsgrunder 

Varje år ansöker vuxenutbildningen om att få tillstånd att bedriva Yh-utbildningar. 
Antalet beviljade utbildningar har varierat kraftigt mellan åren vilket försvårar elevpro-
gnoserna. Platserna på Yh kommer vara detsamma 2021 som 2020. Hösten 2021 beräk-
nas cirka 200 elever delta i Yh. Under våren 2021 bedöms sfi att minska något och 
omfatta drygt 200 elever.  Antalet elev inom SFI och grundläggande- och gymnasial 
nivå är svåra att förutspå på sikt. Konjunkturläget i Sverige påverkar antalet studerande 
vid grundläggande- och gymnasial nivå samt att SFI:s elevtillströmning styrs av 
händelser i vår omvärld. 

Behov av lokaler 

Vuxenutbildningen har permanenta lokaler på 2 adresser centralt i Mölnlycke. Lokaler 
räcker inte fullt ut under hösten utan 3 klassrum hyrs av Hulebäcksgymnasiet eftersom  
Yh utökar från 3 helfartsutbildningar till 5. Om elevantalet ökar på grundläggande- 
samt gymnasialvuxenutbildning inom de närmsta åren kommer ytterligare lokaler 
behövas. 

Sektorn utreder behov av ytterligare lokaler inför nästa års revidering av LRP. 
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4. PROJEKTPORTFÖLJ 2021-2025 (2026-2030) 
 

 
 

 

 

 

 

 

Senast reviderad:2020-09-01

Verksamhet Ort Mark Volym vt ht vt ht vt ht vt ht vt ht vt ht Kommentar
Förskola Avd Förstudie

Utbyggnad Detaljplan

Tillfälliga paviljonger Mölnlycke 2
Projektering/upphandling av 
byggentreprenör

Enebacken II Mölnlycke K 6 Byggnation/etablering

Tillbyggnad/paviljong Hindås K 1 Verksamhetsstart

Tillbyggnad Hällingsjö förskola Hällingsjö K 1 A Avveckling

Jensen Education Landvetter P 5 <<</>>>
Tidigareläggning/senarel. 
möjlig

Wendelstrand Mölnlycke P 6 Next Step Group är exploatör/markägare. K Kommunal mark

Björröd Landvetter P 6 BoKlok är exploatör/markägare. P Privat mark

Säteriet Mölnlycke P 4 Förbo är exploatör/markägare.

Ekhagsvägen/Fagerhultsvägen Hindås K 6

Privat aktör har sökt planbesked för bostäder. I 
anslutning till ansökan undersöks plats för 
framtida förskola.

Grundskola Elever
Utbyggnad
Fagerhultskolan Hindås K 450

Internationella Engelska Skolan Mölnlycke K 650
Kommunen äger marken, avsiktsförklaring finns 
mellan KS och Skanska.

Avveckling
Paviljonger Hindås -75 A
Paviljonger Rävlanda -50 A
Gymnasieskola Elever
Utbyggnad

Frida Mölnlycke P 300

Gymnasie går att starta mha tillfälligt bygglov. 
Detaljplan, start vt-20, medger permanent 
gymnasieskola.

Idrottsanläggningar
Utbyggnad
Wallenstam arena Mölnlycke P
Gymnastik och trampolinhall Mölnlycke P
Kansli, omkl rum Mölnlycke K
Omklädningsbyggn, klubblokal Mölnlycke K
Ishall Härryda K
Idrottshall Härryda K
Simhall

Fridaskolan Idrottshall Mölnlycke P
Fridaskolan behöver en idrottshall för att kunna 
bedriva gymnasium.

Avveckling
Tälthall Mölnlycke A
Tillf omklädningsb, klubblokal Mölnlycke A
Trygghetsboende lägenh
Utbyggnad
Idrottsvägen Bo Aktiv Mölnlycke P 80
Landvetter Landvetter
Särskilt boende lägenh
Utbyggnad

Planbesked Grönhultsvägen Landvetter P 60
Altura har sökt planbesked för att möjliggöra 
äldreboende.

Säteriet, Attendo Mölnlycke P 60 Avtal tecknat om 54 platser

Valborgs kulle Mölnlycke K 50
Äldreboende planeras på kommunal mark som 
senare markanvisas till privat aktör.

Casparssons Rävlanda P
Casparssons genomför förstudie för att bygga ut 
bef boende. 

lägenh
Utbyggnad
Tillgänglighetsanp lgh (Wallenst) Mölnlycke P 13
Servicebostad (12+1) Landvetter P 12+(1)
Tillgänglighetsanp lägenh 
(nybyggnadsområden) 10-20

Bostad med särskild service 
funktionsnedsättning 

2020 2026-
2030

2021 2022 2023 2024 2025
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5. BILAGA (beläggning och kapacitet per enhet) 
 

Kommunala och fristående förskolor 

        

Kommunala förskolor Mölnlycke 
Kapacitet Kapacitet 

Inskrivna 
barn 

antal 
avdelningar 

antal barn* per 200915 

Barrskogens förskola 5 90 92 

Djupedals förskola  6 108 85 

Finnsjöns förskola 3 54 47 

Furubackens förskola 4 72 72 

Hulelyckans förskola  2 36 37 

Krokens förskola  6 108 92 

Ljungna förskola  3 54 54 

Mossens förskola  2 36 37 

Nysäters förskola  4 72 68 

Pixbo förskola  3 54 53 

Rullstenens förskola  6 108 78 

Tallgårdens förskola 6 108 106 

Fristående förskolor Mölnlycke 
Kapacitet Kapacitet 

Inskrivna 
barn 

antal 
avdelningar 

antal barn per 200915 

Frida förskola 4 - 72 

Föräldrakooperativet Bamsebo 1 - 19 

Råda Montessoriförskola 2 - 27 

Skogsbärets kooperativa förskola 2 - 26 

        

Kommunala förskolor Landvetter 
Kapacitet Kapacitet 

Inskrivna 
barn 

antal 
avdelningar 

antal barn per 200915 

Agnebäckens förskola 5 90 81 

Eskilsby förskola  2 36 24 

Hagens förskola 6 108 51 

Högåsens förskola  3 54 38 

Mystens förskola  6 108 92 

Salmereds förskola  6 108 50 

Sjöholmens förskola  2 36 36 

Skårtorps förskola  7 126 85 

Smedjebackens förskola 6 108 107 

Västergärdets förskola  6 108 79 
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Fristående förskolor Landvetter 
Kapacitet Kapacitet Inskrivna 

barn 
antal 

avdelningar 
antal barn per 200915 

Solbackens förskola 2 - 30 

        

Kommunala förskolor Östra 
delarna 

Kapacitet Kapacitet 
Inskrivna 

barn 
antal 

avdelningar 
antal barn per 200915 

Björkängens förskola  6 108 70 

Fagerhults förskola  6 108 83 

Gärdets förskola 4 72 34 

Hedens förskola  3 54 51 

Hindås förskola  3 54 54 

Älmhults förskola 3 54 35 

Fristående förskolor Östra delarna 
Kapacitet Kapacitet 

Inskrivna 
barn 

antal 
avdelningar 

antal barn per 200915 

Förskolan Fisken 1 - 18 

Hindås Montessoriförskola 2 - 29 

* Kapacitet antal barn = antal avdelningar x 18 barn vilket motsvarar en 
genomsnittlig kapacitet på en kommunal förskoleavdelning i Härryda kommun. 
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Kommunala och fristående grundskolor 

        

Kommunala grundskolor Mölnlycke Årskurser Kapacitet antal 
elever 

Antal elever 
per 200915 

Skinnefjällsskolan F-3 300 266 

Furuhällsskolan F-5 325 319 

Högadalsskolan F-5 300 295 

Säteriskolan F-5 300 275 

Vällsjöskolan F-5 168 168 

Djupedalsskolan 4-9 450 452 

Ekdalaskolan 6-9 400 438 

Båtsmansskolan 6-9 240 240 

Fristående grundskolor Mölnlycke Årskurser Kapacitet antal 
elever 

Antal elever 
per 200915 

Fridaskolan F-9 580 571 

        
Kommunala grundskolor 
Landvetter Årskurser Kapacitet antal 

elever 
Antal elever 
per 200915 

Eskilsbyskolan F-2 25 16 

Backaskolan F-3 320 215 

Lunnaskolan F-3 400 400 

Härrydaskolan F-5 150 139 

Önnerödsskolan 4-9 450 446 

Landvetterskolan F-9 800 812 

        
Kommunala grundskolor Östra 
delarna Årskurser Kapacitet antal 

elever 
Antal elever 
per 200915 

Hindåsskolan F-5 375 351 

Hällingsjöskolan F-5 150 127 

Rävlandaskolan F-9 500 508 
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Funktionsstöd 
  
  

        

Gruppbostad Antal platser Boende per 
200914   

Mölnlycke       
Båtsmanstorpet 6 5   
Hjorten 5 5   
Orrekullen 6 6   
Solsten 5 4   
Landvetter       
Önneröd Sand 6 6   
Östra Backa 6 6   
Hindås       
Älmhult 6 5   
Rävlanda       
Hedgården 6 5   
Totalt 46 42   

Servicebostad Antal platser Boende per 
200914   

Mölnlycke       
Biblioteksgatan 9 9   
Lindbacken 12 12   
Lindska 5 5   
Enebacken 12 12   
Stenbrottet 8 8   
Landvetter       
Landvetter 7 7   
Guldsmedsgården 6 5   
Totalt 59 58   
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Vård- och omsorg 
  
  

        

Särskilt boende permanent Antal platser Boende per 
200914   

Mölnlycke       
Rådahemmet 46 40   
Säterigården 32 31   
Ekdalagården 73 71   
Hönekulla gård  20 20   
Landvetter       
Bygården 31 24   
Östra Bygården 22 22   
Rävlanda       
Björkelid 45 41   
Totalt 269 249   

Korttidsboende Antal platser Boende per 
200914   

Mölnlycke       
Ekdalagården 7 7   
Hönekulla gård * 20 10   
Totalt 27 17   
        
* Inkluderar inrättad Covid-enhet, 10/10 platser lediga.   
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Sektorn för samhällsbyggnad  
Kristina Englund 

 
 
 
 Kommunstyrelsen 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-10-01 2020KS566  250 
  
 

Bostadsförsörjningsprogrammet 2021-2025 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige beslutade den 23 maj 2019 § 80 om nya riktlinjer för 
bostadsförsörjningen i Härryda kommun. Enligt lagen om kommunernas 
bostadsförsörjningsansvar ska riktlinjerna för bostadsförsörjningsprogram antas av 
kommunfullmäktige varje mandatperiod. Riktlinjerna för bostadsförsörjningen och 
bostadsförsörjningsprogrammet ska läsas tillsammans för att ge en komplett helhetsbild 
utifrån lagstiftningen.  

Sektorn för samhällsbyggnad tar fram förslag till bostadsförsörjningsprogram. 
Bostadsförsörjningsprogrammets målsättningar och riktlinjer utgår från beslutade 
riktlinjer för bostadsförsörjningen. Bostadsförsörjningsprogrammet är också baserat på 
och samordnat med kommunens årliga program för lokalresursplanering, verksamhets- 
och finansieringsplan. 

Bostadsförsörjningsprogrammet 2021–2025 utgör ett verktyg för kommunen att prioritera 
vilka bostadsprojekt som ska genomföras inom tidsperioden 2021–2025 med utblick till 
tidsperioden 2026–2030. Bostadsförsörjningsprogrammet är ett av kommunens verktyg 
för långsiktig planering av nyproduktion av bostäder i kommunen. Programmet utgör 
också ett underlag för planering av detaljplaner, kommunala investeringar i form av 
vägar, vatten- och avloppsledningar samt annan kommunal infrastruktur och service. 
Programmet utgör även underlag för framtagande av befolkningsprognoser. 

Bostadsförsörjningsprogrammet 2021–2025 har arbetats fram under våren 2020. Inför 
kommunfullmäktiges arbete med budget för år 2021 lämnade sektorn för 
samhällsbyggnad utkast till bostadsförsörjningsprogram, olika scenarier och 
befolkningsprognoser samt förslag på olika tänkbara framtida bostadsprojekt inom 
kommunen. Bostadsförsörjningsprogrammet har under perioden 25 juni– 20 oktober 
2020 skickats på remiss till mottagare i enlighet med bilaga 3. En sammanställning av 
inkomna yttranden återfinns i bilaga 4. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner bostadsförsörjningsprogrammet 2021–2025 daterat den 1 
oktober 2020.  
 

Page 107 of 943



Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att komplettera 
bostadsförsörjningsprogrammet med de planbesked, som kommunstyrelsen har beviljat 
efter att programmet tagits fram. Dessa är:  
 
Bostäder och äldreboende på Bårekulla 1:3, byggstart 2024. 
  
Landvetter 6:638 - gammal förskola som ska omvandlas till ca 6 bostäder, byggstart 
2024. 
 
Kommunstyrelsen delger kommunfullmäktige bostadsförsörjningsprogrammet. 

 
  

 
Anders Ohlsson 
Samhällsbyggnadschef  Kristina Englund 
  Mark- och exploateringschef 

 

Bilagor: 

Bilaga 1. Förslag till bostadsförsörjningsprogram 2021–2025 

Bilaga 2. Riktlinjer för bostadsförsörjningen 

Bilaga 3. Sändlista remissinstanser 

Bilaga 4. Sammanställning av inkomna yttranden 
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Bostadsförsörjningsprogram 

2021–2025 

Härryda kommun 

Förslag på bostadsförsörjningsprogram, 1 oktober 2020 

Behandlas på kommunstyrelsen 19 november 2020  
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1 

1. Inledning

Härryda kommun har haft positiv befolkningsutveckling under lång tid och har även uttalat 

mål om att växa i invånarantal i framtiden. För att kunna uppnå tillväxtmålet krävs bl.a. ett 

kontinuerligt tillskott av nyproducerade bostäder. 

Detta bostadsförsörjningsprogram är ett av kommunens verktyg för långsiktig planering av 

nyproduktion av bostäder i kommunen. Bostadsförsörjningsprogrammet utgör tillsammans 

med lokalresursplanen (LRP), budget/plan inklusive verksamhetsplan och befolkningsprognos 

de styrdokument som redovisar långtidsplaneringen i kommunen. Samtliga dokument 

revideras årligen. 

1.1 Syfte  

Bostadsförsörjningsprogrammet utgör ett verktyg för kommunen att prioritera vilka 

bostadsprojekt som ska genomföras inom tidsperioden 2021–2025 medutblick till 

tidsperioden 2026–2030. Programmet utgör därmed underlag för planering av detaljplaner, 

kommunala investeringar i form av vägar, vatten-och avloppsledningar samt annan kommunal 

infrastruktur och service. Programmet utgör även underlag för framtagande av 

befolkningsprognoser. 

1.2 Avgränsning mot lokalresursplan 

Lokalresursplanen, som bygger på bostadsförsörjningsprogrammet och 

befolkningsprognosen, redovisar behovet av verksamhetslokaler under tidsperioden 2021–

2025. I planen redovisas behov och lösningar, till exempel placering, omfattning och tidplan 

för nyproduktion för förskole-och skolverksamhet, bostäder för funktionsnedsatta och äldre 

samt redovisas lokalutnyttjande av befintliga lokaler. Bostäderna finns med i 

bostadsförsörjningsprogrammet. 

2. Utgångspunkter

2.1 Kommunens mål och övriga styrdokument 

Kommunfullmäktige fastställer inriktningsmål, finansiella mål och mål för god ekonomisk 

hushållning. I samband med beslut om budget/plan ger kommunfullmäktige förvaltningen 

specifika uppdrag som förvaltningen ska arbeta med under budget/planperioden. 

2.1.1 Kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning  

Kommunfullmäktige har fastställt fyra mål för god ekonomisk hushållning, varav ett av målen 

avser bostadsbyggande och ett avser bostäder för äldre och personer med 

funktionsnedsättning. 

 Bostadsbyggandet utformas så att en befolkningsökning på lägst 1,5 % kan mötas med

bostäder i alla ägande- och upplåtelseformer.

 Det finns bostäder av god kvalitet och god tillgänglighet för äldres och

funktionsnedsattas bedömda behov.

2.1.2 Politiska inriktningsmål 

Bostadspolitiska mål 

 Härryda ska bidra till utvecklingen i linje med Göteborgsregionens strukturbild.
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 Kommunen ska utvecklas i alla delar (tätort och landsbygd) i hela kommunen med

bostäder för olika behov och olika åldrar.

 Lägenheter med kommunal förtur ska tas fram i kommunala detaljplaner eller efter

frivillig överenskommelse med respektive exploatör.

Markpolitiska mål 

 Med Härryda kommuns strategiska läge ska kommunen bidra till en hållbar

tillväxtregion.

 Planering ska ske med olika arbetsmetoder utifrån vem som är markägare och vad som

ska planläggas.

 Helhetssyn, miljöhänsyn och kulturhänsyn ska vara viktiga riktmärken utifrån varje

orts förutsättningar och särart.

 Tillgången till infrastruktur och kapacitet för vatten, el och väg ska styra var det är

möjligt att bygga.

2.1.3 Politiska uppdrag 

I samband med beslut om budget för2019 och planer för 2020–2021harkommunfullmäktige 

bl.a. gett följande uppdrag till förvaltningen: 

 Antalet personer som närmar sig 75+ i Sverige och i Härryda kommun ökar. Därmed

ska förvaltningen tillgodose behovet av trygghetsbostäder genom att arbeta in minst

200 trygghetsbostäder i pågående och kommande projekt och planerunder

mandatperioden 2019-2022. Se vidare i kommunens riktlinjer för exploateringsavtal

och markanvisningar.

 Förvaltningen har fått i uppdrag att försöka stimulera till byggnation av

ägarlägenheter. Se vidare i kommunens riktlinjer för markanvisningar.

 För att uppmuntra till fler exploateringar med miljösmarta lösningar har förvaltningen

fått i uppdrag att öppna upp för möjligheten att kunna direktanvisa mark till projekt

och/eller arkitekttävlingar som arbetar med miljösmarta lösningar. Ambitionen ska

också prövas i markanvisningstävlingar. Se vidare i kommunens riktlinjer för

markanvisningar.

 Kommunfullmäktige har fastställt särskilda principer för hantering av förhandsbesked

§ 82/2018. Förvaltningen har fått i uppdrag att arbeta vidare efter de fastställda

principerna.

 Förvaltningen ska organisera sig för att kunna arbeta och stödja fler exploatörsdrivna

detaljplaner. Syftet och målsättningen med modellen med exploatörsdrivna

detaljplaner är att möjliggöra planläggning av flera områden och därmed bidra till ett

ökat bostadsbyggande.

2.2 Befolkningsprognoser 

Förvaltningen har tagit fram en befolkningsprognos som bygger på utfall av 

bostadsförsörjningsprogrammets tabellbilaga. I det fall samtliga projekt färdigställs i enlighet 

med tabellerna i bilaga 1, kommer befolkningen i kommunen enligt befolkningsprognosen att 

växa med 7 170 personer under perioden 2020–2029, från 37 977 till ca 45 150 invånare. 
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I diagrammet nedan redovisas den årliga befolkningsökningen. Ökningstakten är lägre under 

början av prognosperioden med ca 400 personer år 2020, för att senare ökar till ca 920 

personer år 2024. 

3. Nyproduktion av bostäder

I nedanstående bild anges samtliga faser i samhällsbyggnadsprocessen som ett projekt 

genomgår från idé till inflyttning. Programmets tabeller i bilaga 1 innehåller 

bostadsbyggnation som skett under 2019, prognos för utbyggnad 2020 och därefter förslag på 

bostadsbyggnation under de följande fem åren 2021–2025 samt därefter möjligt framtida 

byggande områdesvis ytterligare en femårsperiod. Detta innebär att majoriteten av 

bostadsprojekten som finns angivna under tidsperioden 2021–2025 antingen har passerat eller 

är långt framme i planeringsfasen eller är i genomförandefasen. Bostadsprojekt som finns 

angivna under tidsperioden 2026–2030 kommer att vara i planeringsfasen under tidsperioden 

2021–2025.  
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Enligt förslaget till bostadsförsörjningsprogram 2021–2025 bedöms antalet påbörjade 

byggnationer uppgå till 3405 varav ca 2800 lägenheter bedöms byggas i flerbostadshus. 

Fördelat på kommunens orter kommer majoriteten av nyproduktionen vara centrerad till 

Mölnlycke (ca 58 % av all nyproduktion). Av de bostäder som kommer att påbörja byggas 

under perioden 2021–2025 bedöms ca 17 % upplåtas med hyresrätt, ca 59 % med bostadsrätt 

och ca 24 % med äganderätt. Fördelningen mellan upplåtelseformerna kan komma att ändras 

på grund av marknadsförutsättningar. 

Beroende på bland annat konjunktursvängningar kan avvikelser i 

bostadsförsörjningsprogrammet vad gäller antalet planerade byggstarter, upplåtelseformer och 

projektinnehåll uppstå.  

Till följd av de fastställda principerna för förhandsbesked har antalet ansökningar om 

förhandsbesked ökat. I kartan i bilaga 3 framgår det var i kommunen ansökningar har gjorts 

under 2019. Hur många av dessa som resulterar i nyproduktion av bostäder är svårt att 

uppskatta men de fastställda principerna har lett till ett ökat antal ansökningar om 

förhandsbesked vilket på sikt kan leda till ett betydande tillskott av nya bostäder utanför 

planlagda områden. 

24%

59%

17%

Fördelning 
upplåtelseformer 

nyproduktion 2021-2025

Äganderätt

Bostadsrätt

Hyresrätt
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Bilaga 1. Planerade byggstarter för bostäder 2021-2025

Antalet lägenheter kan slutligt fastställas sent i projektet beroende på om utsedd exploatör vill bygga små eller stora lägenheter, vilket styrs av efterfrågan vid tidpunkten för byggnation.

Totala volymen (total BTA) är dock bestämd genom detaljplan. Osäkerheter i tid, plats och bostadsvolym ökar med åren.

Mölnlycke, planerade byggstarter för bostäder 2021-2025

Projektnamn Nyko 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 Totalt antal nya bostäder inom området Kommunalägda byggrätter (inklusive Förbo)

Mölnlycke fabriker 11330 123 200 200 170 ca 700

Mölnlycke c idrottsvägen 11330 100 20 40 ca 160 160
Särskilt boende (samt flerbostadshus) 11230 125 Under utredning, ca 125 125

Wendelstrand 11210 160 160 160 160 160 ca 800

Säteriet 11230 100 100 100 Under utredning, ca 100-300 250

Enebacken 2 11375 50 50 250 Under utredning, ca 300-400 270

Valborgs kulle 11313 75 75 100 Under utredning, ca 250 50

Hålsjön 12210 300 Under utredning, ca 2000

Projekt inom stadsbyggnadsstudien 11251 1100 ca 3000 

Haga By 11263 100 500 ca 600

Enskilda tomter inom orten (inkl förhandsbesked) 9 10 20 20 20 20 20 100

Summa Mölnlycke 132 435 480 470 320 305 405 2350

Landvetter, planerade byggstarter för bostäder 2021-2025

Projektnamn Nyko 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 Antal tillkommande bostäder inom området Kommunalägda byggrätter (inklusive Förbo)

Östra Backa 21220 50 13 2 ca 120 60

Centrum kv 2 (Förbo) 21141 100 ca 100 100

Centrum kv 3 21141 24 ca 20-30 24

Björröd, Alberts väg 25100 100 50 50 50 ca 250

Centrum kv 5 (Stenåkersgatan) 21141 70 Under utredning, ca 70 70

Västra Backa 21220 27 15 42 7

Centrum kv 4 (fd pendelpark.) 21141 70 Under utredning, ca 70 70

Centrum kv 6 (vid cirkulationen) 21141 70 Under utredning, ca 70 70

"Växthusen" 21212 150 Under utredning, ca 150

Gökskulla 23200 300 Under utredning, 300-400

Slamby 22240 100 340 Under utredning, ca 440 (varav ca 101 småhus)

Landv Södra/Murtjärnen 22210 200 200 600 Under utredning, ca 1000 1000

Landvetter Södra (stationsomr) 22210 100 10000 del av

Enskilda tomter inom orten (inkl förhandsbesked) 6 10 20 20 20 20 20 100

Summa Landvetter 156 47 22 120 70 517 455 1510

Härryda, planerade byggstarter för bostäder 2021-2025

Projektnamn Nyko 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 Antal tillkommande bostäder inom området Kommunalägda byggrätter (inklusive Förbo)

Enskilda tomter inom orten (inkl förhandsbesked) 0 4 4 4 4 4 4 20

Summa Härryda 0 4 4 4 4 4 4 20
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Hindås, planerade byggstarter för bostäder 2021-2025

Projektnamn Nyko 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 Antal tillkommande bostäder inom området Kommunalägda byggrätter (inklusive Förbo)

"Hindås skola" 41270 6 6 4

Bocköhalvön 41130 30 20 20 ca 70 20

Hindås trädgårdsstad 41250 50 150 Under utredning, ca 200

Solåsen 41270 60 Under utredning, fler än 60 60

Limmerhult/Södra Klåddegärde 42100 30 Ej studerat

Enskilda tomter inom orten (inkl förhandsbesked) 3 4 5 5 5 5 5 25

Summa Hindås 3 4 11 5 5 35 75 285

Rävlanda, planerade byggstarter för bostäder 2021-2025

Projektnamn Nyko 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 Antal tillkommande bostäder inom området Kommunalägda byggrätter (inklusive Förbo)

Björkelidsvägen 43110 81 81 81

Rävlanda Sanatorie 43130 40 40 Under utredning, ca 80

Gunna 43220 60 Ej studerat (mer än 60) 60

Enskilda tomter inom orten (inkl förhandsbesked) 2 4 5 5 5 5 5 25

Summa Rävlanda 83 4 5 5 5 5 45 125

Hällingsjö, planerade byggstarter för bostäder 2021-2025 Antal tillkommande bostäder inom området Kommunalägda byggrätter (inklusive Förbo)

Projektnamn Nyko 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030

Söder om skolan 45100 20 Ej studerat, ca 20-30 20

Enskilda tomter inom orten (inkl förhandsbesked) 1 4 5 5 5 5 5 25

Summa Hällingsjö 1 4 5 5 5 5 5 45

Byggstarter 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030

Mölnlycke 132 435 480 470 320 305 405 2350

Landvetter 156 47 22 120 70 517 455 1510

Härryda 0 4 4 4 4 4 4 20

Hindås 3 4 11 5 5 35 75 285

Rävlanda 83 4 5 5 5 5 45 125

Hällingsjö 1 4 5 5 5 5 5 45

Summa för kommunen 375 498 527 609 409 871 989 4335

Lägenheter i flerbostadshus (ca) 354 449 460 550 350 735 705

Lägenheter i småhus (ca) 21 49 67 59 59 136 284

7
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Bilaga 4. Planerad inflytt för bostäder 2021-2025

Mars 2020

Blåmarkerade projekt, är ej upptagna i shb projektportfölj 2020-03-12, men bör starta under 2021-2022 om inflytt av bostäder ska vara möjligt under 2026 och framåt

Antalet lägenheter kan slutligt fastställas sent i projektet beroende på om utsedd exploatör vill bygga små eller stora lägenheter, vilket styrs av efterfrågan vid tidpunkten för byggnation.

Totala volymen (total BTA) är dock bestämd genom detaljplan. Osäkerheter i tid, plats och bostadsvolym ökar med åren.

Mölnlycke, planerad inflytt för bostäder 2021-2025

Projektnamn Nyko 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 Totalt antal nya bostäder inom området Kommunalägda byggrätter (inklusive Förbo)

Norra Säteriet 11230 50 ca 50 50

Mölnlycke fabriker 11330 123 200 200 170 ca 700

Mölnlycke c idrottsvägen 11330 100 20 40 ca 160 160

Särskilt boende 11230 75 50 Under utredning, ca 125 125

Wendelstrand 11210 160 160 160 320 ca 800

Säteriet 11230 100 100 100 Under utredning, ca 100-300 250

Enebacken 2 11375 50 300 Under utredning, (ca 300-400) 270

Valborgs kulle 11313 75 175 Under utredning, ca 250 50

Hålsjön 12210 300 Under utredning, ca 2000

Projekt inom stadsbyggnadsstudien 11251 1100 Under utredning, ca 3000 

Haga By 11263 600 Under utredning, ca 600

Enskilda tomter inom orten (inkl förhandsbesked) 10 10 20 20 20 20 100

Summa Mölnlycke 60 133 395 550 490 405 2895

Landvetter, planerad inflytt för bostäder 2021-2025

Projektnamn Nyko 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 Antal tillkommande bostäder inom området Kommunalägda byggrätter (inklusive Förbo)

Östra Backa 21220 50 13 2 ca 120 60

Centrum kv 2 (Förbo) 21141 100 ca 100 100

Centrum kv 3 21141 24 ca 20-30 24

Björröd, Alberts väg 25100 100 50 100 ca 250

Centrum kv 5 (Stenåkersgatan) 21141 70 Under utredning, ca 70 70

Västra Backa 21220 27 15 42 7

Centrum kv 4 (fd pendelpark.) 21141 70 Under utredning, ca 70 70

Centrum kv 6 (vid cirkulationen) 21141 70 Under utredning, ca 70 70

"Växthusen" 21212 150 Under utredning, ca 150

Gökskulla 23200 300 Under utredning, ca 300-400

Slamby 22240 440 Under utredning, ca 440 (varav ca 101 småhus)

Landv Södra/Murtjärnen 22210 1000 Under utredning, ca 1000 1000

Landvetter Södra (stationsomr) 22210 100 10000 del av

Enskilda tomter inom orten (inkl förhandsbesked) 8 20 20 20 20 20 100

Summa Landvetter 58 133 46 20 120 167 2345

Härryda, planerad inflytt för bostäder 2021-2025

Projektnamn Nyko 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 Antal tillkommande bostäder inom området Kommunalägda byggrätter (inklusive Förbo)

Enskilda tomter inom orten (inkl förhandsbesked) 4 4 4 4 4 4 20

Summa Härryda 4 4 4 4 4 4 20

14
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Hindås, planerad inflytt för bostäder 2021-2025

Projektnamn Nyko 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 Antal tillkommande bostäder inom området Kommunalägda byggrätter (inklusive Förbo)

"Hindås skola" 41270 6 6 4

Bocköhalvön 41130 40 60 Under utredning, ca 70-140 20

Hindås trädgårdsstad 41250 200 Under utredning, ca 200

Solåsen 41270 60 Under utredning, fler än 60 60

Limmerhult/Södra Klåddegärde 42100 30 Ej studerat

Enskilda tomter inom orten (inkl förhandsbesked) 4 5 5 5 5 5 25

Summa Hindås 4 5 11 5 5 45 375

Rävlanda, planerad inflytt för bostäder 2021-2025

Projektnamn Nyko 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 Antal tillkommande bostäder inom området Kommunalägda byggrätter (inklusive Förbo)

Björkelidsvägen 43110 81 81 81

Rävlanda sanatorie 80 Under utreding, ca 80

Gunna 43220 60 Ej studerat (mer än 60) 60

Enskilda tomter inom orten (inkl förhandsbesked) 4 5 5 5 5 5 25

Summa Rävlanda 85 5 5 5 5 5 165

Hällingsjö, planerad inflytt för bostäder 2021-2025 Antal tillkommande bostäder inom området Kommunalägda byggrätter (inklusive Förbo)

Projektnamn Nyko 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030

Söder om skolan 45100 20 Ej studerat, ca 20-30 20

Enskilda tomter inom orten (inkl förhandsbesked) 4 5 5 5 5 5 25

Summa Hällingsjö 4 5 5 5 5 5 45

Möjliga inflyttade bostäder 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030

Mölnlycke 60 133 395 550 490 405 2895

Landvetter 58 133 46 20 120 167 2345

Härryda 4 4 4 4 4 4 20

Hindås 4 5 11 5 5 45 375

Rävlanda 85 5 5 5 5 5 165

Hällingsjö 4 5 5 5 5 5 45

Summa för kommunen 215 285 466 589 629 631 5845

Lägenheter i flerbostadshus 181 223 399 530 570 545

Lägenheter i småhus 34 62 67 59 59 86

Prognos befolkningstillväxt i % 1,9 2,3 2,2 2,6 2,1
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Bilaga 5. Antal byggrätter i antagna detaljplaner

Mars 2020

Orangemarkerade, enskilda tomter enligt antsökan av förhandsbesked för bygglov. Detaljplan krävs ej.

Blåmarkerade projekt, är ej upptagna i shb projektportfölj 2020-03-12, men bör starta under 2021-2022 om inflytt av bostäder ska vara möjligt under 2026 och framåt

Antalet lägenheter kan slutligt fastställas sent i projektet beroende på om utsedd exploatör vill bygga små eller stora lägenheter, vilket styrs av efterfrågan vid tidpunkten för byggnation.

Totala volymen (total BTA) är dock bestämd genom detaljplan. Osäkerheter i tid, plats och bostadsvolym ökar med åren.

X= tidigaste möjliga tid för färdig detaljplan om detaljplanestart 2020

Mölnlycke, beräknat år för antagen detaljplan för bostäder 2021-2025

Projektnamn Nyko 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 Totalt antal nya bostäder inom området Kommunalägda byggrätter (inklusive Förbo)

Norra Säteriet 11230 50 ca 50 50

Mölnlycke fabriker 11330 700 ca 700

Mölnlycke c idrottsvägen 11330 160 ca 160 160

Särskilt boende 11230 125 Under utredning, ca 125 125

Wendelstrand 11210 800 ca 800

Säteriet 11230 300 Under utredning, ca 100-300 250

Enebacken 2 11375 350 Under utredning, (ca 300-400) 270

Valborgs kulle 11313 250 Under utredning, ca 250 50

Hålsjön 12210 2000 Under utredning, ca 2000

Projekt inom stadsbyggnadsstudien 11251 X 1100 ca 3000 

Haga By 11263 600 ca 600

Enskilda tomter inom orten (inkl förhandsbesked) 10 10 20 20 20 20 100

Summa Mölnlycke 1110 360 270 620 20 20 3200

Landvetter, beräknat år för antagen detaljplan för bostäder 2021-2025

Projektnamn Nyko 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 Antal tillkommande bostäder inom området Kommunalägda byggrätter (inklusive Förbo)

Östra Backa 21220 120 ca 120 60

Centrum kv 2 (Förbo) 21141 100 ca 100 100

Centrum kv 3 21141 24 ca 20-30 24

Björröd, Alberts väg 25100 250 ca 250

Centrum kv 5 (Stenåkersgatan) 21141 70 Under utredning, ca 70 70

Västra Backa 21220 42 42 7

Centrum kv 4 (fd pendelpark.) 21141 70 Under utredning, ca 70 70

Centrum kv 6 (vid cirkulationen) 21141 70 Under utredning, ca 70 70

"Växthusen" 21212 150 Under utredning, ca 150

Gökskulla 23200 300 Under utredning, ca 300-400

Slamby 22240 440 Under utredning, ca 440

Landv Södra/Murtjärnen 22210 X 1000 Under utredning, ca 1000 1000

Landvetter Södra (stationsomr) 22210 X 100 10000 del av

Enskilda tomter inom orten (inkl förhandsbesked) 8 20 20 20 20 20 100

Summa Landvetter 258 230 170 20 760 20 1200

Härryda, beräknat år för antagen detaljplan för bostäder 2021-2025

Projektnamn Nyko 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 Antal tillkommande bostäder inom området Kommunalägda byggrätter (inklusive Förbo)

Enskilda tomter inom orten (inkl förhandsbesked) 4 4 4 4 4 4 20

Summa Härryda 4 4 4 4 4 4 20
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Hindås, beräknat år för antagen detaljplan för bostäder 2021-2025

Projektnamn Nyko 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 Antal tillkommande bostäder inom området Kommunalägda byggrätter (inklusive Förbo)

Roskullen 41240 36 ca 36 36

"Hindås skola" 41270 6 6 4

Bocköhalvön 41130 100 Under utredning, ca 70-140 20

Hindås trädgårdsstad 200 Under utredning, ca 200

Solåsen 41270 X 60 Under utredning, fler än 60 60

Limmerhult/Södra Klåddegärde 42100 X 30 Ej studerat

Enskilda tomter inom orten (inkl förhandsbesked) 4 5 5 5 5 5 25

Summa Hindås 46 105 5 5 205 5 115

Rävlanda, beräknat år för antagen detaljplan för bostäder 2021-2025

Projektnamn Nyko 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 Antal tillkommande bostäder inom området Kommunalägda byggrätter (inklusive Förbo)

Björkelidsvägen 43110 81 81 81

Rävlanda sanatorie 80 Under utredning, ca 80

Gunna 43220 X 60 Ej studerat (mer än 60) 60

Enskilda tomter inom orten (inkl förhandsbesked) 4 5 5 5 5 5 25

Summa Rävlanda 4 5 5 5 85 5 85

Hällingsjö, beräknat år för antagen detaljplan för bostäder 2021-2025 Antal tillkommande bostäder inom området Kommunalägda byggrätter (inklusive Förbo)

Projektnamn Nyko 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030

Söder om skolan 45100 X 20 Ej studerat, ca 20-30 20

Enskilda tomter inom orten (inkl förhandsbesked) 4 5 5 5 5 5 25

Summa Hällingsjö 4 5 5 5 5 5 45

Möjliga antagna detaljplaner för bostäder 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030

Mölnlycke 1110 360 270 620 20 20 3200

Landvetter 258 230 170 20 760 20 1200

Härryda 4 4 4 4 4 4 20

Hindås 46 105 5 5 205 5 115

Rävlanda 4 5 5 5 85 5 85

Hällingsjö 4 5 5 5 5 5 45

Summa för kommunen 1426 709 459 659 1079 59 4665

Lägenheter i flerbostadshus 1136 210 400 600 440 0 2200

Lägenheter i småhus 290 499 59 59 639 59 2465

17
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Inledning 

Detta dokument utgör Härryda kommuns riktlinjer för bostadsförsörjning och 

har tagits fram i enlighet med lagen om kommunernas 

bostadsförsörjningsansvar.  

Riktlinjerna ska bl.a. fungera som faktaunderlag och utgångspunkt för 

strategiska ställningstaganden kring fysisk planering och 

bostadsutvecklingsprojekt.  

Riktlinjerna gäller för perioden 2019-2022 och antas av kommunfullmäktige 

varje mandatperiod.  

Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen ska vara vägledande vid 

tillämpningen av bestämmelsen i plan- och bygglagen. Därmed ska det i 

kommunens översiktsplan redovisas hur hänsyn tagits till bl.a. det allmänna 

intresset för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet.  

Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska kommunens 

riktlinjer för bostadsförsörjning innehålla följande uppgifter:  

 

• kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av 

bostadsbeståndet, kommunens planerade insatser för att nå uppsatta 

mål och  

 

• hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala 

mål, planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen  

 

Uppgifterna ska särskilt grundas på en analys av den demografiska 

utvecklingen, av efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda 

grupper och marknadsförutsättningar.  

  

Page 129 of 943



 
 

 

Del 1. Utgångspunkter och nulägesbeskrivning 

Det finns ett antal statliga, regionala och kommunala riktlinjer och mål som 

tillsammans med lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar utgör 

utgångspunkterna för kommunens arbete med bostadsförsörjning.  

Nationella mål 

Nationella övergripande mål för samhällsplanering och bostadsmarknad är att 

ge alla människor i alla delar av landet en från social synpunkt god livsmiljö 

där en långsiktigt god hushållning med naturresurser och energi främjas samt 

där bostadsbyggande och ekonomisk utveckling underlättas.  

Regionala planeringsförutsättningar  

Västra Götalandsregionens vision ”Vision Västra Götaland – Det goda livet” 

och Göteborgsregionens kommunalförbunds strategi ”Hållbar tillväxt” 

fastställer att regionen ska utvecklas till en stark och tydlig tillväxtregion i 

Europa. En region som är attraktiv att bo, leva och verka i och inte minst att 

besöka. Målsättningen är att den lokala arbetsmarknadsregionen ska växa till 

1,75 miljoner invånare till år 2030. 

Medlemskommunerna i GR har tillsammans kommit fram till en 

sammanfattande strukturbild som visar huvuddragen i regionens fysiska 

utveckling. Huvudstråken i strukturbilden utgör ryggraden i 

Göteborgsregionen och ska stärkas för att alla delar av regionen ska bli 

långsiktigt livskraftiga.  

Kommunala mål och riktlinjer  

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning 

Kommunfullmäktige har fastställt fyra verksamhetsmål för god ekonomisk 

hushållning, varav ett avser bostadsbyggande och ett bostäder för äldre och 

personer med funktionsnedsättning. 

 Bostadsbyggandet utformas så att en befolkningsökning på lägst 1,5 % 

kan mötas med bostäder i alla ägande- och upplåtelseformer. 

 Det finns bostäder av god kvalitet och god tillgänglighet för äldres och 

funktionsnedsattas bedömda behov.  

 

Kommunfullmäktige har fastställt Strategisk plan för mandatperioden 2019-

2022. I den strategiska planen har följande inriktningar och målformuleringar 

lagts fast. 
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Bostadspolitiska mål 

 Härryda ska bidra till utvecklingen i linje med Göteborgsregionens 

strukturbild. 

 Kommunen skall utvecklas i alla delar (tätort och landsbygd) i hela 

kommunen med bostäder för olika behov och olika åldrar. 

 Lägenheter med kommunal förtur ska tas fram i kommunala detaljplaner 

eller efter frivillig överenskommelse med respektive exploatör. 

Markpolitiska mål  

 Med Härryda kommuns strategiska läge ska kommunen bidra till en 

hållbar tillväxtregion. 

 Planering ska ske med olika arbetsmetoder utifrån vem som är markägare 

och vad som ska planläggas. 

 Helhetssyn, miljöhänsyn och kulturhänsyn ska vara viktiga riktmärken 

utifrån varje orts förutsättningar och särart. 

 Tillgången till infrastruktur och kapacitet för vatten, el och väg ska styra 

var det är möjligt att bygga. 

Övriga strategiska dokument  

Översiktsplan: I kommunens översiktsplan redovisas kommunens långsiktiga 

vision och grunddragen i användningen av mark och vatten, kommunens syn 

på hur den bebyggda miljön ska utvecklas och bevaras samt hur kommunen 

tillgodoser riksintressen. Kommunen har under 2018 inlett ett arbete med ny 

översiktsplan.  

Agenda 2030: Härryda kommun tar fram en strategi för hur kommunen kan 

göra skillnad i arbetet med att uppnå de globala målen till år 2030. Under 

2019 sker en rad dialoger med näringsliv, föreningsliv och invånare om hur 

kommunen bör arbeta för att göra störst skillnad för att uppnå de globala 

målen till år 2030. Strategierna ska därefter bearbetas in i respektive 

kommunal verksamhet.  

Politisk inriktning under perioden 2019-2022: 

Härryda kommun vill under perioden uppmuntra till fler exploateringar med 

miljösmarta lösningar. Detta som ett led i arbetet med Agenda 2030. Se 

vidare i kommunens riktlinjer för markanvisningar samt riktlinjer för 

exploateringsavtal. 

Antalet personer som närmar sig 75+ i Sverige och i Härryda kommun ökar. 

Därav vill kommunen tillse att behovet av trygghetsbostäder säkerställs. Se 

vidare i kommunens riktlinjer för exploateringsavtal och markanvisningar. 

Kommunen vill även under perioden pröva frågan om byggnation av 

ägarlägenheter. Se vidare i kommunens riktlinjer för markanvisningar. 

Page 131 of 943



 
 

 

Befolkning och bostäder  

Befolkningsstatistik och demografi 

Folkmängden har sedan kommunreformen 1971, när Härryda kommun 

bildades, ökat för varje år, se bilaga 1. Folkökningen har varit kontinuerlig 

under lång tid och kontinuiteten har till stor del varit ett utfall av det jämna 

tillskottet av nya bostäder i kommunen. Härryda kommuns folkmängd den 31 

december 2018 var enligt Statistiska centralbyrån (SCB) 37 806 personer.  

I relation till folkmängden har befolkningstillväxten i genomsnitt ökat med 

1,3 % under de senaste tio åren. I kommunens befolkningsprognos för 

perioden 2018-2027 bedöms den genomsnittliga befolkningstillväxten per år 

uppgå till drygt 600 personer vilket motsvarar ca 1,55 %.  

Befolkningsprognos  

Kommunens folkmängd förväntas fortsätta öka kommande år. Enligt den 

senaste befolkningsprognosen för 2018-2027 kommer folkmängden år 2027 

att uppgå till ca 43 000 personer. 

Enligt prognosen kommer antalet personer som i absoluta tal ökar mest vara i 

åldersgrupperna 15-24 år samt 55-64 år. Ökningen i åldersgruppen 15-24 år 

baseras delvis på den stora andelen barn i åldrarna 5-14 år som påverkar 

prognosens utfall. Tillskott av personer i förvärvsarbetande ålder är 

välkommet då åldersstrukturen i kommunen och även i Sverige som helhet 

innebär att andelen äldre ökar.  Att kommunen dessutom har och även 

fortsättningsvis bedöms att ha en stor andel barn och ungdomar innebär att 

den så kallade demografiska försörjningsbördan kommer att öka. Detta 

innebär att åldersgruppen 20-64 år, där den stora delen förväntas arbeta, 

behöver försörja allt fler i åldrarna 0-19 år och 65 år och äldre.  

Befolkningsutvecklingen leder till ett kontinuerligt nybyggnadsbehov i 

kommunen. 

Jämför man den befolkningsprognos som gjordes för ca tio år sedan med 

utfallet under perioden 2009-2017 är differensen mellan utfall och prognos 

inte särskilt stor, se bilaga 2. Differensen blir av naturliga skäl större ju 

längre fram i tiden man kommer. Det finns en rad olika faktorer som 

påverkar prognosens utfall, vilket bl.a. kan vara omvärldsförändringar som 

påverkar bostadsmarknaden och förändringar i flyttmönster. Det är främst för 

barn och unga vuxna som skillnaden mellan prognos och utfall är stort. Detta 

beror delvis på svårigheterna att uppskatta hur många unga vuxna och barn 

som flyttar till kommunen samt antalet nyfödda barn i kommunen. Detta 

ställer krav på att kommunen gör kontinuerliga uppföljningar för att kunna 

tillgodose behovet av skolor och förskolor.  
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Befintligt bostadsbestånd  

I kommunen fanns det år 2017 totalt ca 14 000 lägenheter1 varav 76 % finns 

i småhus. Av de drygt 3300 lägenheterna i flerbostadshus är ca 65 % upplåtna 

med hyresrätt och resterande med bostadsrätt. Drygt hälften av samtliga 

lägenheter i flerbostadshus upplåtna med hyresrätt ägs och förvaltas av 

Förbo2.  

I bilaga 3 finns kartbilder med redovisning av upplåtelseformer inom de fyra 

största tätorterna i kommunen.  

Flerbostadshusen i bostadsbeståndet är till övervägande del byggda under 

perioden 1961-1970. Bebyggelsen av småhus har varierat över tid men 

majoriteten av småhusen är byggda under perioden 1961-1980.  

De vanligaste storlekarna för lägenheter i flerbostadshus är mellan 60-80 kvm 

vilket förklarar varför andelen lägenheter om 3 rum och kök  

i flerbostadshus uppgår till ca 40 % av det totala beståndet. Det är relativt stor 

spridning på storlekar på småhus i kommunen vilket delvis kan förklaras av 

att många småhus sedan tidigare har använts som säsongsboende och är 

därmed mindre (60-90 kvm) än vad som är normalt i kommunen. De 

vanligaste storlekarna är 100-130 kvm.  

Ser man till den geografiska fördelningen så utgörs de västra delarna i 

kommunen, Mölnlycke och Landvetter, av en mer blandad bebyggelse. De 

östra och södra delarna i kommunen präglas av mer villabebyggelse.  

Nyproduktion 2019-2023 

Mellan åren 2009 till 2017 har det tillkommit 1105 nya lägenheter i 

kommunen varav 544 i flerbostadshus och resterande i småhus. I genomsnitt 

har det under samma period tillkommit 122 nya lägenheter per år.  

Kommunen har i bostadsförsörjningsprogrammet som är fastställt av 

kommunfullmäktige en plan för antalet lägenheter för vilka byggnation 

kommer att påbörjas under perioden 2019-2023. Under perioden beräknas det 

tillkomma ca 2 400 lägenheter varav ca 1 600 i flerbostadshus och ca 800 i 

småhus. 

De största volymerna i kommunens nybyggnation kommer fram till 2025 i 

huvudsak att utgöras av Mölnlycke fabriker, Wendelsstrand, Säteriet, 

Landvetter centrum, Björröd i Landvetter, Björkelid i Rävlanda samt enskilda 

bostäder utspridda i enlighet med kommunens arbete med förhandsbesked för 

bygglov. 

                                                 
1 Med bostadslägenhet avses en lägenhet avsedd att helt eller till en inte oväsentlig del användas som bostad, oavsett i vilken hustyp 

den ligger. Även bostäder i småhus definieras således som lägenheter. 
2 Förbo är ett bostadsföretag som ägs gemensamt av Härryda, Kungälv och Lerums kommun samt Mölndals stad 
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Läget på bostadsmarknaden  

Västra Götalands län 

Enligt den bostadsmarknadsanalys som länsstyrelsen har framtagit råder det 

bostadsbrist i majoriteten av kommunerna i länet. Under 2017 färdigställdes 

7 200 nya bostäder i länet vilket är den högsta nivån sedan 1992 och 

befolkningen ökade med cirka 19 000 invånare. Baserat på Västra 

Götalandsregionens befolkningsprognos uppgår behovet av nya bostäder i 

länet till 8 000 per år de kommande tio åren3.  

Kommunen 

Från 2009 till 2017 har befolkningen i kommunen ökat med cirka 3 832 

invånare samtidigt som det har byggts 1 105 nya lägenheter under samma 

period.  

Att det 2018 råder bostadsbrist i kommunen speglas bl.a. i kötider för att få 

en hyreslägenhet via Förbo. I snitt tar det cirka 12 år att få en lägenhet i 

Härryda kommun via Förbo. Antalet sökande är i snitt per lägenhet ca 200 

personer. Eftersom bolaget ägs gemensamt av flera kommuner så finns det 

ingen särskild kö för Härryda kommun utan en allmän kö där cirka 100 000 

personer är registrerade och 28 000 av dem har varit aktivt sökande det 

senaste året.  

Att det finns få lediga bostäder, riskerar att leda till en minskad rörlighet på 

bostadsmarknaden vilket innebär försämrad möjlighet att byta boende när 

människors behov och preferenser förändras. Ett ökat tillskott av nya 

bostäder och en bostadsmarknad som förmår möta befolkningsutvecklingen 

och samtidigt bidrar till ökad rörlighet på bostadsmarknaden är därför 

önskvärd.  

Läget på bostadsmarknaden efter olika gruppers behov  

Nedan beskrivs förutsättningarna för de grupper som bedöms ha svårast att 

etablera sig på bostadsmarknaden i kommunen. 

Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska kommunen 

skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder. I 

socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS) anges det att Socialtjänsten har ett grundläggande 

ansvar för att människor med särskilda behov får bra bostäder.  

Unga vuxna  

Andelen unga vuxna (15-24 år) kommer att i absoluta tal vara den grupp som, 

enligt befolkningsprognosen för 2018-2027, ökar mest. Stigande 

nybyggnadshyror och bostadspriser, höga krav för att få ett 

förstahandskontrakt samt låga poäng i kösystem för hyresrätter, hög 

                                                 
3 Bostadsmarknadsanalys Västra Götalands län 2018, rapport 2018:40 

Page 134 of 943



 
 

 

insatsandel vid köp av bostadsrätter har under en tid gjort att många unga har 

svårt att etablera sig på bostadsmarknaden och få ett eget boende.  

Hyresgästföreningen har sedan 1997 genomfört undersökningar beträffande 

unga vuxnas (20-27 år) boende. Den främsta effekten av den bostadsbrist 

som finns i landet, likaså i Storgöteborg leder bl.a. till att unga vuxna har 

svårare att flytta hemifrån. Många unga vuxna tvingas därmed till ofrivilligt 

hemmaboende. Man har i Hyresgästföreningens undersökningar kommit fram 

till att hemmaboendet i Västra Götalandsregionen ökar som mest i 

kranskommunerna till Göteborg där majoriteten av befolkningen bor i 

småhus där man har möjligheten att anpassa boendet efter ytterligare en 

vuxen4.  

Enligt statistik hämtat från SCB utgör Härryda kommun en av de kommuner i 

regionen där stor andel (65 %) av unga vuxna (20-24 år) inte flyttat till eget 

boende.  

 

Kommunen genomförde tre medborgardialoger under hösten 2015 där syftet 

har varit att få mer kunskap om vad som är viktigt när unga vuxna (20-24 år) 

ska flytta till sitt första egna boende och var i kommunen man i så fall önskar 

bo. Sammanfattningsvis bor många unga gärna kvar i kommunen och främst i 

Mölnlycke, nära välfungerande kollektivtrafik. I första hand önskas små 

hyreslägenheter till låg hyra i ett integrerat bostadsbestånd. 

                                                 
4 Hyresgästföreningen 2017, Unga vuxnas boende. Hur påverkar situationen på bostadsmarknaden unga vuxnas möjligheter att 

skapa sin egen framtid?  

Andelen hemmaboende unga vuxna (20-24 år) SCB, år 1998 (till vänster) och 2015 (till höger) 
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Särskilt utsatta grupper 

Bostadsbristen i kommunen påverkar i första hand människor med svag 

ekonomi och/eller olika sociala problem.  

Nyanlända 

De personer som enligt bosättningslagen ska erbjudas hjälp att ordna boende 

är nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd som flyktingar. Hur många 

som anvisas till kommunen styrs av kommuntal som länsstyrelsen tar fram i 

enlighet med bosättningslagen.  

Boendelösningar som erbjuds i kommunen är vitt skilda och kan vara allt från 

boende i kommunägd bostadsrätt till boende på vandrarhem eller camping. I 

många fall är boendelösningarna tillfälliga.  

Ensamkommande flyktingbarn 

För ensamkommande flyktingbarn har kommunen i huvudsak löst 

boendefrågan genom placering i interna eller upphandlade familjehem. För 

barn med andra behov finns upphandlade HVB-hem eller stödboenden. 

Under de senaste åren har antal ensamkommande barn som kommit till 

kommunen varierat kraftigt. Våren 2019 är det svårt att prognostisera 

framtida behov av boenden för den här gruppen.  

Hemlösa 

Socialstyrelsen gör kartläggningar av omfattningen av hemlöshet och den 

senaste kartläggningen genomfördes 2017.  Definitionen av hemlöshet enligt 

Socialstyrelsen omfattar olika situationer som personer kan befinna sig i för 

en kortare eller längre tid.  

Fyra olika situationer för individen identifieras 

 akut hemlöshet (exempelvis sover ute, på härbärgen, jourboende, 

skyddade boenden eller motsvarande) 

 institutionsvistelse och stödboende (t.ex. kriminalvårdsanstalt, HVB 

eller familjehem) och kategoriboende där personen inte har någon 

egen bostad inför utskrivning eller utflyttning 

 långsiktiga boendelösningar som kommunen ordnat (t.ex. 

träningslägenhet via kommunalt kontrakt eller motsvarande på grund 

av att personen inte får tillgång till den ordinarie bostadsmarknaden) 

samt  

 personer som socialtjänsten känner till med eget ordnat kortsiktigt 

(kortare än tre månader) boende t.ex. inneboende hos vänner. 

Majoriteten av hemlösa i kommunen är personer som har ordnat boende via 

sociala kontrakt via kommunen (ca 56 %)5 enligt kartläggningen från 2017. 

                                                 
5 Socialstyrelsen 2017, antal hemlösa per kommun och län. https://www.socialstyrelsen.se/hemloshet  
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Det totala antalet hemlösa vid kartläggningen 2017 var 90 personer i 

kommunen. 

Jämfört med kartläggningen som genomfördes 2011 har antalet hemlösa ökat 

med 31 personer varav gruppen som har ordnat boende via sociala kontrakt 

genom kommunen står för majoriteten av ökningen. Detta kan delvis 

förklaras av tillskottet av nyanlända till kommunen.  

Äldre  

Med hjälp av statistik och befolkningsprognoser är det möjligt att förutspå 

hur många äldre som kommer att bo i kommunen i framtiden. Vad som 

däremot är svårare att veta är hur deras önskemål och behov kommer att se 

ut.  

För exempelvis särskilda boenden för äldre har prognosen för antalet 

lägenheter baserats på genomsnitt av antal biståndsbedömda behov tre år 

bakåt i tiden samt kommunens befolkningsprognos för kommande fem år. 

Med detta som grund har kommunen haft beredskap och kunnat tillgodose 

det behov som föreligger under lång tid. I lokalresursplanen för 2019-2023 

som kommunfullmäktige har antagit finns det dock ett bedömt kvarstående 

behov som behöver lösas på annat sätt. 

Det framtida behovet av lägenheter i särskilt boende kan på sikt påverkas 

bl.a. av tidiga satsningar på seniorbostäder, trygghetsbostäder och andra 

boendeformer som riktar sig till äldre. Dessa boendeformer och andra 

åtgärder kan öka möjligheterna till kvarboende i det egna hemmet.  

De ordinära boendeformerna, så som trygghetsboende och seniorboende är 

boendeformer som inte är biståndsbaserade och omfattas därmed inte av 

någon särlagstiftning. I lokalresursplanen för 2019-2023 som 

kommunfullmäktige har antagit finns det 80-90 lägenheter som ska byggas i 

form av trygghetsboende.  

Förvaltningen har i uppdrag att under 2019 genomföra en undersökning för 

att kartlägga efterfrågan på trygghetsbostäder i kommunen.  

Funktionsnedsatta 

För personer med funktionsnedsättning ska kommunen tillhandahålla 

boenden enligt LSS. Personer som förväntas vara i behov av lägenhet är 

prognostiserat dels utifrån idag kända behov samt med hänsyn tagen till 

övriga förändringar rörande målgruppen som kan påverka det totala behovet. 

Svårigheterna i bedömningen av behovet för den här gruppen är delvis när 

den enskilde kommer att begära insatsen samt vilken boendeform som den 

enskilde har behov av. I dagsläget finns det en obalans mellan olika typer av 

boendeformer.   
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Del 2.  Kommunens verktyg och strategier 

Planering 

Kommunen ansvarar för och har befogenhet att planlägga mark- och 

vattenanvändningen inom sina geografiska gränser.  

Förhandsbesked 

Syftet med ett förhandsbesked för bygglov är att den sökande ska kunna få ett 

bindande besked innan byggnadsprojektering påbörjas och kostnader läggs 

ner på t.ex. ritningar. Kommunfullmäktige har fastställt särskilda principer 

för hantering av förhandsbesked § 82/2018. Syftet är att kunna utöka 

bostadsbebyggelsen i samtliga delar av kommunen.  

Kommunalt markägande och aktiv markpolitik 

Kommunens markinnehav är idag i huvudsak koncentrerat till områden i 

direkt anslutning till kommunens tätorter men även mark som utpekats som 

utvecklingsområden enligt översiktsplanen. Kommunen äger även skog- och 

jordbruksmark som utgör kommunens markreserv. Kommunens markinnehav 

är markerat med rosa färg i bilaga 4.  

I egenskap av markägare har kommunen möjlighet att påverka bebyggelsen i 

tid, utformning och upplåtelseformer.  

Riktlinjer för exploateringsavtal 

Enligt plan- och bygglagen 6 kap, 39-42 § ska en kommun ha riktlinjer för 

exploateringsavtal. I Härryda kommuns riktlinjer för exploateringsavtal 

framgår kommunens utgångspunkter och mål för exploateringsavtal. För att 

uppnå kommunens övergripande mål om blandade upplåtelseformer ställs 

krav på viss fördelning av upplåtelseformer efter de behov som finns i 

respektive område.   

Kommunen använder sig, förutom egen detaljplanering, av en modell där 

exploatören tar fram handlingar till detaljplan, utredningar m.m. och att 

kommunen har rollen som granskande part. Syftet och målsättningen med 

modellen är att möjliggöra planläggning av flera områden och därmed bidra 

till ett ökat bostadsbyggande.  

Riktlinjer för markanvisning 

Enligt lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar ska 

kommuner som anvisar mark anta riktlinjer för markanvisningar. 

Markanvisning definieras enligt samma lag som  

”en överenskommelse mellan en kommun och en byggherre som ger 

byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor 

förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst av 

kommunen ägt markområde för bebyggande”. 
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I Härryda kommuns riktlinjer för markanvisning framgår kommunens 

utgångspunkter och mål för markanvisning. Riktlinjerna är övergripande och 

vägledande men får i det enskilda fallet frångås. Riktlinjerna omfattar endast 

markanvisningar för mark som ska bebyggas med bostäder. 

Inriktningen är att markanvisning i huvudsak sker genom 

konkurrensförfarande. Markanvisning kan även ske genom direkttilldelning. 

Direkttilldelning beslutas av kommunfullmäktige eller kommunal nämnd. 

Tomt- och bostadskö 

I princip samtliga kommunägda tomter för bebyggelse av småhus förmedlas 

via kommunens tomtkö. Även gruppbyggda småhus förmedlas via 

kommunens tomtkö. I tomtkön är 2 407 personer registrerade per 31 

december 2018.  

Via kommunens bostadskö förmedlas nyproducerade lägenheter i 

kommunen. I bostadskön är 2 093 personer registrerade per 31 december 

2018. Många företag som bygger bostäder i kommunen har egna köer och 

förmedlar även lägenheter via Boplats.  

Förbo  

Förbo ägs gemensamt av Härryda, Kungälv och Lerums kommun samt 

Mölndals stad. Cirka 5 600 hushåll bor i Förbos fastigheter i 58 områden på 

18 orter, i de fyra kommunerna.  

Härryda kommun äger 42 % i Förbo AB och bolaget styrs genom så kallade 

ägardirektiv. Bolagets övergripande uppdrag är att i allmännyttigt syfte 

främja kommuners behov av bostadsförsörjning. I ägardirektiven står det 

även att bolaget ska 

 tillhandahålla ett varierat bostadsutbud av god kvalitet som kan 

attrahera olika hyresgäster 

 samverka med ägarkommunerna kring boende för grupper som har 

särskilda behov 

 bidra till integration och mångfald, samt 

 genomgående låta verksamheten präglas av ett socialt ansvar för 

bostadsmarknaden i ägarkommunerna.  

Genom delägandet av Förbo har kommunen tillgång till ett viktigt verktyg för 

att förverkliga de bostadspolitiska målsättningarna.  

Ägardirektivet kan uppdateras och justeras utifrån behovet på 

bostadsmarknaden och i överensstämmelse med de delägande kommunernas 

mål.  
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Samarbeten med privata fastighetsägare i det befintliga 

fastighetsbeståndet 

Ett verktyg som kommunen använder är att teckna hyresavtal med privata 

hyresvärdar som ger kommunen rätt att upplåta lägenheter i andra hand till 

grupper med särskilda behov. Samarbeten med privata aktörer är också en 

nyckelfaktor i att lösa boende åt grupper där prognoser för behov många 

gånger inte blir utfall och där man är tvungen att hitta snabba lösningar.  

Kommunen har bl.a. tecknat avtal med Förbo om att ett antal lägenheter i 

deras befintliga bestånd ska tilldelas kommunen i den mån behov finns.  

Kommunens sociala sektor har kontinuerliga avstämningar med privata 

fastighetsägare om behov och utbud i det befintliga bostadsbeståndet.  

Bostadsanpassning  

Att kunna anpassa och ha en fungerande bostad när man får någon typ av 

funktionshinder eller då man blir äldre är en grundläggande trygghet för den 

enskilda individen.   

Bostadsanpassningsbidrag erläggs av kommunen till sökanden efter prövning 

enligt lag om bostadsanpassningsbidrag. Detta är ett verktyg som underlättar 

anpassningar ekonomiskt och praktiskt för den enskilde och ökar 

möjligheterna till kvarboende.  
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Bilaga 1: Antal inflyttade, utflyttade, avlidna och födda i kommunen 1971-2017 
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Bilaga 2 
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Sektorn för Samhällsbyggnad, Härryda kommun. Kartan har ej

rättsverkan. Fastighetsgränser kan ha ett ungefärligt läge i kartan.Datum:  13.12.2018

Skala:  1:30000 600 m Page 143 of 943
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Sektorn för Samhällsbyggnad, Härryda kommun. Kartan har ej

rättsverkan. Fastighetsgränser kan ha ett ungefärligt läge i kartan.Datum:  13.12.2018

Skala:  1:30000 600 m

Bilaga 3.1
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Sektorn för Samhällsbyggnad, Härryda kommun. Kartan har ej

rättsverkan. Fastighetsgränser kan ha ett ungefärligt läge i kartan.Datum:  13.12.2018

Skala:  1:25000 500 m

Bilaga 3.2
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Sektorn för Samhällsbyggnad, Härryda kommun. Kartan har ej

rättsverkan. Fastighetsgränser kan ha ett ungefärligt läge i kartan.Datum:  13.12.2018

Skala:  1:15000 300 m

Bilaga 3.3
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Sektorn för Samhällsbyggnad, Härryda kommun. Kartan har ej

rättsverkan. Fastighetsgränser kan ha ett ungefärligt läge i kartan.Datum:  12.03.2019

Skala:  1:10000 200 m

Bilaga 3.4
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Sektorn för Samhällsbyggnad, Härryda kommun. Kartan har ej

rättsverkan. Fastighetsgränser kan ha ett ungefärligt läge i kartan.Datum:  26.11.2018
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    2020-06-25     Dnr 2020KS453 

Remiss bostadsförsörjnings-
program 2021-2025 

Välkommen att lämna synpunkter på Härryda 

kommuns förslag till bostadsförsörjningsprogram 

2021-2025. 

Synpunkter lämnas skriftligen till samhallsbyggnad@harryda.se, 

eller till Härryda kommun, Sektorn för samhällsbyggnad, 435 80 

Mölnlycke. Vi önskar få in era synpunkter senast den 21 

september 2020. Vänligen uppge diarienummer 2020KS453 i ert 

yttrande. 

 
 

Till samtliga skickas den 25 juni 2020 e-post med:  

- Följebrev  

- Förslag på bostadsförsörjningsprogram 2021-2025 i PDF-format.  

 

Har ni frågor är ni välkomna att kontakta mark- och exploateringschef 

Kristina Englund: 031-724 62 37, kristina.englund@harryda.se. 

 

Sändlista 

Myndigheter m.fl.  
Göteborgsregionen  gr@goteborgsregionen.se 

Västra Götalandsregionen  koncernkontoret.diarium@vgregion.se  

Länsstyrelsen i Västra Götaland  vastragotaland@lansstyrelsen.se  

Förbo AB  info@foerbo.se  

Härryda Energi  info@harrydaenergi.se  

Västtrafik AB  vasttrafik@vasttrafik.se  

Räddningstjänsten Storgöteborg  raddningstjansten@rsgbg.se  
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Grannkommuner  
Partille kommun  kundcenter@partille.se 

Mölndals stad  stad@molndal.se  

Göteborgs stad  sbk@sbk.goteborg.se  

Lerums kommun  kommun@lerum.se 

Bollebygds kommun  kommunen@bollebygd.se  

Marks kommun  markskommun@mark.se  
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Sammanställning för inkomna svar på remiss 
Bostadsförsörjningsprogram 2021-2025 

Nedan följer en sammanställning på synpunkter på Härryda kommuns 
Bostadsförsörjningsprogram 2021-2025. 

Göteborgsregionen  
Göteborgsregionen (GR) anser att bostadsförsörjningsprogrammet ger en bra översikt av 
bostadsbyggandet för kommunen under perioden 2021-2025. GR ser även positivt på att 
pröva frågan om byggnation av ägarlägenheter och exploateringar med miljösmarta lösningar.  

GR bedömer att de uppsatta målen i programmet ligger i linje med överenskommelserna i det 
regionala mål- och styrdokumenten ”Hållbar tillväxt och Strukturbild för 
Göteborgsregionen”.  

De anser att kommunens förväntade befolkningstillväxt på 1.5% ligger i linje med den 
regionala befolkningstillväxten samt att kommunens bostadsplanering skapar god följsamhet 
mellan politisk viljan att erbjuda bostäder till en växande befolkning och det regionala 
bostadsbehovet.  

GR uttrycker en önskan om en tydligare regional utblick som även inkluderar pendlings- och 
flyttrörelser i förhållande till regionen som helhet. Det saknas även en tydlig koppling till 
kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen som GR yttrade sig över 2019-10-04 och 
saknar en analys av olika sociala gruppers behov.  

Göteborgs Stad 
Göteborgs Stad bedömer att ett ökat och varierat bostadsbygge i Härryda kommun har en 
positiv effekt på bostadsförsörjningen i regionen. I relation till detta saknar dock Göteborgs 
Stad resonemang krig och en beskrivning av hur Härryda kommun arbetar med att tillgodose 
bostadsbehoven hos hushåll med svag ställning på bostadsmarknaden. 

Härryda Energi 
Härryda Energi konkluderar att en förutsättning för att byggnationen möjliggörs på bästa sätt 
avseende bra el-infrastruktur är att Härryda Energi involveras i de tidiga fasen av projekten. 

Lerums kommun 
Lerums kommun har inte några synpunkter på förslaget. De ställer sig bakom GR:s svar som 
KSO har tagit del av. 

Länsstyrelsen Västra Götaland 
Länsstyrelsen saknar den sociala aspekten av bostadsförsörjningsfrågorna såsom 
behovsanalys eller andra insatser som syftar till att nå kommunens mål kopplade till 
bostadsförsörjningen.  

Länsstyrelsen saknar även en koppling mellan bostadsförsörjningsprogrammet och 
kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen.  
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De understryker att det är bra att kommunen på ett tydligt sätt visar kopplingen mellan 
bostadsförsörjningsprogrammet och lokalresursplanen men saknar en koppling till 
kommunens översiktliga planering. De ser en god möjlighet att låta riktlinjerna för 
bostadsförsörjningsprogrammet för verkligt genomslag i kommunens nya översiktsplan och 
bidra till att skapa förutsättningar för ett bostadsbyggande som möter behoven som en 
befolkningsutveckling medför och som svarar mot olika gruppers behöv och efterfrågan.  

Utbyggnadsområdens lämplighet bör provas i kommande översikt- och detaljplanering.  

Marks kommun  
Marks kommun anser att Härryda kommuns bostadsförsörjningsprogram är lättöverskådligt 
och ett tydligt dokument över det planerade bostadsbyggandet.  

Mölndals stad 
Mölndals stad är positiv till att Härryda kommuns bostadsförsörjningsprogram grundar sig på 
viktiga kommunala mål som belyser Härrydas roll i en tillväxtregion.  

De tydliga målen ser Mölndals stad som positivt då de gynnar arbetet med 
bostadsutvecklingen både inom Härryda kommun samt för den övergripande regionen.  

Dock saknar Mölndals stad i analysen de utmaningar som kommunens ser kring 
bostadsförsörjningen och hur kommunen kommer arbeta med dessa utmaningar för att nå sina 
mål.  

Partille kommun 
Partille kommun ställer sig positiv till att man uppmärksammar Göteborgsregionens 
strukturbild och ger en god grund för en samverkan att utveckla bostadsbyggandet i regionen.  

De konstaterar att den procentuella fördelningen av kommande byggnation har tonvikt på det 
privata ägandet och efterfrågar en fördjupad bild hur kommunen arbetar med de olika 
målgruppernas behov av bostad på arbetsmarknaden.  

Kommunen ställer sig positiva till att båda kommunerna har framtida planer på byggnation 
vid den gemensamma kommungränsen, där exempelvis infrastruktur och samhällsfastigheter 
kan nyttjas av kommuninvånare från båda kommunerna.  

Räddningstjänsten Storgöteborg  
Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) har inget att erinra mot 
bostadsförsörjningsprogrammet och anser inte att programmet förändrar den riskbild som 
ligger till grund för RSGs operativa förmåga. Värt att notera är dock att stegbil saknas i 
orterna och närområden. Detta medför en viss begränsning i hur höga flerbostadshusen kan 
utformas.  

Västra Götalandsregionen 
Västra Götalandsregionen har valt att inte svara på remissen.  
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Överföring av verksamhet samt anläggningar 
till Härryda Vatten och Avfall AB 
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2020KS614 
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Ekonomi- och upphandlingsfunktionen  
David Sparredal 

 
 
 
 Kommunstyrelsen 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-11-09 2020KS614  001 
  
 

Överföring av verksamhet samt anläggningar till Härryda Vatten och 
Avfall AB 

Sammanfattning  
I samband med beslut om budget för 2020-2024 den 17 juni 2019 § 93 uppdrog 
kommunfullmäktige åt kommunstyrelsen att bolagisera kommunens verksamhet för 
vatten och avfall. Bolaget ska tillsvidare vara helägt av Härryda kommun. Inför arbetet 
med verksamhetsövergång beslutade kommunfullmäktige den 23 april 2020 § 69 att bilda 
bolaget Härryda Vatten och Avfall AB.  
 
Härryda kommuns vatten-, avlopps- och avfallsverksamhet ska enligt föreliggande 
förslag överföras till bolaget Härryda Vatten och Avfall AB per den 1 januari 2021. 
Överföringen omfattar dels verksamhetsövergång och dels verksamhetens 
anläggningstillgångar. Anläggningstillgångarna bedöms vid överlåtelsetillfället ha ett 
bokfört värde på 670 mnkr. 
 
I samband med rörelseöverlåtelsen till bolaget behöver kommunfullmäktige fastställa 
förändringar i bolagsordningen samt ägardirektiv till bolaget. 
 
Bolaget föreslås finansieras genom dels eget kapital om 150 mnkr och dels genom 
upptagande av lån om cirka 325 mnkr mot kommunal borgen. Bolaget övertar även 
skulder till vatten- och avloppskollektivet om cirka 195 mnkr gällande 
anslutningsavgifter samt ackumulerade ekonomiska överskott. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige fastställer bolagsordning för Härryda Vatten och Avfall AB enligt 
bilaga 1. 
 
Kommunfullmäktige fastställer ägardirektiv för Härryda Vatten och Avfall AB enligt 
bilaga 2. 
  
Kommunfullmäktige beslutar att aktiekapitalet i Härryda Vatten och Avfall AB ska 
uppgå till tio miljoner kronor (10 000 000 kronor) och att nio miljoner niohundrafemtio 
tusen kronor (9 950 000 kronor) tillförs bolaget genom kvittningsemission.  
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Kommunfullmäktige beslutar att tillföra Härryda Vatten och Avfall AB ett villkorat 
aktieägartillskott på etthundrafyrtio miljoner kronor (140 000 000 kronor). 
 
Kommunfullmäktige beviljar Härryda Vatten och Avfall AB borgen med maximalt 
fyrahundra miljoner kronor (400 000 000 kronor) för upptagande av lån. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna rörelseöverlåtelseavtal, samt avtalsbilagor, 
mellan Härryda kommun och Härryda Vatten och Avfall AB enligt bilaga 3. 
 
Under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner rörelseöverlåtelseavtal uppdrar 
kommunstyrelsen åt kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör att underteckna 
avtalet. 

Ärendet 
På uppdrag av kommunstyrelsen har förvaltningen, genom extern konsult, genomfört en 
utredning av bland annat organisationsform för vatten- och avfallsverksamheten. I 
samband med beslut om budget för 2020-2023 den 17 juni 2019 § 93 fattade 
kommunfullmäktige följande beslut: 
 
”Kommunstyrelsen ges i uppdrag att bolagisera verksamheten för vatten, avlopp och 
avfall. Bolaget ska initialt vara ett eget helägt kommunalt bolag. På detta sätt får vi ett 
koncentrerat och fokuserat arbete med dessa viktiga infrastrukturfrågor och är bättre 
förberedda om det i framtiden ska bildas ett regionalt- eller kommunöverskridande bolag. 
Viktigt att styrelseledamöter har eller ges mycket god kunskap i bolagets 
verksamhetsområden.” 
 
I 10 kap. 3 § kommunallagen anges att om en kommun lämnar över skötseln av en 
kommunal angelägenhet till ett helägt kommunalt bolag, ska fullmäktige  

1. fastställa det kommunala ändamålet med bolaget  
2. se till att det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna 

som utgör ram för verksamheten anges i bolagsordningen  
3. utse samtliga styrelseledamöter  
4. se till att det anges i bolagsordningen att fullmäktige får ta ställning innan sådana 

beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt 
fattas  

5. utse minst en lekmannarevisor, och  
6. se till att bolaget ger allmänheten insyn i den verksamhet som genom avtal lämnas 

över till privata utförare 
 

Bolaget 
Bolaget, Härryda Vatten och Avfall AB 559259-4591, bildades den 29 april 2020 efter 
beslut i kommunfullmäktige den 23 april 2020 § 69 med inledande syfte att fullfölja 
uppdraget att bolagisera vatten- och avfallsverksamheten. Detta ärende avser nästa steg i 
bolagsbildningen vilket innefattar att fatta beslut i kommunfullmäktige om ny 
bolagsordning, ägardirektiv, styrelse, finansiering, överföring av verksamhet och 
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anläggningar samt eventuella övriga frågor. Verksamheten ska formellt överföras per den 
31 december 2020. 
 
Enligt bolagsordningen har bolaget till föremål för sin verksamhet att inom Härryda 
kommun driva vattenverksamhet enligt lagen om allmänna vattentjänster och utöva 
kommunens ansvar för avfallshantering enligt miljöbalken.  
 
Bolaget bedriver verksamhet utifrån lokaliseringsprincipen och ska i sina kontakter med 
kommuninvånare och kunder tillämpa likställighetsprincipen. Verksamheten som bedrivs 
inom den kommunala vatten- och avfallshanteringen är underkastad 
självkostnadsprincipen. 
 
Bolagets syfte är att enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande svara 
för vatten- och avfallsverksamhet i Härryda kommun. Skulle bolaget likvideras, ska dess 
behållna tillgångar tillfalla Härryda kommun såsom ensam aktieägare. 
 
Bolagsordning 
I samband med rörelseöverlåtelsen till bolaget behöver bolagsordningen uppdateras. 
Förändringen avser framförallt storleken på det egna kapitalet och antalet röster i bolaget 
vilket måste anpassas till den finansieringsmodell som föreslås. Förslag till ny 
bolagsordning för Härryda Vatten och Avfall AB återfinns i bilaga 1. 
 
Ägardirektiv 
Kommunens bolag styrs framförallt genom upprättande av ägardirektiv och uppföljning 
av dessa. Förslag till ägardirektiv för Härryda Vatten och Avfall AB återfinns i bilaga 2. 
 
Verksamhet och nuvarande organisation 
Vatten- och avfallsverksamheten omfattar hela Härryda kommun och sträcker sig mellan 
Mölnlycke och Rävlanda. Verksamheten producerar årligen 1,7 miljoner kubikmeter 
vatten, tar hand om 3,9 miljoner kubikmeter spillvatten och omhändertar cirka 14 000 ton 
avfall från hushåll genom förbränning, återvinning och deponi. Vattenverksamheten 
omfattar ca 50 mil ledningar, tre vattenverk, två reningsverk, tryckstegringsstationer, 
reservoarer och ett stort antal avloppspumpstationer.  
 
Verksamheten består av 24 medarbetare, varav 14 är drifttekniker och 10 är tjänstemän. 
Verksamheten är en renodlad beställarverksamhet där all utbyggnad sker med hjälp av 
externa utförare. 
 
Kommunen har tre stycken egna vattenverk; Finnsjön, Rävlanda och Hällingsjö samt två 
reningsverk; Rävlanda och Hällingsjö. Därutöver köper kommunen vatten från Göteborg 
och Partille kommun och rening av avloppsvatten av Gryaab (Ryaverket). Under de 
kommande åren planeras ett nytt vattenverk att byggas, vilket är en investering på drygt 
en halv miljard kronor. Det nya vattenverket kommer att säkra vattenförsörjningen, vilket 
är kritisk för kommunens tillväxt. Den höga utbyggnadstakten i kommunen är en stor 
utmaning för kommunens VA-verksamhet är tillsammans med behovet av underhåll på 
befintliga rörnätet. På sikt kommer allt avlopp avledas till Ryaverket (Gryaabs 
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avloppsreningsverk på södra Hisingen i Göteborg) och de egna reningsverken kommer då 
att avvecklas. 
 
Verksamheten tillhör sektorn för samhällsbyggnad och är en del av kommunstyrelsens 
ansvarsområde. 
 
Vatten- och avloppsverksamheten 
Verksamhetens uppdrag är att för vatten- och avloppskollektivet producera och 
distribuera dricksvatten av godkänd kvalitet och erforderlig kvantitet, avleda och rena 
spillvatten samt avleda dagvatten. Vattenverksamheten ska verka för en god 
vattenförsörjning med hänsyn till hygien, hälsa och miljö genom plan- och bygglagen och 
enligt lagen om allmänna vattentjänster samt Livsmedelsverkets föreskrifter. 
Verksamheten har ett ansvar att skydda dricksvattentäkter genom vattenskyddsområden 
och vattenskyddsföreskrifter. 
 
Vatten- och avloppverksamheten utför drift och underhåll samt nybyggnation av 
kommunens ledningsnät, vattenverk, avloppsreningsverk, pumpstationer, reservoarer och 
tryckstegringsstationer. Verksamheten ska även genomföra erforderliga investeringar för 
att vidmakthålla en god dricksvattenförsörjning och rening av spillvatten, såväl för 
befintliga som för tillkommande bostäder och industrier. 
 
Andra uppdrag som verksamheten ansvarar för är att installera, kontrollera och byta ut 
vattenmätare, ajourhålla digitaliserat kartverk för vatten- och avloppsledningar samt 
upprätta VA-försörjningsplaner.  
 
Vatten- och avloppsverksamheten arbetar tätt tillsammans med övriga verksamheter inom 
sektorn för samhällsbyggnad. Rutiner för denna samverkan finns dokumenterade. 
 
Avfallsverksamheten 
Avfallsverksamheten ansvarar för att kommunalt avfall samlas in och transporteras till 
godkänd behandlingsanläggning. Detta inkluderar även slam, hushållens grovavfall och 
hushållens farliga avfall. 
 
Verksamheten leds av en avfallsingenjör, underställd verksamhetschefen, som ansvarar 
för att kommunen fullföljer sitt uppdrag och säkerställer detta med löpande planering och 
utveckling inom avfallsområdet och med entreprenadkontakter för löpande drift. 
Verksamheten är ytterligare förstärkt av en avfallshandläggare samt att vatten- och 
avfallsverksamheten gemensamt betalar för två heltidstjänster i kontaktcenter som också 
handlägger en del av verksamhetens ärenden. 
 
Avfallsinsamlingen av slam och farligt avfall är upphandlad på entreprenad. Enligt en 
direkttilldelning till Renova AB, där Härryda kommun är en av de tio 
delägarkommunerna, sker sophämtningen samt den största delen av all avfallsbehandling 
inom bolaget Renova. Verksamhetschefen medverkar som representant i chefsnätverk för 
Göteborgsregionen och för chefsnätverket för Renova. 
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Även drift, bemanning och transporter på kommunens återvinningscentral Bråta 
upphandlas. Härryda kommun har ett samverkansavtal med sex närliggande kommuner, 
vilket ger invånarna i de deltagande kommunerna möjligheten att nyttja varandras 
återvinningscentraler.  
 
Avfallsverksamheten arbetar tätt tillsammans med övriga verksamheter inom sektorn för 
samhällsbyggnad. Rutiner för denna samverkan finns dokumenterade. 
 
Överföring av vatten-, avlopps- och avfallsverksamheten samt överföring av vatten- 
och avloppsanläggningar 
Överföring av kommunens VA-anläggningar till det nya bolaget, Härryda Vatten och 
Avfall AB organisationsnummer 559259-4591, sker genom en så kallad 
rörelseöverlåtelse. Det betyder att verksamheten samt ägarskapet av anläggningarna 
flyttas till det nya bolaget. Kommunen får betalt genom att det egna kapitalet i bolaget 
ökas genom kvittning av fordran/skuld, en så kallad kvittningsemission, genom att 
bolaget övertar kommunens skulder till taxekollektivet samt att resterande del regleras 
genom att bolaget upptar lån varefter skulden till ägaren återbetalas. Det egna kapitalet 
uppdelas i aktiekapital och villkorat ägartillskott. Transaktionen föreslås genomföras i två 
steg där steg 1 utgör själva genomförandet av rörelseöverlåtelsen samt övertagande av 
lån, emittering av nytt aktiekapital, lämnande av villkorat aktieägartillskott. Resterande 
del kvarstår som en skuld till kommunen. I steg 2 regleras affären slutgiltigt i samband 
med att kommunens bokslut är fastställt och de slutgiltiga värdena fastslagits. Steg 2 
avslutas med att bolaget upptar de lån som behövs för att färdigställa finansieringen. 
 
Det bokförda värdet av anläggningarna bedöms vara cirka 670 mnkr och värdet är jämfört 
med en teoretisk beräkning enligt nuvärdesmetoden, vilken kompletterar och bekräftar att 
det bokförda värdet är rimligt. Upparbetade avskrivningar kommer att beaktas i bolagets 
tillgångar så att de skrivs av enligt ursprunglig plan vilket i relation till taxekollektivet ger 
en rättvis hantering. Anläggningarna kommer även att följa fastställd 
komponentindelningsmodell.  
  
Rörelseöverlåtelseavtal samt bilagor till avtalet återfinns som bilaga 3. 
 
Bolagets finansiering – eget kapital samt låneskulder 
Anläggningarnas värde baseras på ett vid årsskiftet bokfört värde om 670 mnkr vilket 
utgör köpeskillingen. Affären föreslås av praktiska skäl att genomföras i två steg. I 
samband med årsskiftet genomförs steg 1, vilket är den formella överlåtelsen av rörelsen 
till Härryda Vatten och Avfall AB. Det sker genom ett ingånget avtal och att 
transaktionen betalas genom att kommunen lånar ut ett belopp motsvarande 
köpeskillingen om preliminärt 670 mnkr. I samband med att kommunens bokslut är klart 
och fastställt i kommunfullmäktige genomförs steg 2.  
 
Steg 1 på tillträdesdagen  
Reglering sker genom följande åtgärder: 
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1. Bolaget övertar kommunens skuld till taxekollektivet för inbetalda 
anslutningsavgifter, cirka 180 mnkr. Bolaget övertar bolaget övertar kommunens 
övriga upparbetade skulder till taxekollektivet om cirka 15 mnkr.  

2. Nyemission genom s.k. kvittningsemission, genomförs om 10 mnkr i enlighet 
med detta beslut.  

3. Utställande av villkorat ägartillskott till bolaget om 140 mnkr i enlighet med detta 
beslut.  

4. Resterande del, preliminärt, 325 mnkr hanteras som en säljarrevers, d.v.s att 
kommunen har en fordran på bolaget vilken skall regleras i samband med att steg 
2 genomförs. 
 

Steg 2 Kommunens bokslut fastställt 
I steg två regleras resterande delar baserat på de värden som fastställs i bokslutet. Det 
sker genom att kommunens fordran på bolaget hanteras genom att bolaget upptar egna lån 
om preliminärt 325 mnkr mot kommunal borgen. 
 
Genom de båda emissionerna ökas alltså kommunens bokförda värde på aktierna i 
bolaget samtidigt som kommunens fordran minskar med motsvarande belopp. Bolagets 
egna kapital kommer alltså att uppgå till 150 mnkr fördelat på aktiekapital 10 mnkr samt 
fritt eget kapital i form av villkorat ägartillskott (en ej räntebelagd skuld till ägaren) 
om 140 mnkr. Ökningen av aktiekapitalet, emissionen, görs genom en så kallad 
kvittningsemission där delar av kommunens fordran som uppstår i samband med 
rörelseöverlåtelsen omformas till aktiekapital. De exakta beloppen kan fastställas först 
när kommunens bokslut är klart och de verkliga anläggningsvärdena har preciserats. 
Målet är att bolagets soliditet inledningsvis skall uppgå till cirka 20 %, men efter en tid av 
genomförda nyinvesteringar sjunka till en önskad nivå om cirka 10 %. 
 
Ekonomisk plan för vatten-, avlopp- och avfallsverksamheten 
Under en 10-årig horisont förväntas verksamheten för framförallt vatten och avlopp (VA) 
genomgå förändringar i och med planering av nya områden, expansioner av befintliga 
samt uppgradering av befintliga anläggningar. Den förväntade befolkningsökningen 
ligger enligt plan på 1,5 %. Den totala planerade investeringssumman bedöms för de 
kommande 10 åren uppgå till ca 1 200 mnkr med nuvarande planering. De ökade 
investeringarna kommer att medföra en utveckling med ökande taxor de närmsta åren för 
att kunna balansera upp de ökade kapitaltjänstkostnaderna. Den investering som främst 
kommer att påverka investeringsutvecklingen är det nya vattenverket Västra Nedsjön och 
på lite sikt, investeringar i Landvetter södra. Investeringarna i Landvetter södra är större 
till omfattning och pågår huvudsakligen under en längre tidshorisont än 10 år. Då de 
senare kommer att finansieras med hjälp av anslutningsavgifter, förväntas inte 
taxeutvecklingen påverkas i någon större omfattning. 
 
Investeringarna förväntas öka det sammanlagda värdet av tillgångarna till cirka 1 200 
mnkr år fram till 2030. På grund av att investeringarna till sin helhet finansieras genom 
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lån förväntas soliditeten sjunka från 22 % ner till 10 % under den kommande 10-
årsperioden, vilket motsvarar önskad långsiktig soliditetsnivå. 
 
Drift- och underhållskostnaderna förväntas följa den ökade verksamhetsvolymen samt en 
indexutveckling på 2 % årligen och kapitaltjänstkostnaderna förväntas öka på grund av 
investeringsvolymen. De ökade kostnaderna kommer att kompenseras med en förhöjd 
taxa de kommande 4 åren för att sedan på sikt plana ut. Från och med 2025 planeras det 
att även inkomma ersättning från Bollebygds kommun avseende nyttjande av 
överföringsledningar. Dessa beräknas uppgå till ca 4 mnkr årligen vilket påverkar 
taxeutvecklingen positivt. 
 
För avfall planeras taxan öka under år 1 och 2, till följd utav ökade kostnader i och med 
investeringar under år 2020. Därefter kommer taxeutvecklingen att plana ut, vilket 
innebär att ökningen under år 2-10 är marginell och bedöms understiga index. 
 
På grund utav de ökade investeringarna inom VA kommer de finansiella kostnaderna stå 
för en markant del av de totala kostnadsökningarna, där även en räntekostnad för det av 
Härryda kommun insatta kapitalet ingår. Vidare kommer även avskrivningarna öka, 
främst mellan 2020-2024 gällande VA, till följd av de ökade anläggningstillgångarna. 
 
För att kunna följa en relativt jämn taxeutveckling och undvika stora variationer i 
taxeutvecklingen planeras det under 2024 inom VA-verksamheten ett negativt resultat 
som tas ut av ett positivt nettoresultat året därpå under 2025. Med den 10-åriga 
ekonomiska planen landar det ackumulerade över-/underskottet på nära 0 kr år 2030. 
 
Personal 
Överföring av personal till HVAB sker genom en så kallad verksamhetsövergång vilket 
är ett arbetsrättsligt begrepp och metod som innefattar information, valmöjligheter och 
MBL-förhandlingar. Verksamheten avseende vatten, avlopp och avfall består av 23 
medarbetare som alla omfattas av verksamhetsövergången. Kommunens personalchef har 
informerat om verksamhetsövergången kontinuerligt samt fört dialog med den centrala 
samverkansgruppen. Bolaget har ansökt om medlemskap i Sobona (SKR:s 
arbetsgivarorganisation för kommunala bolag) vilket kommer att innebära att samma 
avtal (AB) som nu tillämpas för medarbetarna kommer att fortsätta att gälla även i 
bolaget, dvs. personalen kommer att ha bibehållna förmåner. Medarbetarna kommer att få 
formell fråga i november 2020, efter kommunstyrelsens beslut, om de önskar anställning 
i bolaget. Anställningsår i kommunen förs över till bolaget. Avtalen skrivs under i 
december 2020, efter kommunfullmäktiges beslut, så att medarbetarna är anställda från 
och med den 1 januari 2021 i HVAB. Om någon medarbetare väljer att inte gå över 
kommer de att turordnas mot lämpliga tjänster inom kommunens övriga verksamheter. 
 
Interna tjänsteköp 
VA-verksamheten nyttjar idag en rad olika tjänster från kommunen vilka omfattar allt 
från gemensamma funktioner såsom ekonomi, IT, kontaktcenter, personal och 
kommunikation till andra verksamhetsdelar såsom mark- och exploatering. En stor del av 
dessa tjänster kommer bolaget att fortsatt nyttja och köps från förvaltningarna genom så 
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kallade omvända interna upphandlingar. Ett avtal kommer att tas fram mellan bolaget och 
respektive enhet där innehåll och ersättning regleras. 
 
Effekter för invånare och kunder 
De förslagna åtgärderna bedöms inte ge effekter vare sig hos bolagets kunder i termer av 
service, taxepåverkan eller i bolagets resultat. Den taxeutveckling som är planerad följer 
en väl utarbetad, och i stora delar beslutad, plan gällande utbyggnad och investeringar i 
kommunens vatten- och avloppsnät samt för vattenförsörjning. 
 
Inga förändringar förväntas heller ske inom återvinningsverksamheten som en effekt av 
denna åtgärd. 
 
Effekter för kommunens ekonomi 
Kommunens ekonomi förväntas stärkas genom rörelseöverlåtelsen till bolaget. Detta sker 
genom att kommunens direkta upplåning i utgångsläget minskar med cirka 325 mnkr som 
en effekt av att bolaget upptar egna lån. Vidare ger bolagets upplåning gällande 
finansiering av kommande års investeringar en positiv effekt då kommunen inte behöver 
uppta lån för att finansiera denna investeringsvolym. För koncernen Härryda kommun 
innebär förändringen inte någon förändrad ekonomisk ställning. 
 

  

Peter Lönn 
Kommundirektör  Bo Ekström  
  Ekonomichef 

 

Bilagor 

Bilaga 1 – Förslag till Bolagsordning 
Bilaga 2 – Förslag till Ägardirektiv 
Bilaga 3 – Rörelseöverlåtelseavtal 

1. VA-anläggningen, bilaga till punkt 2.2(a) i Rörelseöverlåtelseavtal 
2. Anläggningstillgångar, bilaga till punkt 2.2(b) i Rörelseöverlåtelseavtal 
3. Avtalen, bilaga till punkt 2.2(c) i Rörelseöverlåtelseavtal 
4. Personalen, bilaga till punkt 2.5 i Rörelseöverlåtelseavtal 
5. Skulder som ska övertas, bilaga till punkt 3.2(a) i Rörelseöverlåtelseavtal 
6. Revers, bilaga till punkt 3.2(b) i Rörelseöverlåtelseavtal 
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Bilaga 1 till tjänsteskrivelse  2020-11-09 
Överföring av verksamhet samt anläggningar   Dnr: 2020KS614  001 
till Härryda Vatten och Avfall AB  
 
  

1 

 

Bolagsordning för Härryda Vatten och Avfall AB  
  
§ 1 Firma  
Bolagets firma är Härryda Vatten och Avfall AB.  

 

§ 2 Styrelsens säte  
Bolagets styrelse har sitt säte i Härryda kommun.  
 

§ 3 Föremål för verksamheten  
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Härryda kommun 
driva vattenverksamhet enligt lagen om allmänna vattentjänster och utöva kommunens ansvar 
för avfallshantering enligt miljöbalken.  

Bolaget ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna. Bolaget ska i tillämpliga delar följa de 
kommunalrättsliga principerna i 2 kap. i kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara 
förenlig med den kommunala kompetensen och att kommunmedlemmarna ska behandlas lika, 
förbud att lämna stöd åt enskild och förbud att ta högre avgift än motiverat för de tjänster som 
tillhandahålls, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag.  
 

§ 4 Syfte med verksamheten  
Bolagets syfte är att enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande svara 
för vatten och avfallsverksamhet i Härryda kommun.   
 

§ 5 Beslut av principiell beskaffenhet eller av större vikt  
Bolagets styrelse ska inhämta kommunfullmäktige i Härryda 
kommuns ställningstagande innan beslut av principiell beskaffenhet eller annars av större 
vikt fattas. 
 

§ 6 Aktiekapital och antal aktier  
Aktiekapitalet ska utgöra minst tio miljoner kronor (10 000 000) och högst fyrtio miljoner 
(40 000 000) kronor. Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 50 000 och högst 200 000.  
  

§ 7 Styrelse  
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst tre suppleanter.  

Ledamöter och suppleanter jämte ordförande och vice ordförande utses av kommunfullmäktige i 
Härryda Kommun. Om kommunfullmäktige inte beslutar annat utses ledamöter och suppleanter 
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Överföring av verksamhet samt anläggningar   Dnr: 2020KS614  001 
till Härryda Vatten och Avfall AB  
 
  

2 

jämte ordförande och vice ordförande för tiden från den ordinarie bolagsstämman som följer 
närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats och fram till och med den ordinarie 
bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.  
  

§ 8 Revisorer  
För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande 
direktörens förvaltning ska på årsstämma väljas en revisor och en revisorssuppleant, som 
samtliga ska vara auktoriserade revisorer. Istället för revisor och revisorssuppleant får stämman 
utse ett revisionsbolag. Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma 
som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.  
  

§ 9 Lekmannarevisorer  
För samma period som gäller för bolagets styrelse utser kommunfullmäktige i Härryda 
kommun minst två lekmannarevisorer och högst två suppleanter. Lekmannarevisorerna utses ur 
kommunrevisionen. Lekmannarevisorerna ska granska om bolagets verksamhet sköts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om bolagets interna 
kontroll är tillräcklig.  
 

§ 10 Kallelse  
Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före årsstämma och 
extra stämma. Kallelse ska ske via e-post till kommun@harryda.se.  
  

§ 11 Ärenden på årsstämma  
Årsstämma ska hållas inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår. På årsstämman 
ska följande ärenden förekomma till behandling.  

1. Stämmans öppnande. 

2. Val av ordförande och sekreterare.  

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.  

4. Val av en eller två justerare.  

5. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.  

6. Godkännande av dagordning.  

7. Framläggande av årsredovisningen och, när det krävs, revisionsberättelsen.  

8. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport.  

9. Beslut om följande  

a) Fastställande av resultat- och balansräkning, samt i förekommande fall, 
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.   

b) Disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.  
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c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna samt verkställande direktören när sådan 
förekommer.  

10. Fastställande av arvoden till styrelsen, revisor, revisorssuppleant och lekmannarevisorer 
med suppleanter.  

11. Rapport om kommunfullmäktige i Härryda kommuns val av styrelseledamöter och 
suppleanter samt ordförande och vice ordförande.  

12. När så erfordras, val av revisorer och revisorssuppleanter.  

13. Rapport om kommunfullmäktige i Härryda kommuns val av lekmannarevisorer och 
suppleanter för dessa.  

14. Annat ärende som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen 
eller ägardirektiv.  

15. Stämmans avslutande. 
 

§ 11 Räkenskapsår  
Räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.  
 

§ 12 Firmateckning  
Bolagets firma tecknas av styrelsen eller av dem styrelsen utser bland styrelsens ledamöter eller 
suppleanter alternativt den verkställande direktören. Bemyndigandet får inte avse ensam 
firmateckningsrätt, utan endast två personer i förening. Verkställande direktören får vidta de 
åtgärder som anges i 8 kap. 29 § aktiebolagslagen.  
 

§ 13 Inspektionsrätt  
Kommunstyrelsen i Härryda kommun och kommunens revisorer har rätt att ta del av bolagets 
handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller 
dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.  
 

§ 14 Handlingars offentlighet  
Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för 
allmänna handlingars offentlighet i 2 kap. tryckfrihetsförordningen samt offentlighets- och 
sekretesslagen.  
 

§ 15 Likvidation  
Skulle bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla Härryda kommun.  
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§ 16 Ändring av bolagsordning  
Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Härryda 
kommun. 
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Ägardirektiv för Härryda vatten och Avfall AB  

 

För Härryda Vatten och Avfall AB, (”Bolaget”), gäller följande ägardirektiv. Ägardirektivet är fastställt 
av kommunfullmäktige i Härryda kommun [202X-MM-DD] [§ 184] och därefter bekräftat på Bolagets 
bolagsstämma den [datum].  

Det ankommer på Bolagets styrelse och verkställande direktör att tillse att gällande bolagsordning 
jämte detta ägardirektiv efterlevs i Bolagets verksamhet, såvida inte bolagsordningen eller direktivet 
står i strid med lag eller författning. Ägardirektivets syfte är att tydliggöra Bolagets verksamhet så att 
Bolaget på ett resurseffektivt sätt och med god kvalitet kan förverkliga uppsatta mål. 

 

1 BOLAGETS VERKSAMHET 

Bolagets övergripande syfte är att skapa nytta för Härryda kommun och dess invånare. Bolagets 
ändamål är att enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande svara för vatten och 
avfallsverksamhet i Härryda kommun enligt lagen om allmänna vattentjänster och utöva kommunens 
ansvar för avfallshantering enligt miljöbalken.  

 

1.1 Grunduppdrag vatten- och avloppsverksamhet 

Verksamhetens uppdrag är att för vatten- och avloppskollektivet (kunder anslutna till det kommunala 
vatten- och avloppsnätet) producera och distribuera dricksvatten av godkänd kvalitet och erforderlig 
kvantitet, avleda och rena spillvatten samt avleda dagvatten. Vattenverksamheten ska verka för en 
god vattenförsörjning med hänsyn till hygien, hälsa och miljön genom plan- och bygglagen och enligt 
lagen om allmänna vattentjänster samt livsmedelsverkets föreskrifter. Verksamheten har ett ansvar 
att skydda dricksvattentäkter genom vattenskyddsområden och vattenskyddsföreskrifter. 

Vatten- och avloppverksamheten utför drift och underhåll samt nybyggnation av kommunens 
ledningsnät, vattenverk, avloppsreningsverk, pumpstationer, reservoarer och tryckstegringsstationer. 
Verksamheten ska även genomföra erforderliga investeringar för att vidmakthålla en god 
dricksvattenförsörjning och rening av spillvatten, såväl för befintliga som för tillkommande bostäder 
och industrier. 

Andra uppdrag som verksamheten ansvarar för är att installera, kontrollera och byta ut 
vattenmätare, ajourhålla digitaliserat kartverk för vatten- och avloppsledningar samt upprätta VA-
försörjningsplaner. 

Verksamheten är affärsdrivande och finansierad med avgifter enligt en vatten- och avloppstaxa (VA-
taxa). VA-taxan beslutas av Härryda kommuns kommunfullmäktige. Enligt vattentjänstlagen är 
verksamheten ansvarig att årligen upprätta en separat balans- och resultaträkning som återspeglar 
hur verksamhetens intäkter förhåller sig till kostnaderna. 
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1.2 Grunduppdrag avfallsverksamhet 

Verksamheten avfall är ansvarig för att samla in, transportera och återvinna eller borttransportera 
det hushållsavfall som finns i kommunen, och som inte faller under producentansvaret. Kommunens 
ansvar omfattar hushållsavfall och grovavfall, avloppsslam samt farligt avfall. De lagar som styr 
avfallshantering är framförallt miljöbalken, avfallsförordningen och förordningar om 
producentansvar. 

Avfallsverksamheten tar fram en renhållningsordning som innehåller en avfallsplan och 
avfallsföreskrifter. Avfallsplanen anger hur avfall hanteras i Härryda kommun och innehåller 
kommunens planer för hur avfallshanteringen ska utvecklas. Härryda kommun är med i den 
gemensamma avfallsplanen för Göteborgsregionen. De framtagna avfallsföreskrifterna anger 
bestämmelserna för hur avfallshanteringen ska skötas i kommunen. I dem berättar kommunen hur 
den uppfyller sina skyldigheter på avfallsområdet och även hur fastighetsinnehavare omfattas av 
föreskrifterna. 

Verksamheten samarbetar med olika externa organisationer för insamling och återvinning av avfall. 
Kommunen har tecknat avtal för platser för återvinningsstationer med Förpacknings- och 
tidningsinsamlingen AB (FTIAB). FTIAB ansvarar för behållare, tömning och städning av 
återvinningsstationerna. Elkretsen tar emot hushållens elavfall och däck kan lämnas till Svensk 
däckåtervinning. Verksamheten är affärsdrivande och finansierad med avgifter enligt en avfallstaxa. 
Både avfallstaxan och renhållningsordningen beslutas av kommunfullmäktige. 

 

1.3 Inriktningsmål 

Samhällsbyggnadssektorns övergripande mål är att skapa fysiska förutsättningar för en långsiktigt 
hållbar tillväxt i Härryda kommun motsvarande lägst en genomsnittlig befolkningsökning med 1,5 % 
per år.  

Bolagets övergripande mål är att trygga vattenförsörjning och avloppshantering samt 
avfallshantering så att en befolkningsökning motsvarande lägst en genomsnittlig befolkningsökning 
på minst 1,5 % per år kan uppnås. 

 

1.4 Mål för den kommande 5–10 års perioden 

Bolaget ska ansvara för investeringsprojektet och genomförandet gällande utbyggnaden av 
överföringsledningar, intagsstation, högreservoar och det nya vattenverket i Hindås med målet att 
ett färdigställande sker till 2022.  

Bolagets mål gällande vatten- och avloppsverksamheten är att läckage och spolvatten från 
ledningsnätet ska minska samt att mängden ovidkommande vatten till spillvattenledning ska minska. 

Bolagets mål gällande avfallsverksamheten är att öka andelen matavfall som återvinns genom 
biologisk behandling samt att öka andelen insamlat grovavfall som går till materialåtervinning. 
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1.5 Ekonomisk styrning och bokslut 

1.5.1 Lönsamhet, soliditet och avkastning 

Bolagets verksamhet ska bedrivas enligt kommunalrättsliga principer under iakttagandet av det 
kommunala ändamålet med verksamheten. Långsiktiga mål ska ställas på lönsamhet och soliditet.  

Verksamheten ska bedrivas efter sunda principer så att taxor tas ut på ett sådant sätt att samtliga 
kostnader som är förknippade med verksamheten täcks utan att egentlig vinst uppstår som inte kan 
motiveras ur ett verksamhetsperspektiv.  

Ägaren har kostnader för bolagets finansiering vilka förväntas att kommunen ersätts i relation till 
dess storlek. Framförallt avses kostnader för upplåning av det egna kapital som kommunen satt in i 
bolaget. Inledningsvis uppgår det egna kapitalet till 150 Mnkr.  

Bolaget ska erlägga en borgensavgift om 0,25 procent på lån med kommunal borgen. 

Bolagets soliditet bör ej understiga 10 procent. 

 

1.5.2 Planering och rapportering 

Bolaget ska årligen fastställa verksamhetsplan för de närmaste tre räkenskapsåren, varav det första 
detaljplaneras och budgeteras. Verksamhetsplan och budget ska överlämnas för kännedom till 
kommunstyrelsen i december månad. Särskilt fokus riktas mot de delar av planen som leder till 
investeringar med påföljande kapitalbehov.  

Bolaget ska enligt kommunstyrelsens tidsplan tillhandahålla det underlag kommunstyrelsen begär för 
upprättande av kommunens sammanställda redovisning enligt 8 kap 17 § kommunallagen 
(koncernredovisning). 

Bolagets styrelse ska i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen i detta avseende stadgar, 
redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det kommunala syftet med 
densamma. 

 

1.6 Underställningsplikt 

Kommunfullmäktiges ställningstagande ska inhämtas såvitt avser; 

a) bildande eller förvärv av dotterföretag, 

b) planer på ny eller ändrad inriktning av Bolagets verksamhet, 

c) övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 

Skulle olika meningar uppkomma i styrelsen om fråga är av sådant slag att den ska underställas 
fullmäktige, ska samråd ske med kommunstyrelsen. 

 

 

Page 168 of 943



Bilaga 2 till tjänsteskrivelse  2020-11-09 
Överföring av verksamhet samt anläggningar   Dnr: 2020KS614  001 
till Härryda Vatten och Avfall AB  

4 

 

 

1.7 Förslag till auktoriserade revisorer 

Kommunens förtroendevalda revisorer ska upphandla auktoriserade revisorer för Bolaget. 
Revisorernas resultat av upphandlingen föreläggs årsstämman som nominering inför beslut om att 
utse yrkesrevisor. 

 

2 LÅNGSIKTIGHET 

Bolaget ska delta i Härryda kommuns löpande och långsiktiga planering av samhällsutbyggnaden så 
att man vid var tid kan delta i och åta sig kommunens kommande behov av de tjänster bolaget 
ansvarar för inom vatten-, avlopps- och avfallsområdena.  

Bolaget ska arbeta så att kommunen utvecklas i alla delar (tätort och landsbygd) med bostäder för 
olika behov och åldrar, och förstärkas i stråk enligt Göteborgsregionens strukturbild. Exploatering ska 
ske med hänsyn till olika områdens förutsättningar och särart. Helhetssyn, miljöhänsyn, kulturhänsyn 
ska vara viktiga riktmärken vid all byggnation utifrån varje orts förutsättningar och särart. 

Härryda kommuns och regionens mest intressanta och spännande stadsutvecklingsprojekt är 
Landvetter södra. Bolaget ska samarbeta med Landvetter Södra Utveckling AB samt kommunen så 
att dessa planer kan förverkligas. 

 

3 INSYN OCH ÄGARDIALOG 

Härryda kommunstyrelse har ett ansvar att fortlöpande följa Bolagets verksamhet. Detta innebär 
bl.a. att kommunstyrelsen löpande ska utvärdera verksamheten, Bolagets strategier och mål samt 
efterlevnaden av kommunallagen, bolagsordningen och detta ägardirektiv. Kommunstyrelsen 
kommer årligen att fatta beslut om huruvida Bolagets verksamhet har varit förenlig med det 
fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.  

Bolaget ska kontinuerligt hålla kommunstyrelsen väl informerad om sin verksamhet och ska initiera 
möten med kommunstyrelsen om omständigheterna påkallar det. Bolaget ska utan dröjsmål 
översända följande handlingar till kommunstyrelsen;  

- protokoll från bolagsstämma, 
- protokoll från styrelsesammanträde, 
- bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport vari Bolaget lämnar 

en redogörelse för sin verksamhet och styrning,  
- redovisningar per 30/4 och 31/8 av Bolagets verksamhet och ekonomiska förhållanden, samt 
- övriga handlingar och räkenskaper på förfrågan från kommunstyrelsen, under förutsättning 

att ett utlämnande inte hindras på grund av författningsreglerad sekretess.  

Bolaget ska följa kommunens tidsplaner vid bokslut, budget och annan rapportering. 
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4 FRÅGOR AV PRINCIPIELL BESKAFFENHET ELLER ANNARS AV STÖRRE VIKT 

Bolagets styrelse ska inhämta kommunfullmäktige i Härryda kommuns ställningstagande inför beslut 
av principiell beskaffenhet eller av större vikt. Uppstår tveksamhet huruvida ställningstagande krävs, 
ska Bolaget samråda med kommunstyrelsen.  

 

5 BOLAGSSTÄMMA 

Styrelsens ledamöter och suppleanter samt kommunfullmäktiges ledamöter ska inbjudas att närvara 
vid bolagsstämman. 

På Bolagets årsstämmor ska det ges tillfälle för dialog utifrån Bolagets redogörelse om; 

- uppfyllelse av nuvarande ändamål och ägardirektiv 
- Bolagets affärs-/verksamhetsplan, 
- aktuella och framtida händelser i verksamheten, samt 
- övriga frågor. 

 

6 STYRELSE 

Bolagsstyrelsen ansvarar för organisationen och förvaltningen av Bolagets angelägenheter. Styrelsen 
har det operativa ansvaret för Bolaget och att verksamheten bedrivs i enlighet med vad som har 
beslutats på årsstämman. Styrelsen ska se till att Bolagets organisation är utformad så att 
bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett 
betryggande sätt. 

 

6.1 Styrelsens arbetsordning 

Styrelsen ska årligen fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete. I styrelseordningen ska det 
anges hur arbetet i förekommande fall ska fördelas mellan styrelsens ledamöter, hur ofta styrelsen 
ska sammanträda och i vilken utsträckning suppleanterna ska delta i styrelsens arbete och kallas till 
dess sammanträden. 

 

7 VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR 

Bolagsstyrelsen utser verkställande direktör. Innan rekryteringsprocess gällande tillsättande av 
verkställande direktör startar ska samråd ske med kommunstyrelsen om kravprofil samt tjänstens 
utformning och villkor. Samråd med kommunstyrelsen ska också ske inför tillsättande och 
entledigande av verkställande direktör. Den verkställande direktören ska sköta den löpande 
förvaltningen enligt Bolagsstyrelsens riktlinjer och anvisningar.  
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7.1 Instruktion för verkställande direktör 

Styrelsen har enligt 8 kap 7 § aktiebolagslagen att meddela riktlinjer och anvisningar för verkställande 
direktörens handhavande av den löpande förvaltningen. Sådana riktlinjer och anvisningar ska 
utformas skriftligt i instruktion för verkställande direktören. Styrelsen ska tillse att instruktionen 
beaktar intentionerna i detta ägardirektiv och att den omprövas mot bakgrund av ändrade 
förhållanden och vunna erfarenheter. 

I instruktionen ska anges de inom Bolaget förekommande ärenden som med hänsyn till arten och 
omfattningen av Bolagets verksamhet är att hänföra till löpande förvaltning och således ska omfattas 
av verkställande direktörens kompetens. 

I instruktionen ska anges i vilken omfattning verkställande direktören för styrelsen ska anmäla beslut 
som denne fattat. De sålunda anmälda besluten ska upptas i styrelseprotokollet. 

 

8 FIRMATECKNING 

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets 
firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. 

 

9 ALLMÄNHETENS RÄTT ATT TA DEL AV ALLMÄNNA HANDLINGAR 

Bolaget ska hålla sina handlingar förvarade och registrerade samt arkivera sina handlingar enligt 
arkivlagen och kommunens arkivreglemente. Vad som gäller för kommunens arkivvård ska också 
tillämpas av Bolaget. 

Allmänheten har rätt att ta del av handlingarna hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna 
handlingars offentlighet i 2 kap tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen. 
Frågor om utlämnande av handling avgörs av verkställande direktören eller av den som av 
verkställande direktören delegerats att handlägga denna fråga. Bolaget ska tillämpa den vid varje tid 
gällande taxan för utlämnande av allmänna handlingar som gäller i Härryda kommun. 

 

10 RESOR OCH REPRESENTATION 

Beslut om utlandsresa fattas av Bolagets styrelseordförande i samråd med dess vice ordförande. 
Bolaget ska följa av kommunfullmäktige antagna regler för kommunal representation. 

_______________ 
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Detta rörelseöverlåtelseavtal (”Avtalet”) har ingåtts mellan 

(1) Härryda kommun, org.nr 212000-1264, 435 80 Mölnlycke, (”Säljaren”), 

(2) Härryda Vatten och Avfall AB, org.nr 559259-4591, 435 80 Mölnlycke, (”Köparen”). 

Säljaren och Köparen är nedan var för sig benämnda ”Part” samt gemensamt ”Parterna”. 

1 BAKGRUND 

1.1 Säljaren äger och är huvudman för en allmän VA-anläggning (”VA-anläggningen”) samt 

bedriver och ansvarar för vatten- och avfallsverksamheten (”Rörelsen”) inom Härryda 

kommun.  

1.2 Köparen är ett helägt dotterbolag till Säljaren.  

1.3 Säljaren önskar att omorganisera och bolagisera sin vatten- och avfallsverksamhet varvid 

Rörelsen och dess samtliga tillgångar överlåts till Köparen. Det antecknas dock att 

Säljaren, i egenskap av kommun, alltid har kvar makten att besluta om taxeföreskrifter, 

VA-anläggningens verksamhetsområde och allmänna bestämmelser om VA-

anläggningens användning. 

1.4 Det antecknas att både Säljaren och Köparen lyder under bl.a. kommunalrättsliga 

principer. 

1.5 Säljaren och Köparen har kommit överens om att Köparen ska förvärva Rörelsen på de 

villkor som intagits i Avtalet.  

2 ÖVERLÅTELSE 

2.1 Säljaren överlåter och Köparen förvärvar härmed Rörelsen, inklusive samtliga tillgångar 

hänförliga därtill, enligt villkoren i Avtalet.  

2.2 I Rörelsen ingår följande tillgångar och rättigheter (”Tillgångarna”): 

a) VA-anläggningen och samtliga inventarier och tillbehör och annan utrustning 

hörande därtill enligt Bilaga 2.2(a), 
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b) samtliga inventarier, maskiner, fordon, verktyg och annan utrustning som används 

i Rörelsen som har förtecknats i Bilaga 2.2(b) (”Anläggningstillgångarna”), 

c) samtliga rättigheter och skyldigheter enligt Säljarens befintliga avtal och bindande 

offerter som hör till Rörelsen som har förtecknats i Bilaga 2.2(c) (”Avtalen”), 

d) samtliga utestående fordringar som är hänförliga till Rörelsen, 

e) samtliga licenser och tillstånd för Rörelsens bedrivande, och  

f) kundregister, leverantörsregister, marknadsföringsmaterial, bokföringsmaterial och 

all annan teknisk, kommersiell och juridisk information som är hänförlig till 

Rörelsen. 

2.3 Parternas utgångspunkt är att Tillgångarna jämte därtill hörande bilagor utgör samtliga de 

tillgångar och rättigheter som är hänförliga till Rörelsen. Om (i förekommande fall) det 

skulle finnas andra tillgångar eller rättigheter som inte kan anses vara hänförliga till ovan 

redovisade tillgångar och rättigheter, men ändå uppenbarligen är av beskaffenhet att 

tillhöra Rörelsen, ska även dessa, om Köparen så begär, anses ingå i Rörelsen och 

överlåtas till Köparen under Avtalet utan särskilt ytterligare vederlag.  

2.4 Parterna antecknar att ingen överlåtelse av fast egendom sker i samband med Avtalets 

ikraftträdande. 

2.5 Parterna är överens om att överlåtelsen av Rörelsen innebär en övergång av verksamhet i 

enlighet med lagen om anställningsskydd. Samtliga anställda i Rörelsen, vilka inte är 

uppsagda eller har sagt upp sig, är förtecknade i Bilaga 2.5 (”Personalen”). Samtliga 

rättigheter och skyldigheter enligt anställningsavtal avseende de ur Personalen vars 

anställningsförhållanden övergår till Köparen ingår i förvärvet av Rörelsen. Parterna 

förbinder sig att verka för att Personalen tar anställning hos Köparen. De ur Personalen 

som inte vill övergå i anställning hos Köparen ska kvarstå i anställning hos Säljaren och 

Köparen har inget ansvar för sådan kvarstående Personal. 
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3 KÖPESKILLING M.M. 

3.1 Köpeskillingen för Rörelsen ska motsvara det bokförda värdet av Tillgångarna per den 31 

december 2020 i enlighet med Överlåtelsebokslutet (se definition nedan), 

(”Köpeskillingen”). Köpeskillingen har preliminärt beräknats till 670 000 000 kronor.  

3.2 Köparen ska betala Köpeskillingen enligt följande: 

a) Köparen ska överta Säljarens skulder preliminärt beräknade och specificerade i 

Bilaga 3.2(a) efter att skulderna har fastställts genom Överlåtelsebokslutet i 

enlighet med punkt 6.3, samt 

b) Köparen ska erlägga betalning enligt de villkor som Säljaren uppställer i en revers 

(enkelt skuldebrev), huvudsakligen upprättad enligt Bilaga 3.2(b), efter att 

Överlåtelsebokslutet har fastställts i enlighet med punkt 6.3. Reversen ska 

motsvara en summa uppgående till Köpeskillingen minus de skulder som ska 

övertas enligt punkt 3.2(a). 

3.3 Parterna är överens om att överlåtelsen enligt Avtalet utgör en verksamhetsöverlåtelse 

varvid mervärdesskatt inte ska utgå. För det fall Skatteverket skulle göra en annan 

bedömning än Parterna ska Säljaren ha rätt att debitera mervärdesskatt på Köpeskillingen 

och Köparen vara skyldig att betala sådan mervärdesskatt. 

4 FÖRBEHÅLL 

4.1 Avtalets fullbordan och bestånd är villkorat av att:  

a) kommunfullmäktige i Härryda kommun fattar beslut om att överlåta Rörelsen i 

enlighet med Avtalet, och 

b) att Köparens styrelse fattar beslut om att förvärva Rörelsen i enlighet med Avtalet. 

4.2 Om ovanstående villkor inte uppfylls ska Avtalet vara utan verkan utan att någon av 

Parterna ska ha rätt till kompensation eller ersättning från den andra Parten med 

anledning därav. 
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5 TILLTRÄDE 

5.1 Köparen ska tillträda Rörelsen den 1 januari 2021 (”Tillträdesdagen”).  

5.2 På Tillträdesdagen ska följande åtgärder vidtas. 

a) Parterna ska underrätta gäldenärer till fordringar som ingår i överlåtelsen om att 

Köparen är ny borgenär. 

b) Parterna ska underrätta tredje man som har egendom som omfattas av överlåtelsen, 

såsom panthavare och hyrestagare, om att Köparen är ny ägare. 

c) Köparen ska överta äganderätten till Tillgångarna och ansvaret för Rörelsen. 

d) Säljaren ska överlämna sådana Tillgångar som fysiskt kan överlämnas samt 

nödvändiga handlingar för att Köparen ska kunna fullfölja förvärvet av Rörelsen 

och Tillgångarna och för att äganderätten till Tillgångarna ska övergå på Köparen. 

6 ÖVERLÅTELSEBOKSLUT M.M. 

6.1 Säljaren ska ansvara för och bära kostnaden för upprättandet av en balans- och 

resultaträkning utvisande Rörelsens finansiella ställning och Tillgångarnas bokförda 

värde per den 31 december 2020 ("Överlåtelsebokslutet").  

6.2 Kostnader för och inkomster från Rörelsen för tiden före Tillträdesdagen belastar 

respektive tillkommer Säljaren. Kostnader och inkomster för tiden från och med 

Tillträdesdagen belastar respektive tillkommer Köparen. 

6.3 Överlåtelsebokslutet anses slutligt fastställt efter att kommunfullmäktige har godkänt 

Härryda kommuns årsredovisning för år 2019 inbegripet Överlåtelsebokslutet. 

Överlåtelsebokslutet ska överlämnas till Köparen när det sålunda är fastställt. 

7 SÄLJARENS GARANTIER 

7.1 Säljaren lämnar följande garantier per Tillträdesdagen: 

a) Överlåtelsen av Rörelsen enligt Avtalet står inte i strid med lag. 

b) Säljaren har full äganderätt till Tillgångarna och Tillgångarna är fria från 

optionsrätt, panträtt eller andra begränsande rättigheter. 
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7.2 Vid brister i ovanstående garantier, ska Säljaren ersätta Köparen för de kostnader som 

bristerna medför.  

8 SÄRSKILT OM ÖVERTAGANDE AV AVTAL 

8.1 Underrättelse till avtalsparter om överlåtelse av Avtalen ska ske genom Parternas 

gemensamma försorg.  

8.2 För det fall viss avtalspart inte medger överlåtelse av något av Avtalen åligger det 

Parterna gemensamt att genom förhandlingar med vederbörande part åstadkomma en 

avlösning av avtalsförhållandet. Eventuella kostnader för Säljaren med anledning av viss 

avtalsparts nekande av överlåtelse av något av Avtalen ska bäras av Köparen. 

8.3 Säljaren svarar för alla sina förpliktelser i Avtalen för tiden fram till Tillträdesdagen. 

9 SÄRSKILT OM FORTSATT SAMARBETE 

9.1 Rörelsen nyttjar i dagsläget ett antal av Säljarens kommungemensamma tjänster. Fortsatt 

användning av sådana tjänster kommer att hanteras genom att separata avtal tecknas 

mellan Köparen och respektive verksamhetsenhet inom Säljaren.  

9.2 Det antecknas att Säljaren är part i entreprenadkontrakt som bl.a. innehåller 

entreprenaddelar avseende Rörelsen. Pågående delentreprenader som sålunda avser 

Rörelsen ska överlåtas till Köparen, enligt villkor som senare kommer att fastställas i ett 

separat avtal, efter att dessa har avlämnats till Säljaren i enlighet med tillämpliga 

entreprenadkontrakt. 

10 ANSVARSFRISKRIVNING 

Rörelsen inklusive Tillgångarna överlåts i per Tillträdesdagen befintligt och av Köparen 

godkänt skick. Utöver garantierna i punkt 7, tar Säljaren inte på sig något ansvar för fel, 

rådighetsfel eller rättsliga fel. 
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11 FULLSTÄNDIG REGLERING 

Avtalet utgör Parternas fullständiga reglering av alla frågor som Avtalet berör. Alla 

skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser som föregått Avtalet ersätts av 

innehållet i Avtalet. 

12 ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG 

Eventuella ändringar och/eller tillägg till Avtalet ska, för att vara bindande, avfattas 

skriftligen och vara undertecknade av behöriga ställföreträdare för båda Parterna.  

13 ÖVERLÅTELSE 

Köparen får inte överlåta eller upplåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt Avtalet 

utan Säljarens skriftliga medgivande.  

14 TVISTER 

14.1 Svensk lag ska tillämpas på Avtalet. 

14.2 Tvist i anledning av Avtalet ska slutligt avgöras vid svensk allmän domstol med 

Göteborgs tingsrätt som första behöriga instans.  

    

Avtalet har upprättats i två likalydande exemplar varav Parterna har tagit var sitt. 
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VA-anläggningen. Bilaga till punkt 2.2(a) i rörelseöverlåtelseavtal  2020-11-09 
mellan Härryda kommun och Härryda Vatten och Avfall AB        Dnr: 2020KS614  001

1 

 

VA-ANLÄGGNINGEN  

De anläggningar som överförs omfattar samtliga de anläggningar som idag används, driftas och 
underhålls av kommunens nuvarande VAA-organisation. 

 

BESKRIVNING AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGARNA 

VAA-verksamheten omfattar samtliga invånare i Härryda kommun och sträcker sig mellan 
Mölnlycke och Rävlanda. Vatten- och avfallsverksamheten producerar årligen 1,8 miljoner 
kubikmeter vatten, tar hand om 4,3 miljoner kubikmeter spillvatten och omhändertar cirka 
14 000 ton avfall från hushåll genom förbränning, återvinning och deponi. Vattenverksamheten 
omfattar ca 50 mil ledningar, tre vattenverk, två reningsverk, tryckstegringsstationer, 
reservoarer och ett stort antal avloppspumpstationer.  

Anläggningarna är dokumenterade i tekniskt anläggningsregister vilket överförs till bolaget. 
Anläggningarna har vi utgången av 2020 värderats till preliminärt 670 mnkr.  

  

PRINCIPER FÖR ÖVERFÖRING AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGARNA 

Anläggningarna överförs till bokfört värde preliminärt 670 Mnkr vilket överensstämmer väl med 
alternativ värdering enligt Nuvärdesmetoden (kassaflödesbaserad metod). Värderingshorisont 
10 år.  

Avtal upprättas mellan kommunen som ägare och bolaget om överföring av 
anläggningstillgången genom avtal om rörelseöverlåtelse. Upparbetade avskrivningar kommer 
att beaktas i bolagets tillgångar, de skrivs av enligt ursprunglig plan. Anläggningarna kommer 
även att följa uppgjord komponentindelningsmodell.  

Detaljerad beskrivning återfinns i Anläggningstillgångar, bilaga till punkt 2.2(b) i 
Rörelseöverlåtelseavtal. 

 

BOKFÖRT VÄRDE GÄLLER SOM VÄRDERINGSGRUND FÖR ANLÄGGNINGARNA 

Värdering av tillgångarna, anläggningarna, är en grundläggande förutsättning för det nya 
bolaget. Värdering har gjorts genom att följa ”Fairness” -principen, vilket innebär att lösningen 
har beaktat såväl vad som är bra för ägaren, det nya bolaget och dess kunder.  

Värderingen är baserat på bokfört värde vilket har jämförts med den kassaflödesbaserade 
Nuvärdesmetoden.  
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Anl VA Objekt ID

Mölnlycke VV Finnsjön 1001

Mölnlycke VV Finnsjön råvattenst. 1002

Mölnlycke DV Finnsjö Dämme 1050

Mölnlycke DV Nordsjö Dämme 1051

Mölnlycke TS Skogsfjäll 1201

Mölnlycke TS Skogen 1202

Mölnlycke TS Kindborgården 1203

Mölnlycke TS Företagsparken 1204

Mölnlycke TS Pixbo 1205

Mölnlycke TS Nysäter 1206

Mölnlycke TS Långetjärnshöjd 1207

Mölnlycke TS Råda Stock 1208

Mölnlycke TS Stråkvägen 1209

Mölnlycke MB Alhagen 1401

Mölnlycke MB Pixbo 1402

Mölnlycke MB Naturstensvägen 1403

Mölnlycke MB Kullbäckstorp 1404

Mölnlycke MB Vällsjö torg 1405

Mölnlycke MB Långetjärn 1406

Mölnlycke MB Alhagen 2 1407

Mölnlycke MB Stenbrottet 1408

Mölnlycke MB Sjökullevägen 1409

Mölnlycke MB Kobackavägen 1410

Mölnlycke MB Plommonvägen 1411

Mölnlycke MB Partille Spill 1450

1301

1302

Mölnlycke AP Regionala 1601

Mölnlycke AP Axander 1602

Mölnlycke AP Fabriksvägen 1603

Mölnlycke AP Alhagen 1604

Mölnlycke AP Övre skogen 1605

Mölnlycke AP Ötjärn 1606

Mölnlycke AP Skinnefjäll 1607

Mölnlycke AP Lindbladska 1608

Mölnlycke AP Sjökullevägen 1609

Mölnlycke AP Pixbo herrgård 1610

Mölnlycke AP Pixbo päls 1611

Mölnlycke AP Solsten 1612

Mölnlycke AP Atlet 1613

Mölnlycke AP Bråta 1614

Mölnlycke AP Säteriet 1615

Mölnlycke AP Långetjärn 1616

Mölnlycke AP Finnsjön 1620

Mölnlycke AP Kullbäckstorp 1621

Mölnlycke AP Enebacken 1625

Mölnlycke AP Kvarnbacken 1622

Mölnlycke DP Metodvägen 1626

Mölnlycke DP Skogen 1617

Mölnlycke DP Järnvägsbron 1618

Mölnlycke DP Gångtunnel 1619

Rävlanda vattenverk 5001

Rävlanda grundvattentäkt 5101

Rävlanda TS Grandalen 5201

5301

Rävlanda avloppsreningsverk 5501

Rävlanda AP Bråtared 5601

Rävlanda AP Stockslid 5602

Rävlanda AP Björkelid 5603

Hällingsjö vattenverk 6001

Hällingsjö grundvattentäkt 6101

6102

Hällingsjö avloppsreningsverk 6501

Hällingsjö avloppspumpstation 6601

Hindås VV Hindås 4401

Hindås VV Råvatten 4402

Hindås TS Hindås 4201

Hindås TS Slalomvägen 4202

4301

Hindås AP Dämmet 4601

Hindås AP Kuntz 4602

Hindås AP Idrottsgården 4603

Hindås AP Bålviken 4604

Anläggningstillgångarna. Bilaga till punkt 2.2(b) i rörelseöverlåtelseavtal 
mellan Härryda kommun och Härryda Vatten och Avfall AB

2020-11-09

1

Dnr: 2020KS614  001
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Härryda TS 25B 3201

Härryda TS Dansered 3202

Härryda MB Härryda 3401

Härryda AP Härryda 3601

Härryda AP Götes brunn 3602

Härryda AP Skalmered 3603

Härryda DV Härsjö Dämme 3250

Landvetter TS Kyrkan 2201

Landvetter TR Hagavägen 2202

Landvetter TS Gökskulla 2203

Landvetter TS Salmered 2204

Landvetter TS Östergården 2205

Landvetter TS Björröd 2206

Landvetter TS Eskilsbyvägen 2207

2301

Landvetter MB Bårhult 2402

Landvetter MB Skällsjöås 2401

Landvetter AP Backa 2601

Landvetter AP Grönhult 2602

Landvetter AP Fläskebo 2603

Landvetter AP Agnebro 2605

Landvetter AP Grönsångarvägen 2606

Ledningsnät

Mölnlycke V V 1701

Mölnlycke V V 1702

Mölnlycke V V 1703

Mölnlycke V V 1704

Mölnlycke V V 1705

Mölnlycke V V 1706

Mölnlycke V V 1707

Mölnlycke V V 1708

Mölnlycke V V 1709

Mölnlycke V V 1710

Mölnlycke V V 1711

Mölnlycke V V 1712

Mölnlycke V V 1713

Mölnlycke V V 1714

Mölnlycke S S 1801

Mölnlycke S S 1802

Mölnlycke S S 1803

Mölnlycke S S 1804

Mölnlycke S S 1805

Mölnlycke S S 1806

Mölnlycke S S 1807

Mölnlycke S S 1808

Mölnlycke S S 1809

Mölnlycke S S 1810

Mölnlycke S S 1811

Mölnlycke S S 1812

Mölnlycke S S 1813

Mölnlycke S S 1814

Mölnlycke D D 1901

Mölnlycke D D 1902

Mölnlycke D D 1903

Mölnlycke D D 1904

Mölnlycke D D 1905

Mölnlycke D D 1906

Mölnlycke D D 1907

Mölnlycke D D 1908

Mölnlycke D D 1909

Mölnlycke D D 1910

Mölnlycke D D 1911

Mölnlycke D D 1912

Mölnlycke D D 1913

Landvetter V V 2720

Landvetter V V 2721

Landvetter V V 2722

Landvetter V V 2723

2
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Landvetter V V 2724

Landvetter V V 2725

Landvetter V V 2726

Landvetter V V 2727

Landvetter V V 2728

Landvetter V V 2729

Landvetter V V 2730

Landvetter V V 2731

Landvetter V V 2732

Landvetter V V 2740

Landvetter S S 2820

Landvetter S S 2821

Landvetter S S 2822

Landvetter S S 2823

Landvetter S S 2824

Landvetter S S 2825

Landvetter S S 2826

Landvetter S S 2827

Landvetter S S 2828

Landvetter S S 2829

Landvetter S S 2830

Landvetter S S 2831

Landvetter S S 2832

Landvetter S S 2840

Landvetter D D 2920

Landvetter D D 2921

Landvetter D D 2922

Landvetter D D 2923

Landvetter D D 2924

Landvetter D D 2925

Landvetter D D 2926

Landvetter D D 2927

Landvetter D D 2928

Landvetter D D 2929

Landvetter D D 2930

Landvetter D D 2931

Landvetter D D 2932

Landvetter D D 2940

Härryda V V 3750

Härryda S S 3850

Härryda D D 3950

Hindås V V 4760

Hindås V V 4761

Hindås V V 4762

Hindås V V 4763

Hindås S S 4860

Hindås S S 4861

Hindås S S 4862

Hindås S S 4863

Hindås D D 4960

Hindås D D 4961

Hindås D D 4962

Hindås D D 4963

Rävlanda V V 5770

Rävlanda V V 5771

Rävlanda V V 5772

Rävlanda S S 5870

Rävlanda S S 5871

Rävlanda S S 5872

Rävlanda D D 5970

Rävlanda D D 5971

Rävlanda D D 5972

Hällingsjö V V 6780

Hällingsjö S S 6880

Hällingsjö D D 6980

Hällingsjö V V 6781

Hällingsjö S S 6881

Hällingsjö D D 6981

Anläggningar Avfall

Mölnlycke ÅVC Bråta

3
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Avtalspartner: Innehåll i detalj: Typ av avtal: Tillhör
Avtalstyp
Bolagets/Hängavtal/Ö
vrigt

Typ Slutdatum Kommentar

Akzo Nobel Leverans av Natronlut Avtal VA Bolagets Avtal 2021-01-31
AlControl Laboratorietjänster Ramavtal VA Hängavtal Ramavtal 2022-12-31 Via Gbg Stad/Proceedo (Winst) 
ATEA Copy/Print Serviceavtal VA Bolagets Serviceavtal 2021-02-28
ATEA Nashua tec M PC3503SP VA Bolagets 2021-02-09
Atlas Copco Underhåll av system för driftsäkerhet på Finnsjön Serviceavtal VA Bolagets Serviceavtal Tillsvidare

BAB Rörtryckning AB
Entreprenader för schaktfri ledningsrenovering - Styrd 
borrning Ramavtal VA Bolagets Samverkansavtal 2022-01-14

BAB Rörtryckning AB
Entreprenader för schaktfri ledningsrenovering - 
Hammarborrning Ramavtal VA Bolagets Samverkansavtal 2022-01-14

BAB Rörtryckning AB
Entreprenader för schaktfri ledningsrenovering - 
Rörspräckning Ramavtal VA Bolagets Samverkansavtal 2022-01-14

Blue Idea Kommunikationsverktyg, sms till invånare Avtal Avfall Bolagets Avtal Tillsvidare
Bröderna Sandhs entreprenad AB Ramavtal VA entreprenadtjänster Ramavtal VA Bolagets Ramavtal 2022-06-14
C-elec AB Underhåll av 4 generatoraggregat på Finnsjön Avtal VA Bolagets Avtal Tillsvidare
Dustin Sverige AB Hyra av plotter Hyresavtal

Econet Vatten & Miljöteknik
Anläggning för mekanisk förtjockning och avvattning av slam 
till Rävlanda reningsverk Beställning VA Bolagets

EDP Consult AB

Utveckling och support för debiteringssystem, 
teknikanpassning, licensrättigheter för debiteringssystemet 
Furure Avtal Avfall Övrigt Avtal Tillsvidare Två delar. Både VAA och Ekonomi äger avtalet

Electro-Emanuel AB El-arbeten, inkl. styr- och reglerarbeten för VA-anläggningar Ramavtal VA Bolagets Samverkansavtal 2022-08-31
Feralco Leverans av Ekoflock Avtal VA Bolagets Direktupphandling 2020-12-31 Direktupphandling under hösten 2020
FlödesOptimering FOAB Sverige AB Service av dämme Härsjödamm Serviceavtal VA Bolagets Serviceavtal Tillsvidare
Gallhålans Samfällighetsförening Brukande om kommunens vatten- o avloppsledningar Avtal VA ? Kundavtal Tillsvidare

Gbg Stad, Mölndals Stad, Härryda Gemensamt styr- och driftövervakningssystem, Mölndalsån Samverkansavtal VA ? ? Tillsvidare
Kommunens ansvar, skattefinansierat. Om övergå 
till bolaget = ersättning. 

GRYAAB Tunnlar,mätrännor mm Underhållsavtal VA Bolagets Underhållsavtal Tillsvidare

Guard Systems Engineering AS Driftkontroll med yttre anläggningar Service- o underhållsavtal VA Bolagets
Service- och 
underhållsavtal 2022-08-31

Hach Lange AB underhållsservice på vattenverket finnsjön Serviceavtal VA ? Serviceavtal Tillsvidare
Hisingens industritvätt AB Tvätt för finnsjövägen Serviceavtal VA Bolagets Serviceavtal Tillsvidare Aldrig använt, sägs upp (om det behövs) 

Härryda kommun och Svevia Samverkansavtal överförningsledningar 2019KS Samverkansavtal VA Bolagets Samverkansavtal
Samverkansavtal avseende Projektet ÖFL mellan 
Landvetter och Hindås

Härryda kommun TOF Städavtal avloppsreningsverk Rävlanda Avtal VA ? Avtal Tillsvidare
Luftfartsverket Leverans av renvatten/mottagning av spillvatten Avtal VA ? Avtal
Markera Mark AB Tekniska konsulttjänster inom ledningsprojektering Ramavtal VA Bolagets Ramavtal 2020-12-31 Ny upphandling pågår under hösten 2020 /JS

Markera Mark AB
Förlängning av ramavtal avseende tekniska konsulter inom 
området ledningsprojektering Ramavtal VA Bolagets Ramavtal 2020-12-31 Ny upphandling pågår under hösten 2020 /JS

Mölndal kommun Leverans av reservvatten från Mölndal till Härryda Avtal VA Bolagets Avtal Tillsvidare
Mölndals Kvarnby Tillsyn av dämmet vid Stora Härsjön Avtal VA Bolagets Avtal Tillsvidare

Mölnlycke Vägförening
Avtal slitageavgift för trafik till och från pumpstationen på 
sjökullevägen Avtal VA Bolagets Avtal Tillsvidare

NCC Sverige AB
Entreprenader för schaktfri ledningsrenovering med flexibla 
foder Ramavtal VA Bolagets Samverkansavtal 2021-09-30

Partille Kommun spillvattenanslutning från västra Öjersjö till Rådamotet Avtal VA Bolagets Avtal Tillsvidare
Partille Kommun Leveransavtal för vattentjänster Avtal VA Bolagets Avtal 2022-12-31
Partille Kommun/Tekniska kontoret utbyggnad, projektering, byggledning, kontroll och dyl. Avtal VA ? Avtal
Partille Kommun/Tekniska kontoret leverans av vatten vid nödsituation såsom driftavbrott Avtal VA ? Avtal

Pollex AB
Entreprenader för schaktfri ledningsrenovering - 
Rörspräckning Ramavtal VA Bolagets Ramavtal 2022-01-15

Projectplace International AB Licenser Projektplace Avtal VA Bolagets Avtal Tillsvidare

PULS Planerad Underhållsservice AB
Entreprenader för schaktfri ledningsrenovering med flexibla 
foder Ramavtal VA Bolagets Ramavtal Upphandling pågår

Ramböll Sverige AB Tekniska konsulter VA- och avfallsutredningar Ramavtal VA Bolagets Ramavtal 2022-12-31

Ramböll Sverige AB Tekniska konsulter projektering av VA- & avfallsanläggningar Ramavtal VA Bolagets Ramavtal 2020-12-31 Ny upphandling behövs

Ramböll Sverige AB
Förlängning av ramavtal avseende tekniska konsulter inom 
området ledningsprojektering Ramavtal VA Bolagets Ramavtal 2020-12-31 Ny upphandling behövs

Renova AB Markanvisningavtal ang deponeringsanläggning i Fläskebo Överenskommelse VA Mark och bostad ? Tillsvidare
Härryda kommun, VAA behöver ha kvar 
ledningarna

Renova AB Skötselavtal Fläskebo-deponin inklusive Va-system Skötselavtal VA Bolagets Skötselavtal Tillsvidare
Siemens Finnsjöns Vattenverk avtalsnr 2059 Serviceavtal VA ? Serviceavtal 2020-12-31

Snåkereds VA Samfällighetsförening
Avtal brukande av kommunens allmänna vatten & 
avloppsanläggningar Brukandeavtal VA ? Kundavtal Tillsvidare

SOS Alarm Sverige AB Förmedla larm från automatisk larmanläggning Avtal VA Bolagets Avtal 2021-10-31  
SOS Alarm Sverige AB Egendomslarm Hindås TS Avtal VA ? Avtal Tillsvidare Inbrottslarm VA-anläggninar

SOS Alarm Sverige AB
Egendomslarm Wolffs kulle, förråd Åvägen 1D, vattenverk 
Skogen Avtal VA ? Avtal Tillsvidare Inbrottslarm VA-anläggninar

Styrud Ingenjörfirma AB
Entreprenader för schaktfri ledningsrenovering - Styrd 
borrning Ramavtal VA Bolagets Ramavtal 2022-01-15

Styrud Ingenjörfirma AB
Entreprenader för schaktfri ledningsrenovering - 
Hammarborrning Ramavtal VA Bolagets Ramavtal 2022-01-15

Swedavia Leverans av renvatten/mottagning av spillvatten Avtal VA ? Kundavtal
Swedavia Avtal om förbindelsepunkt 2 Avtal VA ? Kundavtal
Televerket/telia Avtal om telefonabonemang för olika anläggningsadress Avtal VA Bolagets Avtal Tillsvidare
VA utveckling Support och uppgraderingsavtal för VA-banken Uppgraderingsavtal VA Bolagets Uppgraderingsavtal Tillsvidare
VA utveckling Support och underhållsavtal  för VA-banken Underhållsavtal VA Bolagets Underhållsavtal Tillsvidare
VA-TEKNIK Scandinavia AB Relining av ledningar VA Ramavtal VA Ramavtal 2020-08-31 Upphandling pågår
Vattentornet Hyra av vattenkylare, Finnsjön Avtal VA Bolagets Avtal 2020-12-31

Watturo Power Production AB
Reparation, skötsel, underhåll och reglering av dämmet och 
dammen vid Gravsjön Skötselavtal VA Bolagets Skötselavtal 2020-10-15 Ny upphandling behövs

VEGAB-Vattenenergi AB
Dammbyggnaden, regleringsrätten i Nordsjön-Östersjön 
inom Lindomeåns Vattensystem Skötselavtal VA Bolagets Skötselavtal Tillsvidare

Vägverket Region Väst Bruka allmänna vatten och spillvattenanläggningen Brukandeavtal VA ? Brukandeavtal Tillsvidare

Vägverket Region Väst
Avtal projektering, genomförande, driftansvar och 
finansiering Avtal VA ? Avtal Tillsvidare

Xylem Samverkansavtal VA Bolagets Samverkansavtal 2023-09-30  
Yara Praxair Leverans av koldioxid, samt hyra va tank Avtal VA ? Avtal 2020-12-31  

Avtalen. Bilaga till punkt 2.2(c) i rörelseöverlåtelseavtal 
mellan Härryda kommun och Härryda Vatten och Avfall AB

2020-11-09
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Avtalspartner: Innehåll i detalj: Typ av avtal: Tillhör
Avtalstyp
Bolagets/Hängavtal/Övrigt

Typ Slutdatum Kommentar

Allfrakt (Veolia) Drift och skötsel av Bråta återvinningscentral Entreprenadavtal Avfall Bolagets Entreprenadavtal 2022-01-31 + 24 mån
Apoteket AB Insamling och bortskaffande av läkemedel och kanyler Avtal Avfall Bolagets Avtal Tillsvidare
Bollebygds Kommun Nyttjanderätt av Råssa Återvinningscentral Avtal Avfall Bolagets Avtal Tillsvidare
Bollebygds Kommun Bilaga till samarbetsavtal Råssa, personuppgifter Avtal Avfall Bolagets Avtal Tillsvidare
Bollebygds Kommun Ändring av samarbetsavtal Råssa Återvinningscentral Ändringsavtal Avfall Bolagets Ändringsavtal Tillsvidare
Coop Konsum Återvinning av lampor och mindre elektronik. Samlaren Avtal Avfall Bolagets Avtal 2021-04-01

EDP Consult AB
Utveckling och support för debiteringssystem, teknikanpassning, 
licensrättigheter för debiteringssystemet Furure Avtal Avfall Övrigt Avtal Tillsvidare

Två delar. Både VAA och 
Ekonomi äger avtalet

El-Kretsen i Sverige AB Insamling av elektriskt- och elektroniskt avfall Avtal Avfall Bolagets Avtal 2022-12-31

Flintab AB
Service o underhåll av kort- och bomsystem på Bråta ÅVC. Samverkan 
med 7 övriga kommuner Avtal Avfall Bolagets Avtal 2020-12-31

Avtalet uppsagt, upphandling 
pågår. 

Förpacknings- och tidningsinsamlingen Hantering av förpackningar och tidningar Samverkansavtal Avfall Bolagets Samverkansavtal Tills vidare
Gryaab AB Mottagning och behandling av organiskt avfall Avtal Avfall Se konsortialavtalet Avtal Tills vidare
Gunnar Karlsen Sverige AB Rådgivande i tekniska installationer och fastighetsdrift Avtal Avfall Bolagets Avtal Tillsvidare
Göteborgsregionens kommunalförbund Matavfallsspurten 2021 Samverkansavtal Avfall Bolagets Samverkansavtal 2021-02-28
Göteborgsregionens kommunalförbund och förbundets 
medlemskommuner

Avtal kring fördjupat regionalt samarbete inom avfall, vatten och 
avloppsområdet i Göteborgsregionen Samarbetsavtal Avfall Bolagets Samverkansavtal 2020-12-31

GR skickar nytt avtal innan det 
löper ut. 

Hemköp Återvinning av lampor och mindre elektronik. Samlaren Avtal Avfall Bolagets Avtal 2021-04-01
ICA Nära Hindås Återvinning av lampor och mindre elektronik. Samlaren Avtal Avfall Bolagets Avtal Tillsvidare
Jan Lindgrens bygg AB Byggnation av paviljong Avropsavtal Avfall Hängavtal Avropsavtal ? Kommunens avtal
JIG Design Ekonomisk Förening (numera "Radar") Design, konstruktion och information, paviljong Bråta Avtal Avfall Bolagets Avtal Tillsvidare
Lloyds apotek Mölnlycke Hantering av kasserade sprutor och kanyler Samarbetsavtal Avfall Bolagets Samverkansavtal Tillsvidare
Renova Deponeringsanläggning i Fläskebo Avtal Avfall Mark och Bostad Avtal Tillsvidare
Renova AB Avfallshämtning och ytterligare uppdrag Avtal Avfall Bolagets Avtal Avfallshämtning 2025-03-29 Direkttilldelning
Renova Miljö AB Slamtömning Entreprenadavtal Avfall Bolagets Entreprenadavtal 2021-10-03
Renova Miljö AB Farligt avfall Entreprenadavtal Avfall Bolagets Entreprenadavtal 2021-10-03
Renova/GRYAAB Förbindelse att lämna avfall Konsortialavtal Avfall Övrigt Konsortialavtal 2022-12-31, tills vidare
SDAB Hämtning av däck på återvinningscentralen Avtal Avfall ? (Avtal SDAB är nuvarande) Avtal Tills vidare

SOS alarm Larm på återvinningscentral Avtal Avfall Hängavtal Avtal Tills vidare
Härryda kommun, 
Samhällsbyggnad och VA

Sveprol Bio Production AB Sveprol Bio Production AB Avtal Avfall Bolagets Avtal Tills vidare
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Härryda kommun till VA

Grupp Spec Program Kommentar Används av Vad behöver göras?

Avtals
överlåtels

e

Leverans i 
kommun-

avtal Ansvarig Deadline Status Leverantörsuppgifter Avtalsdokument

Avfall Adam Sql Avfallsverksamheten
Anpassa till VAA-verksamheten.
Samutnyttjas med Samhällsbyggnad. ? Eliza Farmand

Avfall Bygg R Avfallsverksamheten
Anpassa till VAA-verksamheten.
Samutnyttjas med Samhällsbyggnad. ? Eliza Farmand

Avfall Flintab Avfallsverksamheten
Anpassa till VAA-verksamheten.
Samutnyttjas med Samhällsbyggnad. ? Emma Axner

Avfall Microsoft SQL Server Avfallsverksamheten
Anpassa till VAA-verksamheten.
Samutnyttjas med Samhällsbyggnad. ? Eliza Farmand

Avfall Tekis Avfallsverksamheten
Anpassa till VAA-verksamheten.
Samutnyttjas med Samhällsbyggnad. ? Eliza Farmand

Ekonomi Ekonomisystem AXT Integrationssystem efter Swefakturor via Mule Separera transaktionsflöden EK
Ekonomi Ekonomisystem CGI, Raindance Ekonomisystem, levreskontra etc. Upprätta ny enhet/företag EK

Ekonomi
Debiteringssystem
/Ekonomisystem EDP Future 

VA-delen och renhållning (egen enhet), övriga 
allmändebiteringar (AD) allt annat. Överföring över 
en viss tid med ny betalningsmottagare, hur flytta 
med? Banklösning? Inventering av flöden behöver 
genomföras hos kommunen. Går förmodligen bara 
att byta namn på för att kopplingen ska fungera 
(behöver ses över). Genom EDP sker all avläsning 
och underlag till fakturering. Vatten/Avfall/Ekonomi

Byta ägare av systemet, kolla att det bara är VA. Om 
delat, separera transaktionsflöden. EK

Ekonomi Ekonomisystem EDP Mobile Fordonssystem, körlistor Avfallsverksamheten
Byta ägare av systemet, kolla att det bara är VA. Om 
delat, separera transaktionsflöden. EK

Ekonomi Ekonomisystem Excela Leverantörsfakturor - skannade fakturor via Mule Separera transaktionsflöden EK

Ekonomi Ekonomisystem I-data 
Samlar alla fakturor och skickar vidare till kund, 
utskriftstjänst Separera transaktionsflöden EK

Ekonomi Ekonomisystem Inexchange SVE-fakturor via AXT Separera transaktionsflöden? EK

Ekonomi Ekonomisystem Inyet

Betalningsfil - System för att säkerställa 
leverantörers kreditvärdighet, checka av betalningar 
etc. Separera transaktionsflöden EK

Ekonomi Ekonomisystem Komma Bokföringsfil Seperarera/anspassa transaktionsflöden EK
Ekonomi Ekonomisystem Mule Verktyg för scannade fakturor från extern part Separera transaktionsflöden EK

Ekonomi Ekonomisystem Qlikview 

Huvuderktyget (BI) avseende rapportering/utdata 
och behöver anpassas mot VA-verksamheten. Vilken 
data är kopplad och hur skall överföringen ske? 
Vilka moduler ska vara aktiva i nya bolaget? Förvaltningsgemensamt Anpassa till VAA-verksamheten EK

Ekonomi Ekonomisystem Stratsys Ska det fortsätta att användas? 
Förslag att HVAAB inte skall använda systemet. 
Jessica tar upp frågan på styrgruppen 2020-09-14. ?

Ekonomi Ekonomisystem SVE-fakturor 
Scannade fakturor externt sker via Swefakturor som 
behöver delas upp Separera transaktionsflöden EK

Ekonomi Ekonomisystem UDP
Utdataplattform kopplad till Raindance. Inbyggda 
rapportgeneratorn i Raindance används ej Nya kopplingar till VAA EK

Gem Gemensamt Acrobat Reader DC
Ska bolaget fortsätta med kommunens licenser eller 
skapa egna för bolaget? Förvaltningsgemensamt Via IT-avtalet avsnitt licenser IT

Gem auto desk kolla elritningar Jonas Forsberg

Anpassa till VAA-verksamheten.
Samutnyttjas med Samhällsbyggnad.
Autodesk är leverantören av Autocad. ?

Gem Gemensamt Excel
Ska bolaget fortsätta med kommunens licenser eller 
skapa egna för bolaget? Förvaltningsgemensamt Via IT-avtalet avsnitt användarkonton O365 IT

Gem Gemensamt Microsoft Teams
Ska bolaget fortsätta med kommunens licenser eller 
skapa egna för bolaget? Förvaltningsgemensamt Via IT-avtalet avsnitt användarkonton O365 IT

Gem Gemensamt Outlook
Ska bolaget fortsätta med kommunens licenser eller 
skapa egna för bolaget? Inkl. domän Förvaltningsgemensamt

Besluta. Upprätta domän/subdomän
Arbete pågår för att skapa egen domän som finns 
inom kommunens sfär. Det krävs ett specifikt avtal 
med Microsoft för bolaget. Detta avtal tecknas på 
samma sätt som kommunens via Atea. Detta finns 
med i avtalsmaterialet som IT tar fram. Att hantera 
denna typ av licencer blir en del i IT:s tjänst. IT

Gem Gemensamt Powerpoint
Ska bolaget fortsätta med kommunens licenser eller 
skapa egna för bolaget? Förvaltningsgemensamt Via IT-avtalet avsnitt användarkonton O365 IT

Gem Project place VA & Avfallsverksamheten

Anpassa till VAA-verksamheten.
Kolla användning och licensiering. Finns inte med i 
listan med systemförvaltade applikationer.

Gem Gemensamt Skrivare Förvaltningsgemensamt Del i den IT-leverans som avtalas med kommunen. IT

Gem Gemensamt Skype Möten Förvaltningsgemensamt
Applikationen kommer att utgå. Ersätts helt i de 
distributioner som IT gör från ca: nov 2020 IT Utgår Klar

Gem Gemensamt Word
Ska bolaget fortsätta med kommunens licenser eller 
skapa egna för bolaget? Förvaltningsgemensamt Via IT-avtalet avsnitt användarkonton O365 IT

HR Löner Personec

Behöver lägga upp ett nytt företag och se över hur 
processen ska gå till för att processen ska bli så 
smidig som möjligt.
IT: Avtalsförslag finns för HR-tjänsten. Kolla med 
Inger Mikkelsen. Målet är att kunna använda 
Personec som tidigare.

Upprätta ny enhet/företag. Initierat via IT och 
kontohantering i nytt tenant/egen domän. Skall 
göras under slutet av v.43. HR

HR Pensioner Personec?
Gamla pensioner ligger kvar i Härryda kommun, men 
hur gör man med nuvarande anställda? HR

Ny i 
listan

Inköp/upphandlin
g (Winst) Procedo Inköp

Är kopplad till frågan om VAA kan hänga på de avtal 
som kommunen har ur upphandlingsperspektiv. Josefin Malm

Ny i 
listan Kommun adm Platina Diariesystem

Kolla om bolagets ärenden kan forsätta att hanteras 
i systemet. Anna har ställt fråga till adm C. Irmana 
Kucku och Anna Jacobsson. Annika Lysell

Ny i 
listan Kommunikation SiteVision Webbplats

Pågående diskussion hur bolagets webb skall 
hanteras i förhållande till kommunen. Karin Dahl och 
Susan Carlsson har varit med i inledande diskussion. 
Karin skall prata med Jessica (möte v.42) för att ta de 
övergripande frågorna om kommunikation och 
samordning innan vi ger oss på de mer detaljerade 
frågorna. Emma Axner

VA Acquarobur dashboard Bräddflöden VA drift Extern webbtjänst som prenumereras på. Överlåtelse ja Jonas Forsberg

VA auto cad Elritningar Jonas Forsberg

Körs från kommunens gemensamma lösning. Skall 
ingå i kommunavtal. Ansvarig på kommunen är Jonas 
Dogan. x Jonas Dogan

VA bewator Programmera inbrotts system Jonas Forsberg

Finnsjön och Rävlanda. Körs på server i 
kommunhuset. Mikael Johansson (Fastighet) på 
kommunen är ansvarig för systemet. Samkörs med 
kommunen. Nuvarande upplägg kräver att man är 
med på kommunens nät. x Mikael Johansson

VA Citect scada Processtyrsystem Va drift

Egen licens med Gard System som behöver skrivas 
över. Har även eget processnät  via IP-Only som 
används. Kolla med Stefan Pal på kommunen.
Pågår klassning av Systemet enl klassa ja Jonas Forsberg

VA cliq connect Uppkoppling mot ASSA låssystem Jonas Forsberg Webbtjäns för låssystemet. Överlåtas ja Jonas Forsberg

VA Control slash För att byta op syst i PLC syst Jonas Forsberg
Lokal installation. Ingen egen licens. Ingen åtgärd 
krävs vid övergång till bolag. nej Jonas Forsberg Klar

VA Eldes config tool Konfig. Grindar för inpassage Jonas Forsberg
Gratisprogram som installeras lokalt. Ingen åtgärd 
krävs vid övergång till bolag. nej Jonas Forsberg Klar

VA Factoty talk
För att verifiera olika licenser innan man kan 
programmera mjukvaror Jonas Forsberg

Lokal installation. Ingen egen licens.  Ingen åtgärd 
krävs vid övergång till bolag. nej Jonas Forsberg Klar

VA Gurusoft Analysresultat i kurvor VA drift webbtjänst med egen licens som behöver överlåtas ja Jonas Forsberg

VA Hart dc light Uppkoppling mot ultraljudsmätare Jonas Forsberg

Lokalt program med engångslicens.  
Överlåtelse/underrätta leverantör ur 
supporthänseende. ja Jonas Forsberg Klar

VA KP Systems Projekteringsverktyg VA-ingenjörerna Kolla med va-ingenjör Björn Lindqvist

VA MaintMaster
Underhållssystem för VA anläggningarna + 
fastigheterna Va drift

Pluginprogram som är uppkopplad mot webbtjänst. 
Egen licens som skall överlåtas. ja Jonas Forsberg

VA Milestone x protect Kameraövervakning Finnsjön VA drift
Webbtjänst som ingår i bevakningstjänst som köps 
för kameror av Securitas. ja Jonas Forsberg

VA Processnätverk/IP-Only Fibernät specifikt för processystem (Citect Scada) VA drift

Kolla med Stefan Pal på kommunen hur tjänsten 
levereras i förhållande till övriga fibertjänster som 
kommunen köper via IP-Only
Svar från Stefan: är en del av samma tjänst som 
kommunen använder. Man hyr fiber med ett pris per 
månad. Ta frågan med Joel R och om det kan ligga 
med i avtalet med kommunen.
Svar: Finns med i avtalsförslaget. IT Jonas Forsberg

VA Pulsar dc software suite
Uppkoppling mot ultraljudsmätare, som ovan fast 
noggrannare Jonas Forsberg

Lokal mjukvara med hårdvarulås (USB-dongel) och 
engångslicens. Överlåtelse/underrätta leverantör ur 
supporthänseende. ja Jonas Forsberg

VA Rockwell - RS-linx claasic Uppkoppling på OLC:er Jonas Forsberg

Anpassa till VAA-verksamheten
En del i mjukvarupaket som köps av Rockwell. 
Överlåtelse av licens för mjukvarupaketet. ja Jonas Forsberg

VA Rockwell - RS-logics Programmera PLC:er Jonas Forsberg

Anpassa till VAA-verksamheten
En del i mjukvarupaket som köps av Rockwell. 
Överlåtelse av licens för mjukvarupaketet. ja Jonas Forsberg

VA Rockwell - Studio5000 Till de nya PLC:erna på Finnsjön Jonas Forsberg

Anpassa till VAA-verksamheten
En del i mjukvarupaket som köps av Rockwell. 
Överlåtelse av licens för mjukvarupaketet. ja Jonas Forsberg

VA satel nms pc Programmera radiomodem Jonas Forsberg

Anpassa till VAA-verksamheten
Mjukvara med fri användning kopplat till den 
hårdvara(modem) som används. Ingen åtgärd nej Jonas Forsberg

VA Va banken Ändringar och problem som uppstår på rörnätet VA verksamheten Anpassa till VAA-verksamheten Eliza Farmand
VA+A GIS-Geosecma Kartsystem VA & Avfallsverksamheten Anpassa till VAA-verksamheten Eliza Farmand
VA+A SMS direkt SMS till kunder VA & Avfallsverksamheten Anpassa till VAA-verksamheten Annelie Bergvall
VA+A Tekis ByggR Kontroll bygglov VA & Avfallsverksamheten Anpassa till VAA-verksamheten Eliza Farmand
VA+A VabankenGo!? VA & Avfallsverksamheten Anpassa till VAA-verksamheten Eliza Farmand
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Personalen. Bilaga till punkt 2.5 till rörelseöverlåtelseavtal       2020-11-09 
mellan Härryda kommun och Härryda Vatten och Avfall AB  Dnr: 2020KS614  001 
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Personalen 
 
 
Medarbetare vid VA och avfall i Härryda kommun.  
 

Personnummer Namn Roll 
  Administratör 
  Avfallsingenjör 
  Driftchef 
  Drifttekniker 
  Drifttekniker 
  Drifttekniker 
  Drifttekniker 
  Drifttekniker 
  Drifttekniker 
  Drifttekniker 
  Drifttekniker 
  Drifttekniker 
  Drifttekniker 
  Drifttekniker 
  Drifttekniker 
  Drifttekniker. Samordn 
  Ekonom 
  Handläggare 
  Projektledare 
  Projektledare 
  Va-Ingenjör 
  Va-Ingenjör 
  Va-Ingenjör 
  Va-Ingenjör 
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SKULDER SOM SKA ÖVERTAS 

Inom den kommunala verksamheten drivs VA-verksamheten utan vinstsyfte, vilket också är 
reglerat enligt lag. Det betyder att de variationer i verksamhetens resultat (överskott eller 
underskott) som normalt uppstår hanteras som skuld eller fordran gentemot taxekollektivet. På 
samma sätt betraktas inbetalda anslutningsavgifter som en skuld till brukarna vilken skrivs av i 
samma takt som anläggningarna. 

Vid 2020 års slut beräknas skulderna till taxekollektivet enligt följande: 

a. Ackumulerade överskott av rörelsen 15 mnkr 
b. Restvärden av inbetalda och nedskrivna anslutningsavgifter 180 mnkr 

I samband med Överlåtelsebokslut upprättas fastslås de definitiva beloppen gällande 
ovanstående skulder baserat på fastställt bokslut för Härryda kommun. 

Skulder som ska övertas. Bilaga till punkt 3.2(a) i rörelseöverlåtelseavtal 
mellan Härryda kommun och Härryda Vatten och Avfall AB

1

 2020-11-09
Dnr: 2020KS614  001
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2020-11-09

REVERS (ENKELT SKULDEBREV) 

Bakgrund: Denna revers avser del av köpeskilling för Låntagarens förvärv av 
Långivarens vatten- och avfallsverksamhet i enlighet med 
rörelseöverlåtelseavtal ingånget den [xx] 2020 mellan Långivaren 
och Låntagaren.  

Långivare: Härryda kommun, org.nr 212000-1264, 435 80 Mölnlycke 

Låntagare: Härryda Vatten och Avfall AB, org.nr 559259-4591, 435 80 
Mölnlycke 

Lånebelopp: [Belopp] kronor 

Förfallodatum: Lånet förfaller till betalning den 30 april. Efter förfallodatumet 
utgår dröjsmålsränta enligt lag. 

Ränta: Ränta utgår med [Räntesats] årlig ränta. 

Dröjsmålsränta: Dröjsmålsränta utgår enligt lag. 

Förtida återbetalning: Låntagaren har inte rätt att lösa in hela eller del av Lånebeloppet, 
jämte därå upplupen ränta, i förtid. 

Betalningssätt: Betalning skall ske till Långivarens bankkonto i [banken] med 
kontonummer [nummer] och clearingnummer [nummer] eller till 
det bankkonto som Långivaren skriftligen meddelat till Låntagaren. 

Betalningsförklaring: Till Långivaren betalar Låntagaren Lånebeloppet jämte ränta enligt 
ovan angivna villkor.  

_________________________ 

Denna revers har upprättats i ett original som har överlämnats till Långivaren. Låntagaren har 
erhållit en kopia därav. 

Härryda den _____________ 

HÄRRYDA VATTEN OCH AVFALL AB 

_____________________________________ 
[Namn] 

Revers. Bilaga till punkt 3.2(b) i rörelseöverlåtelseavtal 
mellan Härryda kommun och Härryda Vatten och Avfall AB

1

Dnr: 2020KS614  001
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Sektorn för samhällsbyggnad  
Hanna Henningsson 

 
 
 
  Kommunstyrelsen 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-10-15 2020KS390  531 
  
 

Yttrande över Åtgärdsvalsstudie Metrobuss 

Sammanfattning  
Trafikverket har den 20 maj 2020 översänt remiss angående Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) 
Metrobuss till Härryda kommun. ÅVS Metrobuss är ett samverkansprojekt mellan 
Trafikverket, Västra Götalandsregionen, Göteborgs stad, Mölndals stad, Partille kommun 
och Västtrafik AB. Yttrandet ska skickas till Trafikverket senast den 30 november 2020.  
 
Åtgärdsvalsstudien utgår från Målbild Koll2035, där bland annat ett metrobussystem 
föreslås att bli en del av trafiksystemet som binder samman det sammanhängande 
storstadsområdet med övriga regionen. Metrobussystemet utreds och valideras i studien 
mot andra trafiksystem och är på en övergripande nivå.  
 
Åtgärdsvalsstudien förhåller sig till tre scenarier, A, B och 0+. Scenario A innebär ett 
metrobussystem helt skilt från annan trafik. I scenario B är utgångspunkten att i första 
hand optimera, sen bygga om och om inte det går bygga nytt utifrån var behoven av ny 
infrastruktur är som störst och får störst effekt. Scenario 0+ är ett jämförelsealternativ för 
att visa hur dagens expressbusstrafik skulle kunna utvecklas utan större infrastrukturella 
åtgärder.  
 
Härryda kommun är positiv till en utbyggnad av ett trafiksystem i mellanstadsringen men 
betonar fortsatt utredningsbehov samt lyfter ytterligare faktorer som behöver belysas. 
Härryda kommun vill gärna ha en dialog samt involveras i det fortsatta arbetet 
tillsammans med övriga angränsande kranskommuner. Vidare önskar Härryda kommun 
att Västra Götalandsregionen och Trafikverket tydliggör när ytterligare aktörer har 
möjlighet att påverka fortsatt utveckling av systemet. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar yttrande daterat den 15 oktober 2020 från sektorn för 
samhällsbyggnad som eget yttrande till Trafikverket. 
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Ärendet 
I Målbild Koll2035 föreslås att ett metrobussystem, tillsammans med målbildens övriga 
trafikkoncept, binder samman det sammanhängande storstadsområdet (Göteborg, 
Mölndal och Partille) kopplat till resten av regionen. Enligt Målbild Koll2035 är 
metrobussystemet tänkt att trafikera de så kallade mellanstadsringen, cityinfartsstråken 
samt infartsstråken, se bilaga 2, ÅVS Metrobuss.  

För att kunna realisera Målbild Koll2035 behövs en fördjupning och konkretisering av 
system, koncept och stråk för det metrobussystem som beskrivs i Målbild Koll2035. 
Syftet med aktuell ÅVS är att komma vidare i arbetet med metrobuss samt att validera ett 
metrobussystem.  

Åtgärdsvalsstudien förhåller sig till tre scenarier, A, B och 0+. I Scenario A är 
utgångspunkten att kompromisslöst säkerställa ett metrobussystem utan undantag, till 
exempel går metrobussarna aldrig i blandtrafik och ny infrastruktur byggs vid flaskhalsar 
på lederna för att säkra framkomlighet för metrobussystemet. I scenario B är 
utgångspunkten att i första hand optimera, sen bygga om och om inte det går bygga nytt 
utifrån var behoven av ny infrastruktur är som störst och får störst effekt. Scenario 0+ är 
ett jämförelsealternativ för att visa hur dagens expressbusstrafik skulle kunna utvecklas 
utan större infrastrukturella åtgärder. I studien identifieras scenario B som det scenario 
som bäst stödjer önskad utveckling och är det scenario som utreds närmre. I scenario B 
tillförs en del ny infrastruktur, men innehåller även åtgärder som bereder utrymme för 
busstrafiken på biltrafikens bekostnad. Effekten blir att det på vissa sträckor blir trängre 
för bilarna för att skapa god framkomlighet för buss.  
 
Metrobuss innebär ett högt utvecklat busstrafiksystem där man tar tillvara på många av de 
lösningar som återfinns hos spårtrafik. Genom att betrygga god framkomlighet skapas 
kortare omloppstider, vilket medför att färre fordon behövs för att transportera samma 
mängd resenärer. Fordonstypen som är aktuell i studien är dubbeldäckare med runt 100 
sittande passagerare och möjlighet till platooning. Platooning innebär virtuellt kopplade 
fordon med hjälp av digitala styrsystem för att möjliggöra kolonnkörning så att avståndet 
mellan fordonen kan minskas och flera fordon kan styras av en förare i det ledande 
fordonet.    

Studiens avgränsning är det sammanhängande storstadsområdet (Göteborg, Mölndal och 
Partille) och stationer utanför området är inskissade utifrån nuvarande expressbusslinjers 
trafikering där metrobussystemet är tänkt att angöra. I Härryda kommun är Landvetter 
och Mölnlycke markerade som möjliga metrobusstationer. Det finns också ett effektmål 
för reserelationer till och från Kungälv, Landvetter, Mölnlycke och Särö-stråket när det 
gäller relationen till viktiga målpunkter i mellanstadsringen. Det effektmål som finns är 
att åstadkomma en restidskvot mellan kollektivtrafik och bil på 1,25 mellan 
metrobusshållplatser. Systemets koppling till nuvarande trafikslag och vidareutveckling 
till kranskommuner är dock inte inkluderat i studien.  
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Förvaltningens bedömning 
Härryda kommun är positiv till en utbyggnad av ett effektivt trafiksystem i 
mellanstadsringen för att hantera resor till målpunkter utanför centrala Göteborg och 
avlasta stadskärnan från delar av den radiella trafikeringen. Härryda kommun ser behovet 
av den typ av trafikering som åtgärdsvalsstudien studerar men betonar fortsatt 
utredningsbehov samt lyfter ytterligare faktorer som behöver belysas.  

Härryda kommun efterfrågar en konsekvensanalys av vilken påverkan metrobussystemet 
som beskrivs har på omkringliggande kommuner. Det är viktigt att hänsyn tas till även 
kranskommuners förutsättningar och utvecklingsplaner, inte bara inom det 
sammanhängande storstadsområdet. Härryda kommun vill i fortsatt utredningsbehov 
betona påverkan på resandeunderlag med fler och fler byten där Härryda kommun ser 
med oro på utvecklingen, speciellt i Mölnlycke. Att fortsatt nå relevanta målpunkter i 
centrala Göteborg med en effektiv trafikering är av högsta vikt för kollektivtrafikens 
attraktivitet. Härryda kommunen strävar efter en hållbar utveckling med ett större 
kollektivtrafikresande till och från kommunens orter. Kommunstyrelsen beslutade den 14 
maj 2020 § 219 avseende Härrydapendeln där kommunen lyft synpunkter gällande 
kollektivtrafikutvecklingen i kommunen med färre avgångar och fler byten.  

Härryda kommun vill gärna ha en dialog och involveras i det fortsatta arbetet tillsammans 
med övriga angränsande kranskommuner. Härryda kommun önskar att Västra 
Götalandsregionen och Trafikverket tydliggör när ytterligare aktörer har möjlighet att 
påverka fortsatt utveckling av systemet. 

 

  

Anders Ohlsson 
Samhällsbyggnadschef  Fredrik Wejrot 
  Trafikchef 

 

 

Bilagor:  

1. Yttrande gällande ÅVS Metrobuss 
2. ÅVS Metrobuss 
3. Missiv ÅVS Metrobuss 
4. Bilagor till rapporten 
5. Protokoll kommunstyrelsen, 2020-05-14 § 219 
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Sektorn för samhällsbyggnad 
Hanna Henningsson 
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Yttrande gällande Åtgärdsvalsstudie Metrobuss 
 
Härryda kommun har tagit del av Åtgärdsvalsstudie Metrobuss och lämnar 
med detta yttrande sina synpunkter.  
 
Positiv till ett effektivt trafiksystem i mellanstadsringen  
Härryda kommun är positiv till en utbyggnad av ett effektivt trafiksystem i 
mellanstadsringen för att hantera resor till målpunkter utanför centrala 
Göteborg och avlasta stadskärnan från delar av den tvärgående trafiken 
igenom staden. En väl fungerande ringled runt Göteborg förväntas ha goda 
effekter för resor till målpunkter utanför stadskärnan och är en viktig del i 
ett attraktivt kollektivtrafiksystem i Göteborgsområdet. Det är positivt att 
studien betonar vikten av samklang mellan utbyggnaden av ett 
metrobussystem med bebyggelseutveckling och utvecklingsområden. 
Studien lyfter också perspektiv som generellt gynnar ett ökat nyttjande av 
kollektivtrafik som t.ex. säker och gen anslutning med gång och cykel, 
trygghet vid stationer och andra aspekter ur ett hela-resan-perspektiv.  
  
Utvidga stadstrafikområdet 
Åtgärdsvalsstudien studerar ett trafikkoncept enligt Målbild koll2035. 
Härryda kommun påverkas direkt av Målbild koll2035 men är inte med i 
stadstrafikforum där utvecklingen av Målbild Koll2035 behandlas. Härryda 
kommun anser att det med hänsyn taget till såväl geografiska förhållanden 
som den regionala utvecklingen är motiverat att snarast utvidga 
stadstrafikområdet att inkludera Mölnlycke, och på sikt hela stråket väster 
om Landvetter flygplats. Mölnlycke ligger exempelvis närmare Göteborg 
centrum än många platser i Göteborg stad, som Angereds centrum eller 
Askims torg. Att skapa goda förbindelser för de som reser med 
kollektivtrafiken till och från regionens pendlingsnav Göteborg är av hög 
prioritet för att åtgärda dagens ansträngda trafikförhållanden i Göteborg. Det 
är av största vikt för båda kommunerna med en attraktiv kollektivtrafik 
mellan Göteborg och Mölnlycke.  
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Bussar med högre kapacitet 
Målbild koll2035 betonar en trafikering med rymligare fordon istället för en 
ökad frekvens av turer. Det metrobussystem som studeras föreslås trafikeras 
av stora fordon med hög kapacitet (cirka 100 passagerare) och innebär ett 
påtagligt inslag i stadsbilden. Härryda kommun vill framhålla att större 
fordon innebär att det krävs en anpassning av befintlig infrastruktur samt att 
det blir en ökad påverkan på närmiljön längs linjedragningen. För 
kranskommuner med måttlig trafik utöver kollektivtrafiken innebär 
rymligare och större fordon ökat buller och en större visuell och 
känslomässig påverkan. Trafikering med större fordon behöver ske på ett 
genomtänkt sätt och i dialog med berörda kommuner med utgångspunkten 
att negativ påverkan ska minimeras. 
 
Stationsmiljö och påverkan på stadsutveckling 
I åtgärdsvalsstudien lyfts målkonflikten kring att bygga nära stationslägen 
för att öka resandeunderlaget och att bygga attraktiva och hållbara 
boendemiljöer med gynnsamma hälso- och bullerförhållanden. I kommande 
utredning av fortsatt utbyggnad av metrobussystemet utanför det 
sammanhängande storstadsområdet behöver stationsmiljön, särskilt i de 
yttre områdena i Mölnlycke och Landvetter och eventuella mellanliggande 
stationer öster om Delsjömotet, belysas särskilt.  
 
I framtida utveckling av metrobuss till Härryda kommun blir en knäckfråga 
buller och barriäreffekter. Detta gäller framförallt sträckningen till 
Mölnlycke, där tyngdpunkten Mölnlycke centrum inte ligger nära en stor 
trafikled.  
 
Effektmål 
Framtagna effektmål har en tydlig koppling till problembeskrivningen och 
beskrivna förutsättningar. Härryda kommun saknar dock ytterligare 
effektmål för reserelationer till och från Kungälv, Landvetter, Mölnlycke 
och Särö-stråket när det gäller relationen till viktiga målpunkter i 
mellanstadsringen. Det effektmål som finns är att åstadkomma en 
restidskvot mellan kollektivtrafik och bil på 1,25 mellan 
metrobusshållplatser. I det fortsatta arbetet där reserelationerna utanför det 
sammanhängande storstadsområdet studeras bör effektmål kopplade till 
viktiga målpunkter i storstadsringen och centrum övervägas.  
 
Påverkan på kranskommuner och övriga trafiksystem 
Härryda kommun saknar en konsekvensanalys för hur omkringliggande 
kommuner och övriga delar av regionen påverkas av ett metrobussystem av 
det slag som studeras. Härryda kommun önskar att det i ett tidigt skede 
studeras hur Metrobuss förhåller sig till, kopplar an till och kompletterar 
befintligt expressbuss- samt pendeltågssystem. Åtgärdsvalsstudien är på en 
övergripande nivå och det är svårt att se hur systemet på sikt påverkar 
kollektivtrafikutbudet och utvecklingen i Härryda kommun. Härryda 
kommun efterfrågar att fler parter involveras i det fortsatta arbetet, främst de 
angränsande kommunerna till det sammanhängande storstadsområdet samt 
Göteborgsregionen (GR).  
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Spårbunden trafik 
Göteborgsregionen genomgår just nu en stor utvecklingsfas där flera olika 
infrastruktur- och trafiklösningar utreds för att utveckla system för att gynna 
ett hållbart resande. I Härryda kommun pågår utredningar gällande ny 
järnväg mellan Göteborg-Borås, en del av nya stambanor samt möjligheten 
att öka kapaciteten och robustheten på Kust till kustbanan. Det är viktigt att 
trafiklösningar inte utesluts då flera olika lösningar studeras samtidigt och 
hur den spårbundna trafiken kan utvecklas i Härryda kommun är under 
utredning. Härryda kommun vill framhålla att tåget inte når viktiga 
målpunkter och en fortsatt snabb busstrafikering till målpunkter i Göteborg 
är nödvändigt för kollektivtrafikens attraktivitet med tanke på närheten till 
Göteborg.  
 
Utveckling i det sammanhängande storstadsområdet och 
kranskommuner 
I åtgärdsvalsstudien lyfts att det är viktigt att tillkommande 
stadsutvecklingsplaner beaktas i efterföljande utredningsarbete. Härryda 
kommun vill betona att det är viktigt att inte begränsa detta till det 
sammanhängande storstadsområdets utvecklingsplaner, utan även övriga 
kranskommuner.  
 
Härryda kommun planerar ett helt nytt samhälle, Landvetter södra med 
25 000 invånare. Framtida utredningar om metrobussystemet bör studera 
möjligheten att angöra Landvetter södra som på sikt funktionsmässigt 
planeras växa ihop med nuvarande Landvetter samhälle och bli Landvetter 
stad. Flygplatsen är en stor målpunkt i regionen och kommer utvecklas 
framöver. Utvecklingen vid Landvetter flygplats och Airport city väntas på 
sikt resultera i att dagens 4000 arbetstillfällen ökar till 14 000 
arbetstillfällen, vilket ökar behovet att en hållbar trafiklösning till 
flygplatsen. Det kommer ytterligare öka behovet av en attraktiv 
kollektivtrafik till flygplatsen innan den nya järnvägen mellan Göteborg och 
Borås är utbyggd. Härryda kommun jobbar aktivt med näringslivet för att 
utveckla nya arbetsställen i kommunen och bereda mark för nya 
verksamheter och för befintliga verksamheter att expandera. Det är viktigt 
att detta går hand i hand med trafiklösningar som gynnar ett hållbart 
resande.   
 
Påverkan på näringslivet 
Härryda kommun noterar den identifierade målkonflikten mellan 
framkomlighet för näringslivets transporter och utveckling av ett 
metrobussystem enligt studerat scenario. Vidare vill Härryda kommun 
understryka att effektiva transporter för näringslivet är av yttersta vikt för 
utvecklingen av en stark arbetsmarknadsregion. Negativ inverkan på 
näringslivet bör redovisas i en konsekvensanalys i samband med fortsatt 
utveckling av trafikkonceptet.  
 
Stimulera ett dubbelriktat resande 
I studien betonas att utbyggnadsplanering i det sammanhängande 
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storstadsområdet och kranskommuner bör eftersträva att skapa 
förutsättningar för dubbelriktat resande i så hög grad som möjligt. Det 
innebär att förtäta bostadsområdet mer centralt och i mindre centrala delar 
av Göteborg samt kranskommuner ha ett större fokus på etablering av 
arbetsplatser. Med en mer balanserad pendling in/ut kan 
kollektivtrafiksystemet hantera totalt sett större resenärsflöden. Härryda 
kommun arbetar aktivt med att företag ska etablera sig och utvecklas i 
kommunen och kollektivtrafikutbyggnad behöver möta och gynna en 
effektiv arbetsplatspendling till stora arbetsplatser i kranskommunerna.  
 
Fortsatt utredningsbehov 
Det är viktigt att i fortsatt utredningsarbete belysa och hantera att allt för 
många byten för en resenär negativt påverkar upplevelsen och därmed 
kollektivtrafikens attraktivitet. Härryda kommun ser med oro på den 
utvecklingsriktning av kollektivtrafiken i kommunen där färre och färre 
invånare har möjlighet till en direktresa till viktiga målpunkter i Göteborg. 
Utvecklingen i det sammanhängande storstadsområdet får inte motverka 
kranskommunernas möjlighet att ta sig in till centrala Göteborg med 
hållbara transportslag. Annars riskeras systemet att motverka sitt syfte med 
att minska biltrafiken och trängseln på lederna. Att fortsatt nå relevanta 
målpunkter i centrala Göteborg med en effektiv trafikering är av högsta vikt 
för kollektivtrafikens attraktivitet. Planeringen av central och effektiv 
angöring till City, är av avgörande betydelse för hela systemets funktion och 
borde prioriteras i kommande utredningsplanering.  
 
I genomgången av fortsatt utredningsbehov saknar Härryda kommun en 
plan för utredning av angöring från och till det sammanhängande 
storstadsområdet och kopplingen till befintligt kollektivtrafikutbud. Härryda 
kommun vill också ställa frågan om när metrobussystem utanför det 
sammanhängande storstadsområdet planeras att studeras och i vilken form.  
 
Åtgärdsvalsstudiens struktur 
Härryda kommun anser att åtgärdsvalsstudiens ansats att validera ett redan 
utpekat trafiksystem gör att det kan verka något bakvänt för utomstående. 
En allmän synpunkt är att konceptet Metrobuss introduceras något sent i 
rapporten. Trafikslaget är inte självklart och vad metrobuss innebär kan 
uppfattas som skiftande mellan olika kapitel i studien. Med tanke på 
studiens ansats hade en tidig, tydlig definition av vad ett metrobussystem 
innebär underlättat för den oinvigde läsaren.  
 
Sammanfattning 
Härryda kommun är positiv till en utbyggnad av ett effektivt trafiksystem i 
mellanstadsringen för att hantera resor till målpunkter utanför centrala 
Göteborg och avlasta stadskärnan från delar av den radiella trafikeringen. 
För att få en betydande överflyttning till kollektivtrafiken krävs både 
fysiska, administrativa och ekonomiska åtgärder. Härryda kommun ser 
behovet av den typ av trafikering som åtgärdsvalsstudien studerar, men 
betonar fortsatt utredningsbehov samt lyfter ytterligare faktorer som 
behöver belysas. Härryda kommun vill avslutningsvis gärna ha en dialog 
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och involveras i det fortsatta arbetet tillsammans med övriga angränsande 
kranskommuner. Vidare önskar Härryda kommun att Västra 
Götalandsregionen och Trafikverket tydliggör när ytterligare aktörer har 
möjlighet att påverka fortsatt utveckling av systemet. 
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Sammanfattning 

Åtgärdsvalsstudien är ett samverkansprojekt mellan Trafikverket och Västra Götalandsregionen 
Göteborgs Stad, Mölndals stad, Partille kommun och Västtrafik AB. Trivector Traffic har varit 
utredande konsult i projektet. 

Enligt kommunernas utbyggnadsambitioner beräknas Göteborg, Mölndal och Partille år 2035 ha ca 
200 000 fler boende och 100 000 fler arbetstillfällen än idag. En kapacitetsstark, snabb och pålitlig 
kollektivtrafik är en förutsättning för ett fungerande tätbebyggt storstadsområde. För att 
kollektivtrafiken ska kunna attrahera och ta hand om fler resenärer behöver stommen i 
kollektivtrafiken utvecklas och förstärkas. Antalet resor i stomnätet beräknas kunna öka från 425 000 
resor per dag 2015 till 750 000 år 2035. 

Genomförda utredningar inom ramen för Målbild Koll20351 har föreslagit att ett Metrobussystem, 
tillsammans med målbildens övriga redovisade trafikkoncept, bäst kan lösa stomnätets uppgift att 
binda samman det sammanhängande storstadsområdet, Göteborg, Mölndal och Partille (GMP), 
kopplat till resten av regionen. 

Metrobussystemet är enligt Målbild Koll2035 tänkt att trafikera den så kallade mellanstadsringen2,  
cityinfartsstråken3 samt infartstråken. Infartsstråken är E20, E6 Norr, rv155, rv158 samt rv40. 
Åtgärdsförslag har i denna åtgärdsvalsstudie geografiskt avgränsats till mellanstadsringen, 
cityinfartstråken samt infartstråket E20, se Figur 1 nedan. 

Figur 1 Blåmarkerade vägar är där förslag till ny infrastruktur studeras inom den här åtgärdsvalsstudien. 

   

 
1 Västra Götalandsregionen et al. 2018. Målbild Koll2035. www.koll2035.se.  
2 Mellanstadsringen utgörs av Söder- och Västerleden, Lundbyleden, E6 mellan Tingstadsmotet och Åbromotet 
3 Cityinfartsstråken är E45 Oscars- och Götaleden och Ullevigatan (preliminärt) 
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Syftet med ÅVS Metrobuss 
Syftet med ÅVS Metrobuss redovisas i punkter nedan. Punkterna speglar även ingående 
utredningsdelar i studien. 

 Utreda befintlig och framtida resandeefterfrågan samt restid, trängsel- och kapacitetsbrister i 
olika relationer, som berörs av konceptet Metrobuss. Identifiera problem, brister och behov.  

 Redogöra för vilka trafikkoncept som kan vara aktuella för att hantera problem, brister och 
behov som identifierats. Verifiera (granska och tydliggöra) det åtgärdsval som gjorts i Målbild 
Koll2035 – det vill säga Metrobuss. 

 Konkretisera hur konceptet Metrobuss kan lösa identifierade problem, brister och behov samt 
ta fram olika investeringsnivåer/scenarier för infrastrukturen.  

 Översiktligt bedöma anläggningskostnad och kvalitativt bedöma effekten av de olika 
investeringsnivåerna/scenarierna utifrån projektspecifika mål. 

 Ta fram en utbyggnadsordning för konceptet Metrobuss. 

Mål för Metrobussystemet 
Metrobussystemet ska bidra till nationella, regionala och lokala mål. I åtgärdsvalsstudien har även ett 
antal projektspecifika effektmål tagits fram. Dessa bygger på mål som tagits fram i Målbild Koll2035 
och utgörs av nedanstående kategorier. 

Kvalitetsmål för resenären – Snabbt, enkelt och pålitligt 

 För resenärer som inte har målpunkt i City ska restiden med kollektivtrafik vara kortare för 
resor runt City än genom City. 

 Restiden mellan två tyngdpunkter eller viktiga målpunkter där det finns eller kan förväntas 
finnas en betydande resandeefterfrågan bör understiga 30 minuter.  

 Restidskvot mellan kollektivtrafik och bil: 1,25 mellan Metrobusshållplatser. 

 Restiden är densamma oavsett tidpunkt på dygnet. 

 Hållplatsmiljöer och anslutande gång- och cykelvägar upplevs som trivsamma och trygga. 

Kvalitetsmål för människan i staden – En attraktiv stadsmiljö 

 Effektivt nyttjande av markyta/infrastruktur.  

 De fysiska och upplevda barriäreffekterna ska minimeras.  

 Säkerställd trafiksäkerhet. Nollvisionen gäller, d.v.s. ingen ska dödas eller skadas allvarligt i 
kollektivtrafiksystemet. 

Kvalitetsmål för stadens struktur – En sammanbunden stad och region 

 Ökad kapacitet i kollektivtrafiksystemet och därigenom även avlasta lederna. 

 Införandet av konceptet Metrobuss ska göras på ett sådant sätt att påverkan på näringslivets 
transporter minimeras. 

Studerade scenarier för konceptuell infrastruktur 
Ett Metrobussystem kan åstadkommas på flera olika sätt genom att kombinera olika åtgärdstyper. I 
studien har två scenarier för detta tagits fram (scenario A och B) samt ett jämförelsealternativ 
(scenario 0+). Både scenario A och B utgår från principen att Metrobussystemet ska säkras god 
framkomlighet i så stor utsträckning som möjligt.  

I Scenario A har utgångspunkten varit att kompromisslöst uppnå ett Metrobussystem som 
säkerställer eget utrymme längs hela Mellanstadsringen, utan undantag. Detta innebär ett stort behov 
av infrastrukturåtgärder. Totalkostnaden för scenario A bedöms mellan 21 – 32 miljarder kronor.  
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I Scenario B har utgångspunkten varit fyrstegsprincipen där störst behov av eget utrymme är på de 
sträckor där det är eller kan förväntas bli köproblematik. Det innebär rent konkret att utöver att ta 
vara på de sträckor där det redan finns busskörfält även identifiera sträckor där det finns möjlighet att 
omfördela utrymme från bilkörfält till busskörfält. Endast där något av dessa alternativ inte är möjliga 
föreslås det antingen byggas ny infrastruktur eller att det tillämpas blandtrafik. Totalkostnaden för 
scenario B bedöms mellan 6 – 9 miljarder kronor. 

Scenario 0+ ska ses som ett jämförelsealternativ för att visa hur dagens expressbusstrafik skulle 
kunna utvecklas även utan större infrastrukturella åtgärder. Detta scenario beskrivs endast 
övergripande. 

Ett urval av slutsatser i åtgärdsvalsstudien redovisas nedan. 

Identifierad resandeefterfrågan i Göteborgs stadsområde och grannkommuner 

Analyserna av förväntat resande med bil respektive kollektivtrafik har i den här åtgärdssvalstudien 
visat att flertalet resor i storstadsområdet sker till och från stadsdelen Centrum. Resandet från ena 
sidan av staden till den andra är väsentligt mindre omfattande. Däremot finns det ett betydande 
resande som sker tangentiellt i staden mellan angränsande stadsdelar samt mellan ytterområden och 
halvcentrala lägen. För just tangentiella resor fyller Metrobussystemet en roll att kunna erbjuda 
snabbare tvärresor där resenärerna slipper resa in till city för att byta. Primärt är det i reserelationer 
där resan sker upptill ca 1/3 av Mellanstadsringen där det är störst efterfrågan på tvärresemöjligheter.  

Den totala resandepotentialen kan vara högre än vad som framgår i genomförda analyser, då dessa 
inte fullt ut har kunnat beakta kommunernas utbyggnadsplaner. Detta kan också leda till förändrade 
resandemönster som inte har kunnat förutses inom ramen för den här utredningen. 

Systemval – Metrobuss i förhållande till andra potentiella systemlösningar 

Den förväntade reseefterfrågan bedöms vid tidsperioden 2035/2040 ligga på en nivå som lättare 
kollektiva transportsystem tillgodoser, dvs. spårväg/stadsbana, duospårväg eller BRT/buss. 
Kostnadsbild och kapacitet mellan buss och spårburna lätta system är överlappande och därmed kan i 
teorin båda typer vara aktuella för föreliggande koncept. De aspekter som talar för en busslösning är: 

 Framförallt i tangentiala kopplingar bedöms reseefterfrågan vara på sådan nivå att en 
busslösning är kapacitetsmässigt lämplig. 

 Redan gjorda investeringar i anpassningar i bussinfrastrukturen längs trafiklederna kan 
fortsatt nyttjas vilket innebär lägre investeringskostnader än om infrastruktur för ett 
spårsystem skulle behövas anlägga. 

 Det finns en större flexibilitet i att anpassa ambitionsnivån på olika delsträckor som matchar 
efterfrågan, behov av förbättrad framkomlighet och till förfogande stående medel. Om en 
spårlösning skulle väljas behövs det stora infrastrukturåtgärder överallt där banan ska dras. 
Vid punkter med stora investeringsbehov även för busslösningen kan dock en framtida 
konvertering till ett spårbaserat system med fördel has i åtanke. En eventuell konvertering till 
spår är dock inte möjlig på sträcka där bussutrymmet är på trafikleden. 

 Bättre förutsättningar för etapputbyggnad. 

Investeringsnivå Metrobuss - scenarierna 0+, A och B 

 Att bygga vidare på dagens expressbussnät men utan att tillföra några infrastrukturella 
framkomlighetsåtgärder, scenario 0+, är inte en gångbar lösning på sikt då systemet saknar 
möjlighet att möta det framtida resandebehovet i Göteborgsområdet. Utan säkrad 
framkomlighet blir systemet inte heller tillräckligt attraktivt för att locka resenärer som har 
tillgång till bil. 

 Av de studerade scenarierna har scenario A den högst bedömda anläggningskostnaden, då 
mycket kraftfulla infrastrukturåtgärder ingår i scenariot, såsom exempelvis ny Älvsborgsbro 
enbart för Metrobuss.  
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 Scenariot ger en mycket god framkomlighet för Metrobuss, men kostnaderna i relation till 
bedömd effekt och nytta kan inte motiveras i detta skede.  

 Av de studerade scenarierna är scenario B den lösning av konceptuell infrastruktur för 
Metrobuss som har bäst förutsättningar att uppfylla flertalet av effektmålen inom en lägre 
ekonomisk ram i jämförelse med Scenario A. Genom att i första hand ta tillvara befintlig 
infrastruktur och omfördela utrymme från bil till kollektivtrafik medför scenario B en 
effektivisering av tillgänglig väginfrastruktur samtidigt som utrymmet för biltrafiken 
reduceras. Kombinationen av lösningar, där kollektivtrafiken både ges förbättrade 
förutsättningar och styrande åtgärder vidtas för en överflyttning, samtidigt som 
förutsättningarna att resa med egen bil minskar något, skapar möjlighet och incitament för en 
större överflyttning från bil till Metrobuss, jämfört med om det enbart görs förbättringar av 
kollektivtrafiken. 

Kollektivtrafik och Metrobussystemet på systemnivå  

 Bidraget till en samhällsekonomiskeffektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning är 
avhängigt volymen av antalet resenärer i Metrobussystemet. Det i sin tur kräver att en 
kombination av fysiska, administrativa och styrande åtgärder vidtas för att åstadkomma en 
överflyttning från bil till kollektivtrafik. Det räcker inte enbart med kollektivtrafikfrämjande 
åtgärder för att förbättra kollektivtrafikens konkurrenskraft och få nytta av ett 
Metrobussystem, vilket visat sig i genomförda analyser. 

 Ett genomförande av övriga trafikkoncept i Målbild Koll2035 är avgörande för att uppnå en 
attraktiv kollektivtrafik och för att överflyttning från bil till kollektivtrafik ska kunna ske. 

 Anslutande trygga gång- och cykelvägar och stationsnära bebyggelseplanering är också 
avgörande för att uppnå en attraktiv kollektivtrafik med hela-resan-perspektivet. 

 Stationerna kommer ha olika karaktär och vissa parametrar blir viktigare än andra vid vissa 
stationer. Vid rena bytespunkter blir trygghetsaspekten extra viktig. Samtidigt är trygghet 
genomgripande en viktig parameter som omfattar även vägen till och från stationerna.   

 Sammantaget behöver parterna ta ett gemensamt ansvar för kollektivtrafikens utveckling i 
samklang med pågående stadsutveckling, både på kort och lång sikt och inte enbart för 
konceptet Metrobuss.  

Systemkritiska punkter i Metrobussystemet 

 Framkomlighet och angöring City är av stor vikt för systemet eftersom en stor andel av 
resenärerna har City som målpunkt. 

 God framkomlighet över älven och i Gnistängstunneln är systemkritiskt för Metrobussystemet 
eftersom det inte finns några rimliga alternativa körvägar och för att blandtrafik i dessa snitt 
skulle innebära köproblematik, som skulle ge låg pålitlighet och leda till förseningar, som 
skulle fortplanta sig i hela Metrobussystemet.  

 Metrobussystemets koppling och framkomlighet mellan Göteborgs centrum till 
Hisingen/Kungälv i öster är också systemkritisk och behöver säkerställas. Flera alternativa 
vägar finns, Hisingsbron, Tingstadstunneln och Marieholmstunneln, där Tingstadstunneln är 
det huvudalternativ som har studerats i denna åtgärdsvalsstudie.   

Systemkritiska administrativa och tekniska förutsättningar 

 Platooning kommer sannolikt att behövas för ett fullt utbyggt system med tillräckligt hög 
kapacitet på lång sikt. Detta innebär att trafik med virtuellt kopplade bussar, behöver bli 
möjlig och godkänd för trafik på allmänna vägar. Alternativet att köra med dubbelturer eller 
platooning med förare i alla fordon skulle medföra en väsentligt högre driftskostnad och bör 
endast övervägas som temporär övergångslösning till dess att full platooning, med en förare 
per busståg tillåts på allmänna vägar. Tillåts inte platooning på allmänna vägar på lång sikt 
kan det påverka valet av trafikslag. Alternativt kan trafikering med ledbussar övervägas. 
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Nuvarande regelverk avseende längsta fordonslängd begränsas till 24 m. Hur EU och 
Transportstyrelsen kommer bedöma ett virtuellt kopplat busståg med en totallängd på över 30 
m behöver utredas vidare i senare skede. 

Fortsatt utredningsbehov (urval) 

 Inom ramen för den här åtgärdsvalsstudien har det endast funnits utrymme att på en 
övergripande nivå studera konceptuell infrastruktur för Metrobuss samt ta fram en översiktlig 
kostnadsbedömning av scenario A och B. Detaljerade utredningar, underlag och åtgärdsförslag 
behöver tas fram i kommande skeden. 

 Fortsatt analys kring möjliga körvägar för angöring av centrala Göteborg samt alternativa 
älvförbindelser såsom Hisingsbron och Marieholmstunneln vid sidan av Tingstadstunneln. 

 För de sträckor, där det finns alternativa utbyggnadsmöjligheter av kollektivtrafik vid sidan 
om Metrobuss, bör det analyseras vilka möjligheter som finns för dessa och ställa dem i 
relation till Metrobuss. Detta för att undvika att bygga ut omfattande bussinfrastruktur på 
sträckor där det i framtiden kan vara mer rationellt att trafikera med utvecklade spårburna 
trafikkoncept.  
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 
Enligt kommunernas utbyggnadsambitioner beräknas Göteborg, Mölndal och Partille år 2035 ha ca 
200 000 fler boende och 100 000 fler arbetstillfällen än idag. En kapacitetsstark, snabb och pålitlig 
kollektivtrafik är en förutsättning för ett fungerande tätbebyggt storstadsområde. Kollektivtrafiken är 
en bärande del av en enklare vardag för fler och en förutsättning för en hållbar stads- och 
regionutveckling. Stomnätet, pulsådern i kollektivtrafiksystemet, binder samman storstadsområdet 
och kopplar det till resten av regionen. För att kollektivtrafiken ska kunna attrahera och ta hand om 
fler resenärer behöver stommen i kollektivtrafiken utvecklas och förstärkas. Antalet resor i stomnätet 
inom respektive till/från Göteborgs tätort beräknas kunna öka från 425 000 resor per dag 2015 till 
750 000 år 2035 dvs en ökning med 325 000 resor per dag. 

Genomförda utredningar inom ramen för Målbild Koll20354 har föreslagit att ett Metrobussystem, 
tillsammans med målbildens övriga redovisade trafikkoncept, bäst kan lösa stomnätets uppgift att 
binda samman storstadsområdet kopplat till resten av regionen. Kapacitetsbristen i det regionala 
systemet för kollektiva persontransporter på väg och järnväg i Storgöteborg är även en utpekad brist i 
den nationella planen för transportinfrastruktur 2018–2029. Metrobuss kan ses som en av flera 
lösningar för att åtgärda bristen. 

Metrobuss är det koncept som i Målbild Koll2035 har till uppgift att binda samman tyngdpunkter och 
andra viktiga målpunkter i stadsområdet, liksom stråken från ytterstad och grannkommuner med 
stadsområdet. Metrobussnätet innefattar enligt Målbild Koll2035 den så kallade mellanstadsringen 
och ett flertal infartsstråk och påverkar i stor utsträckning det statliga nationella vägnätet, det 
kommunala vägnätet inom respektive kommun samt delvis även det statliga regionala vägnätet. Vid ett 
realiserande av Metrobussystemet kommer infrastrukturåtgärder behöva hanteras i såväl nationell 
infrastrukturplan, regional infrastrukturplan som i respektive kommunal budget. 

För att kunna realisera Målbild Koll2035 behövs fördjupning och konkretisering av system, koncept 
och stråk för det Metrobussystem som beskrivs i Målbild Koll2035. Ett utredningsunderlag behöver 
tas fram för vidare beslut om fortsatt hantering och utredning. Mot bakgrund av ovanstående är 
berörda parter överens om att en åtgärdsvalsstudie behöver startas för att komma vidare i arbetet med 
metrobuss, som en del av Målbild Koll2035. 

1.2. Syfte 
Syftet med ÅVS Metrobuss har varit att på en översiktlig nivå: 

 Utreda befintlig och framtida resandeefterfrågan samt restid, trängsel- och kapacitetsbrister i 
olika relationer, som berörs av konceptet Metrobuss. Identifiera problem, brister och behov.  

 Redogöra för vilka trafikkoncept som kan vara aktuella för att hantera problem, brister och 
behov som identifierats. Verifiera (granska och tydliggöra) det åtgärdsval som gjorts i Målbild 
Koll2035 – det vill säga Metrobuss. 

 Konkretisera hur konceptet Metrobuss kan lösa identifierade problem, brister och behov samt 
ta fram olika investeringsnivåer/scenarier för infrastrukturen.  

 Översiktligt bedöma anläggningskostnad och kvalitativt bedöma effekten de olika 
investeringsnivåerna/scenarierna utifrån projektspecifika mål. 

 Ta fram en utbyggnadsordning för konceptet Metrobuss. 

1.3. Projektmål 
Åtgärdsvalsstudien ska skapa en gemensam övergripande bild av hur konceptet Metrobuss kan 
integreras med infrastruktur, trafik- och bebyggelse för att tillsammans med andra föreslagna koncept 
i Målbild Koll2035 bidra till en långsiktigt hållbar stadsutveckling med en attraktiv kollektivtrafik med 
hög framkomlighet och korta restider mellan stadens knutpunkter och målpunkter.  

 
4 Västra Götalandsregionen et al. 2018. Målbild Koll2035. www.koll2035.se.  
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Vidare ska åtgärdsvalsstudien vara ett erforderligt utredningsunderlag för beslut om fortsatt hantering 
och utredning. 

1.4. Organisering av arbetet 
Arbetet med åtgärdsvalsstudien påbörjades maj 2018. Västra Götalandsregionen och Trafikverket har 
haft delat huvudmannaskap i projektet och har tillika varit projektledare. Huvuddelen av arbetet i 
åtgärdsvalsstudien har genomförts av projektledningsgruppen, vilken har bestått av: 

 Västra Götalandsregionen  

 Trafikverket 

 Västtrafik 

 Göteborgs Stad 

Arbetet har skett i nära samarbete med en projektgrupp som varit representerad av samtliga parter i 
enlighet med samverkansavtalet, det vill säga utöver projektledningsgruppen även: 

 Mölndals Stad 

 Partille kommun 

Trivector har varit utredande konsult i ÅVS Metrobuss och deltagit i projektledningsgruppen och 
projektgruppen. M4 Traffic har varit underkonsult till Trivector och bistått med bearbetning av 
Sampers-data. Sweco var utredande konsulter i första fasen av åtgärdsvalsstudien och har bland annat 
tagit fram det scenario som i rapporten benämns Scenario A inklusive kostnadsbedömningar och 
bedömd resandeefterfrågan med fullt utbyggt Metrobussystem. White arkitekter har varit delaktiga i 
arbetet med att ta fram social konsekvensanalys. Utöver projektgruppen har organisationen även 
innehållit politisk styrgrupp, ledningsgrupp och referensgrupper, se Figur 2. 

 

Figur 2 Projektets organisation 
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1.5. Avgränsningar 
Metrobussystemet är enligt Målbild Koll2035 tänkt att trafikera den så kallade mellanstadsringen5, 
cityinfartsstråken6 samt infartstråken. Infartsstråken är E20, E6 Norr, rv155, rv158 samt rv40. 
Åtgärdsförslag har i denna åtgärdsvalsstudie geografiskt avgränsats till mellanstadsringen, 
cityinfartstråken samt infartstråket E20. Se Figur 3 nedan. 

 

Figur 3 Blåmarkerade vägar är där förslag till ny infrastruktur har studerats inom ramen för den här åtgärdsvalsstudien. 

Vidare har en utgångspunkt varit att Metrobussystemet kan trafikeras med dubbeldäckare, med 
kapacitet på 100 sittande resenärer, som på längre sikt kan köras i kolonn, så kallad platooning. Detta 
förklaras närmare i kapitel 5.6. 

I studien utreds ett helt nytt kollektivtrafikkoncept i storstadsområdet vilket är ett mycket omfattande 
och komplext arbete, det innebär med given tidsram att: 

 Åtgärdsvalsstudien är översiktlig och på systemnivå. 

 Konceptuella beskrivningar av föreslagen infrastruktur beskrivs på en övergripande nivå. 
Framtagande av mer detaljerade åtgärdsförslag behöver ske i kommande skeden i mer 
avgränsade utredningar.  

 Inga nyttoberäkningar genomförs och ingen samlad effektbedömning (enligt Trafikverkets 
krav). 

 Inga fördjupningar av de övriga trafikkoncepten i Målbild Koll2035 genomförs. Inte heller 
genomförs några kvalificerade bedömningar om hur Metrobussen påverkar eller samspelar 
med andra trafikslag. 

 Inga detaljutredningar angående stadsutveckling som angränsar/ansluter till 
Metrobussystemet genomförs. 

 
5 Mellanstadsringen utgörs av Söder- och Västerleden, Lundbyleden, E6 mellan Tingstadsmotet och Åbromotet 
6 Cityinfartsstråken är E45 Oscars- och Götaleden och Ullevigatan  
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  Hållplatsplaceringar som illustreras i målpunktskartorna ska endast ses som indikativa för 
respektive studerat område, då exakta stationslokaliseringar inte har beslutats. 

 Trafikeringsprinciper för Metrobuss har inte studerats. 

 En social konsekvensbedömning har genomförts på en övergripande nivå, där framför allt 
Metrobuss sträckning och föreslagna stationer har analyserats utifrån olika sociala aspekter. 
Expertis inom social hållbarhet har deltagit i delar av ÅVS:en men har ej varit delaktiga i 
följande analysdelar; avsnitt 5.5 Primära målgrupper, kap 6 Studerade scenarier för 
konceptuell infrastruktur och kap 10 Förslag till utbyggnadsordning.  

 Tidshorisonten för analys i åtgärdsvalsstudien är 2025–2035/2040.  

1.6. Utredningsmetodik 
Åtgärdsvalsstudien har bedrivits under ca 1,5 års tid och har bestått av flera delar, vilka kan 
sammanfattas av följande punktlista: 

 Nulägesanalys (dagens resandeefterfrågan, bristanalys av dagens infrastruktur och 
trafiksystem). 

 Analys av framtida efterfrågan baserat på SCB:s befolkningsprognos, med hjälp av Sampers, i 
enlighet med ÅVS-metodiken. 

 Fastställande av projektspecifika mål som trafikkoncept Metrobuss ska utvärderas emot. 

 Verifiering av målbildens slutsats att trafikkoncept Metrobuss är en lämplig lösning för att 
hantera identifierade problem, brister och behov. 

 Ta fram scenarier för hur en konceptuell infrastruktur för Metrobuss kan se ut 

 Översiktlig bedömning av anläggningskostnad och effektbedömning av respektive scenario för 
att ge underlag för beslut om fortsatt utredning. 

 Framtagande av utbyggnadsordning för konceptet Metrobuss. 

Analysen av nuläge och framtida efterfrågan genomfördes med hjälp av en trafikmodell i Sampers7, 
med dagens kollektivtrafik respektive det framtida fiktiva linjenät som tagits fram inom arbetet med 
Målbild Koll2035 för samtliga kollektivtrafikkoncept.  

För att skapa sig en bild av vilka effekter tillskapandet av egen infrastruktur för kollektivtrafik längs 
lederna kan innebära för Metrobuss togs två scenarios fram som benämndes Utredningsalternativet 
(UA) respektive Jämförelsealternativet (JA). Medan UA innebar en trafikering med helt egen 
infrastruktur för Metrobuss (fri framkomlighet utan påverkan av övrig trafik) innebar JA att 
Metrobussarna körs i blandtrafik med övrig trafik. Utifrån dessa scenarier kunde preliminära 
uppgifter om restider i olika reserelationer respektive förväntat resande med Metrobuss erhållas.  

En slutsats av analyserna var att en ensidig satsning på förbättrad kollektivtrafik inte är tillräcklig för 
att locka över tillräckligt många bilister att resa med kollektivtrafiken. Som en följd av detta togs ett 
alternativt scenario fram, vilket benämns Hållbarhetsscenariot. Detta scenario kan sägas utgöra ett 
känslighetsscenario för att studera vilka potentiella överflyttningseffekter som skulle kunna uppnås 
genom införande av administrativa och ekonomiska styrmedel. Exempel på sådana åtgärder är en 
förändrad markanvändning (avseende tillkommande bebyggelse), höjda parkeringsavgifter, höjda 
trängselavgifter och förändrad p-norm. Analyserna visade på att den här typen av åtgärder ger 
förutsättningar att locka 20–34 % fler resenärer till Metrobuss. Mer information om 
Hållbarhetsscenariot återfinns i kapitel 7.  

 
7 Sampers är ett nationellt modellsystem för trafikslagsövergripande analyser av persontransporter. Sampers 
beräknar framtida trafikvolymer för olika scenarier, där det finns möjlighet att variera infrastruktur, BNP, 
bränslepris, sysselsättning, befolkningstillväxt med mera. 
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Scenario UA och JA kan sägas utgöra ytterligheterna av ett eventuellt införande av Metrobuss. De har 
använts som utgångspunkter i det fortsatta arbetet, men har därefter inte använts vidare i sin helhet. 
Den reseefterfrågan (bil- och kollektivtrafikresor sammantaget) som genererats av Sampers för 
scenario JA har använts för att titta närmare på i vilka reserelationer det finns eller kan förväntas 
uppkomma betydande resbehov till följd av planerad bebyggelseutveckling. Det är primärt i relationer 
med förutsättningar för ett högt resande som det finns förutsättningar att etablera attraktiv 
kollektivtrafik, se kap 3. 

Fastställandet av projektspecifika mål, effektmål, baseras på de mål som används inom Målbild 
Koll2035. Då målen i Målbild Koll2035 avser hela stomtrafiken har vissa justeringar behövt göras, så 
att konceptet Metrobuss inte ensam ska uppfylla alla mål i målbilden, se kap. 2.  

Som en del i att verifiera om Metrobuss är en lämplig lösning för att hantera de brister och behov som 
identifierats i nulägesanalys och analys av framtida efterfrågan, har en övergripande analys av andra 
kollektivtrafiklösningar och under vilka förutsättningar de skulle kunna utgöra alternativ till 
Metrobuss eller ej gjorts, se kap. 4. En bärande idé för trafikkoncept Metrobuss är att det är en typ av 
kollektivtrafik som ska erbjuda attraktiva restider, pålitliga reseförbindelser med liten risk för 
förseningar och att Metrobuss ska avlasta det radiella kollektivtrafiksystemet för resor som inte har 
resmål i centrum. För att uppfylla detta är eget utrymme en avgörande faktor.  

I arbetet med Målbild Koll2035 togs det fram guidelines8 för de nya trafikkoncepten som beskriver 
standardnivåer som respektive koncept ska uppfylla. I den här åtgärdsvalsstudien har det tagits fram 
två scenarier för konceptuell infrastruktur, se kap. 6. Utgångspunkten för det första scenariot, 
benämnt scenario A, var att i så stor grad som möjligt uppfylla guidelines, genom att tillföra ny 
infrastruktur. För det andra scenariot, benämnt scenario B, har större hänsyn tagits till 
fyrstegsprincipen, vilket innebär att ny infrastruktur endast föreslås bli aktuell i de fall åtgärder i steg 1 
och steg 2 inte bedöms ge en tillfredsställande måluppfyllnad. Scenario A togs fram av tidigare 
involverad konsult, Sweco, med framtagande av principiell utformning av ny infrastruktur, inklusive 
hopkopplingar av mot, utifrån analyser av flygfoton och tidigare genomförda utredningar, se bilaga 5. 
Scenario B togs fram genom att projektledningsgruppen gemensamt studerade mellanstadsringen med 
hjälp av flygbilder (Google Maps) för att se vilka infrastrukturella åtgärder som kan vara lämpliga för 
respektive delsträcka.  

En översiktlig kostnadsbedömning för scenario A respektive B togs fram inom ramen för 
osäkerhetsanalys enligt successivprincipen där ett tiotal specialister från Trafikverket deltog. Utöver 
kostnadsbedömning genomfördes därefter en övergripande effektbedömning av vilka förutsättningar 
respektive scenario har att uppfylla de fastställda effektmålen, se kap. 9.  

Likaså har en social konsekvensbedömning genomförts innehållande analys av på vilket sätt den 
tänkta sträckningen och föreslagna stationerna kommer olika sociala kategorier till gagn, utifrån olika 
sociala aspekter, se kap. 8 för sammanfattning samt Bilaga 3.  

Baserat på ett flertal kriterier såsom bedömd genomförbarhet, förutsättningar för att etablera en 
ändamålsenlig trafikering, bedömt resandeunderlag och översiktligt bedömd kostnad har 
projektledningsgruppen tagit fram ett förslag till utbyggnadsordning i form av en idé till 
etapputbyggnad, se kap. 10.  

Läsanvisning avseende centrumrelaterade benämningar i utredningen 
I utredningen används flera centrumrelaterade benämningar för olika delar av centrala Göteborg. I 
målformuleringar används begreppet City, vilket i princip motsvarar området inom Vallgraven i 
centrala Göteborg. När benämningen Centrum används avses den geografi som motsvarar den tidigare 
stadsdelsnämnden Centrum. Detta begrepp används framförallt i beskrivningar av reseefterfrågan där 
resandet har studerats på storområdesnivå, vilken motsvarar de tidigare stadsdelsnämnderna för 
Göteborg. Den tredje benämningen centrum används för att motsvara centrum i lite vidare bemärkelse 
och kan således inkludera centrala delar av Göteborg som inte nödvändigtvis är inom tidigare 
stadsdelsnämnd Centrum.  

 
8 Se beskrivning av guidelines i kapitel 6.2 eller i sin helhet i: Västra Götalandsregionen et al. 2018. Målbild 
Koll2035. s. 39. 
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2. Mål och strategier 

I detta kapitel beskrivs de strategiska dokument och mål på global, nationell, regional och kommunal 
nivå som varit styrande för mål och inriktning i åtgärdsvalsstudien. Trafikverket, VGR/Västtrafik, 
Göteborgs stad, Mölndals stad och Partille kommun har ett flertal övergripande mål att eftersträva 
varav ett urval listas i kapitel 2.2. Utifrån dessa har i åtgärdsvalsstudien ett antal projektspecifika 
effektmål tagits fram, vilka åtgärdsförslagen utvärderas mot. Effektmålen redovisas i kapitel 2.3. 

Figur 4 Mål‐ och strategidokument som berör Metrobuss. 

2.1. Koppling till transportpolitiska mål 
Det övergripande målet för svensk transportpolitik är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv 
och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela landet. De nationella 
transportpolitiska målen kan indelas i funktionsmål och hänsynsmål: 

 

Funktionsmål (Tillgänglighet) 

 Medborgarnas resor förbättras genom ökad tillförlighet, trygghet och bekvämlighet.  

 Kvaliteten för näringslivets transporter förbättras och stärker den internationella 
konkurrenskraften.  

 Tillgängligheten förbättras inom och mellan regioner samt mellan Sverige och andra 
länder.  

 Arbetsformerna, genomförandet och resultaten av transportpolitiken medverkar till ett 
jämställt samhälle.  

 Transportsystemet utformas så att det är användbart för personer med 
funktionsnedsättning.  

 Barns möjligheter att på ett säkert sätt använda transportsystemet och vistas i 
trafikmiljöer ökar 

 Förutsättningarna för att välja kollektivtrafik, gång och cykel förbättras 

Agenda  2030 (de  globala  målen inklus ive  Sveriges  handl ingsplan)

Agenda  2030 – nedbrutet ti l l  TrV:s  nivå

Transportpol i tiska  målen

Västra  Götalandsregionens  vis ion

Västra  Götaland 2020 – s trategi  för ti l l växt och utveckl ing i  Västra  Götaland 2014‐2020

Regional t tra fikförsörjningsprogram för Västra  Götaland

Mi l jö och kl imatstrategin

Foss i l fri tt energisystem 2030

Västsvenska  paketet

Målbi ld Kol l2035 – Kol lektivtrafikprogram för s tomnätet i  Göteborg, Mölndal  och Parti l le

Strategi  för utbyggnadsplanering Göteborg 2035

Göteborg 2035 – Trafiks trategi  för en nära  s torstad

Göteborgs  Stads  program för en jäml ik s tad för 2018–2026

Övers iktsplanen för Göteborg

Framtidens  Mölndal  – Vis ion 2020

Övers iktsplanen för Mölndal

Socia la  mål

Övers iktsplan Parti l le  2035

Socia la  mål
Lokala mål Partille

Globala och nationella mål

Regionala mål

Gemensamma regionala och 

kommunala mål

Lokala mål Göteborg

Lokala mål Mölndal
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Det svenska miljömålssystemet innehåller 16 miljökvalitetsmål som anger det tillstånd i den svenska 
miljön som anses nödvändigt för en hållbar utveckling. Hänsynsmålet innebär att de 
transportpolitiska målen pekar på och inkluderar även miljökvalitetsmålen. 

2.2. Viktiga regionala och kommunala mål i sammanhanget 

K2020  
K2020 – Framtidens kollektivtrafik i Göteborgsområdet är en översyn av kollektivtrafiken i samverkan 
mellan Göteborgs Stad, Västtrafik, Banverket, Vägverket, Göteborgsregionen samt Västra 
Götalandsregionen. Syftet med K2020 var att skapa en gemensam framtidsbild för utvecklingen av 
kollektivtrafiken i Göteborgsområdet. K2020 antogs 2009 och mål-år för K2020 är mitten av 2020-
talet. 

Trafikstrategi för Göteborg 
I Göteborgs stads trafikstrategi tydliggörs kraven på en förstärkning av den lokala kollektivtrafiken för 
att kunna ta hand om fler människors vardagsresande, stärka stadens konkurrenskraft och minska 
transportsektorns klimatpåverkan. I strategin, parallellt framtagen med UP9, som antogs av 
Trafiknämnden 2014, pekades det ut att strategin behöver efterföljas av ett antal program, bland annat 
cykelprogram, fotgängarprogram men också ett kollektivtrafikprogram. Göteborgs stads behov av ett 
kollektivtrafikprogram sammanföll med att Västra Götalandsregionen ville ta fram en efterföljning av 
K2020. Målbild Koll2035 blev resultatet av dessa initiativ. 

Målbild koll2035 
Västra Götalandsregionen, Västtrafik, Göteborgs Stad, Mölndals stad och Partille kommun har 
tillsammans tagit fram en gemensam målbild för hur stadstrafikens stomnät behöver utvecklas fram 
till 2035, där Metrobuss är ett av flera trafikkoncept. Målbilden utgör ett underlag till nuvarande och 
kommande revideringar av trafikförsörjningsprogrammet för Västra Götalandsregionen. Den är en 
konkretisering av kollektivtrafikutvecklingen i kommunernas översiktsplaner, 
bostadsförsörjningsprogram, utbyggnadsplaner och trafikstrategier. 

Målbilden, som antogs 2018, utgör planeringsinriktning för kollektivtrafikens utveckling i stadstrafik-
området. Den kan ses som en fördjupning och vidareutveckling av K2020 och har status som 
kollektivtrafikprogram i de tre kommunerna Göteborg, Mölndal och Partille.  

 
9 UP = Strategi för utbyggnadsplanering 2035 

Hänsynsmål (Säkerhet, miljö och hälsa) 

 Antalet omkomna inom vägtransportområdet halveras och antalet allvarligt skadade 
minskas med en fjärdedel mellan 2007 och 2020. 

 Antalet omkomna inom yrkessjöfarten och fritidsbåtstrafiken minskar fortlöpande och 
antalet allvarligt skadade halveras mellan 2007 och 2020. 

 Antalet omkomna och allvarligt skadade inom järnvägstransportområdet och 
luftfartsområdet minskar fortlöpande.  

 Transportsektorn bidrar till att miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan nås genom 
en stegvis ökad energieffektivitet i transportsystemet och ett brutet fossilberoende. År 
2030 bör Sverige ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen.  

 Transportsektorn bidrar till att det övergripande generationsmålet för miljö och övriga 
miljökvalitetsmål nås samt till ökad hälsa. Prioritet ges till de miljöpolitiska mål där 
transportsystemets utveckling är av stor betydelse för möjligheterna att nå uppsatta mål.  
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Målbild Koll2035 utgör även ett komplement till Trafikförsörjningsprogram 2017–20 med utblick mot 
2035, som är Västra Götalandsregionens övergripande styrdokument för kollektivtrafikens utveckling i 
regionen. Övergripande mål i målbilden är 75 procent ökad kapacitet i kollektivtrafiksystemet, 20–25 
procent kortare restider i stomnätet och bättre koppling mellan olika stadsdelar. I målbilden finns 
även följande kvalitetsmål:10 

Kvalitetsmål för resenären – Snabbt, enkelt och pålitligt 

 Restid: 30 minuters restid mellan två godtyckliga tyngdpunkter eller viktiga målpunkter. 15 
minuter till City från godtyckliga tyngdpunkter eller viktiga målpunkter. Restidskvoten mellan 
kollektivtrafik och bil är 1,25.  

 Turtäthet: Tidtabellslös trafikering dagtid. 10–30 minuters turtäthet sena kvällar och nätter.  

 Pålitlighet: Restiden är densamma oavsett tidpunkt under huvuddelen av dygnet. 
Resenärerna litar på avgångstiderna.  

 Byten: Det räcker med ett byte för att ta sig mellan två godtyckliga tyngdpunkter eller viktiga 
målpunkter i storstadsområdet. Det går att resa direkt till City från alla tyngdpunkter och 
längs huvudstråken in mot City. Utpekade bytespunkter uppfyller kvalitetsmålen i K2020 
”Den ideala bytespunkten”.  

 Trygghet: Många resenärer och kort väntan. Hållplatsmiljöer och anslutande gång- och 
cykelvägar upplevs som trygga.  

Kvalitetsmål för människan i staden – En attraktiv stadsmiljö 

 Stadsliv: Kollektivtrafiken har fler bytespunkter i centrala Göteborg. Fotgängare är 
prioriterade kring alla bytespunkter och tillgängligheten för cyklister är god.  

 Barriäreffekter: De fysiska och upplevda barriäreffekterna ska minimeras.  

 Säkerhet: Nollvision, Trafiksäkerheten i kollektivtrafiken ska vara hög och antalet incidenter 
och olyckor ska minimeras.  

 Buller: Bullerstörningar från kollektivtrafiken ska successivt minska.  

 Gestaltning av kollektivtrafik i stadsmiljö: Stomnätet ska bidra till en tilltalande och 
funktionell stadsmiljö  

Kvalitetsmål för stadens struktur – En sammanbunden stad och region 

 Sammanbindning och struktur: Stomnätet ska skapa en tydlig och begriplig struktur. 
Stomnätet ska samspela med övriga färdmedel. 

 Stadsutveckling i tyngdpunkter och i stråken däremellan: Det hållbara resandet ökar 
markant genom att stomnätet utvecklas samordnat med förtätningen av storstadsområdet.  

 

 
10 Västra Götalandsregionen et al, 2018. Målbild Koll2035. Kollektivtrafikprogram för stomnätet i Göteborg, 
Mölndal och Partille. 
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Figur 5 Tyngdpunkter och viktiga målpunkter redovisade i Målbild Koll2035. 

2.3. Effektmål i ÅVS Metrobuss 
Projektgruppen i ÅVS Metrobuss har i denna ÅVS-process och utifrån ovanstående 
planeringsunderlag enats om nedanstående målformuleringar som ska vara styrande för föreslagna 
lösningar. De tre huvudkategorierna för kvalitetsmål som tagits fram i Målbild Koll2035 gäller även för 
Metrobuss. Effektmålen ska tillsammans stödja de övergripande målen för stomkollektivtrafiken vilka 
är a) Stödja en hållbar region- och stadsutveckling, b) Underlätta ett enkelt vardagsliv samt c) Öka 
andelen resor med kollektivtrafik, gång och cykel. 

Kvalitetsmål för resenären – Snabbt, enkelt och pålitligt 

Kvalitetsmålen för resenären är uppsatta för att skapa en attraktiv kollektivtrafikresa som är 
konkurrenskraftig jämfört med motsvarande bilresa. I de fall där resurser inte finns för att uppfylla 
alla mål ska prioritering ske där störst potential för Metrobuss finns. Resurser ska därmed prioriteras 
där det finns stor potential till överflyttning från bil till Metrobuss eller där restidsbesparing med hjälp 
av Metrobuss finns att göra i stråk där ett stort antal resenärer redan idag reser med expressbuss. 
Exempelvis kan en sträcka där restiden redan är under 30 minuter prioriteras framför en annan om 
det ger stora restidsförbättringar för många resenärer.  
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Effektiva reserelationer inom och tvärs det sammanhängande tätortsområdet i Göteborg, Mölndal och 
Partille. 

 För resenärer som inte har målpunkt i City ska restiden med kollektivtrafik vara kortare för 
resor runt City än genom City. 

 Restiden mellan två tyngdpunkter eller viktiga målpunkter där det finns eller kan förväntas 
finnas en betydande resandeefterfrågan bör understiga 30 minuter.  

 Restidskvot mellan kollektivtrafik och bil: 1,25 mellan Metrobusshållplatser. 

Effektiva reserelationer till och från Kungälv, Landvetter, Mölnlycke och Särö-stråket 

 Restidskvot mellan kollektivtrafik och bil: 1,25 mellan Metrobusshållplatser. 

Pålitlighet/Robusthet  

 Restiden är densamma oavsett tidpunkt på dygnet. 

Trygghet 

 Hållplatsmiljöer och anslutande gång- och cykelvägar upplevs som trivsamma och trygga. 

o Metrobusstationer bör integreras i stadsutveckling, övrig bebyggelse och stadsliv. 

o Många resenärer och kort väntetid. 

Kvalitetsmål för människan i staden – En attraktiv stadsmiljö 

 Effektivt nyttjande av markyta/infrastruktur.  

 De fysiska och upplevda barriäreffekterna ska minimeras.  

 Säkerställd trafiksäkerhet. Nollvisionen gäller, d.v.s. ingen ska dödas eller skadas allvarligt i 
kollektivtrafiksystemet. 

Kvalitetsmål för stadens struktur – En sammanbunden stad och region 

 Ökad kapacitet i kollektivtrafiksystemet och därigenom även avlasta lederna. 

 Införandet av konceptet Metrobuss ska göras på ett sådant sätt att påverkan på näringslivets 
transporter minimeras. 
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3. Problembeskrivning, förhållanden, förutsättningar 

3.1. Befintliga behov, brister och problem 
Göteborg utgör Västra Götalands kärna och är den i särklass största kommunen avseende befolkning 
och antal arbetsplatser. Detta medför stora transportbehov och pendlingsflöden både inom 
kommunen och på transportleder/järnvägsstråk till och från staden. Väginfrastrukturen, stadens 
kollektivtrafiksystem samt gång- och cykelnät påverkar, ihop med andra faktorer, hur 
färdmedelsfördelningen ser ut i Göteborg och dess omnejd. Personresor till och från Göteborg är i 
många fall beroende av både lokalt, regionalt och nationellt väg- och järnvägsnät för att ta sig mellan 
start- och målpunkter. Ett välfungerande kollektivtrafiksystem har potential att ha en avlastande 
funktion på samtliga vägnät i form av färre bilar.  

Resandeefterfrågan 

Det kollektiva resandet i Göteborgs, Mölndals och Partilles tätorter (Göteborgs stadstrafikområde) 
mäts årligen i samband med uppföljningen av det regionala trafikförsörjningsprogrammet. Resandet 
uppgick år 2018 till 236 miljoner resor/år, jämfört med 210 miljoner resor år 2016. Det motsvarar en 
resandeökning på 12 % på två år. Kollektivtrafikens motoriserade marknadsandel för samma 
geografiska område uppgick år 2018 till 55 %, medan kollektivtrafikandelen för omgivande 
kranskommuner är väsentligt lägre, drygt 20 %.  

De högsta resandenivåerna såväl till antal som marknadsandel gäller för det radiella, centrumriktade 
resandet, medan både antalet resmöjligheter och resor på tvären är väsentligt lägre. Det faktum att 
kollektivtrafikens marknadsandel är påtagligt lägre i kranskommunerna indikerar att det här kan 
finnas en stor potential till ökat kollektivt resande om kollektivtrafiken kan erbjuda attraktivare 
resmöjligheter. 

Dagens kollektivtrafik ger goda resmöjligheter till och från centrum. Däremot där start- eller målpunkt 
inte är centrum tvingas resenären idag i många fall resa via centrum då merparten av 
kollektivtrafikens linjer är centrumriktade och de flesta bytesmöjligheterna erbjuds i centrala delar av 
Göteborg. I takt med att det kollektiva resandet har ökat, har även utbudet på de radiella 
kollektivtrafiklinjerna ökat, och i de mest centrala delarna av centrum innebär det stora antalet bussar 
och spårvagnar att kollektivtrafiken skapar framkomlighetsproblem för sig själv.  

Den kontinuerligt ökande belastningen i det radiella kollektivtrafiknätet innebär att kollektivtrafiken 
får svårt att möta ytterligare tillkommande framtida resor. Här planeras det enligt målbilden för 
utökad kapacitet genom trafikering med framförallt större och längre fordon. Detta är framförallt 
möjligt för spårtrafiken. Det finns dock även ett antal relationer som idag helt eller delvis saknar en 
attraktiv spårtrafik. I dessa relationer utgörs kollektivtrafiken av busstrafik. Under förutsättning att 
inga infrastrukturella satsningar på ny spårtrafik blir aktuella kommer flertalet av dessa relationer 
även framgent att försörjas med någon form av busstrafik. Undantagen från detta är bl a: 

 Partille, där planerade utökningar av pendeltågstrafiken, i tillägg till att Västlänken tillför nya 
resmöjligheter kan innebära att delar av den snabba busstrafiken Partille – Göteborg kan 
ersättas med tåg.  

 I och med planerad utbyggnad av ny höghastighetsjärnväg Göteborg – Borås – Jönköping kan 
det öppnas möjligheter att använda befintlig Kust-till-kust-järnväg för mer lokala resor, vilket 
därmed kan minska behovet av expressbusstrafik Mölnlycke – Göteborg. 

Tills ovannämnda järnvägssatsningar genomförs kommer dessa reserelationer trafikeras med buss. 
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Figur 6 Kartbilden illustrerar framtida resandeefterfrågan i reserelationer där det radiella kollektivtrafiksystemet idag till 

stor del eller enbart består av busstrafik. De stråk som markerats med streckade linjer försörjs endast till en mindre del av 

busstrafik (spårtrafiken dominerar).  

För tangentiella resor saknas idag i flertalet fall attraktiva och gena kollektivtrafikkopplingar med 
följden att de som har tillgång till bil reser med bil. För att kollektivtrafiken ska kunna erbjuda dessa 
resenärer ett attraktivt resealternativ till bilen behöver det, likt exempelvis dagens linje 99, etableras 
gena och pålitliga kollektivtrafikförbindelser på tvären. Linje 99 trafikerar mellan Frölunda Torg och 
Hjalmar Brantingsplatsen via Västerleden och Norra Älvstranden. 

Dagens kollektivtrafikresande längs infartslederna 

Med uppgifter från Västtrafik har dagens kollektivtrafikresande längs infartslederna kunnat 
sammanställas. Det resande som återges är totalt antal påstigande, från berörda linjers ändhållplatser 
och hållplatser vidare in mot city, för de busslinjer som trafikerar respektive infartsstråk. På grund av 
begränsningar i datasystemet som använts för att plocka fram resandedata har ingen hänsyn kunnat 
tas till att det kan ske avstigningar på vägen fram till respektive studerat vägavsnitt. Siffrorna för antal 
resenärer vid respektive snitt kan därför i vissa fall vara överskattat. Detta ser ut att vara fallet för 
exempelvis busslinjer som passerar Partille centrum.  

Som en jämförelse visas även förväntat antal kollektivtrafikresor om kollektivtrafikandelen enligt 
Göteborgs Stads trafikstrategi skulle uppfyllas. För infartsstråken från kranskommunerna har 
framtida kollektivtrafikandel antagits bli 43%, vilket motsvarar trafikstrategins kollektivtrafikandel för 
Askim. Tabell 1 visar det enkelriktade kollektiva resandet på infartslederna i riktning mot Göteborg. 
Siffrorna indikerar att det finns god potential för ökat kollektivt resande, även i de stråk där det redan 
idag körs tät expressbusstrafik, exempelvis längs E6 och väg 158. 
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Tabell 1 Enkelriktat kollektivt resandet på infartslederna (i riktning mot Göteborg). 

Infartsstråk Vardagsresande enligt 
uppgifter från Västtrafik 
(2019) 

Framtida 
Kollektivtrafikresande om 
Trafikstrategins 
kollektivtrafikandel uppfylls 

Procentuell 
förändring 

Väg 155 i höjd med 
Vädermotet 

6 400* 8 100 +27% 

Väg E6 på Hisingen 

 

7 600 11 400 +50% 

Väg E20 väster om 
Partille Centrum 

5 000** 5 000 Osäker 
förändring 

Rv40 öster om 
Delsjömotet 

6 500 8 300 +28% 

Väg 158 söder om 
Järnbrottsmotet 

5 700 9 900 +74% 

*Siffrorna inkluderar även resande med Svart Express som idag trafikerar längs Björlandavägen. 

**Siffrorna för dagens resande visar sannolikt ett överskattat resande väster om Partille centrum med hänsyn till 

att Partille centrum utgör en viktig målpunkt för Partilleborna. Således finns det sannolikt ett större antal 

avstigande på denna hållplats vilket dock inte syns när endast påstigande redovisats i tabellen ovan. 

 

Vid sidan om totalt dygnsresande är det även intressant att studera hur resandet fördelas över dygnet. 
Ju mer koncentrerat resandet är desto större resandetoppar behöver kollektivtrafiken hantera, 
samtidigt som resandet övriga tider på dygnet kan vara väsentligt lägre.  Busstrafiken längs E20-
stråket uppvisar den lägsta maxtimmesandelen, 14 % av dygnsresandet, medan 19–21% av 
bussresandet längs väg 158 och väg 155 sker i maxtimmen. Båda dessa exempel visar på högre 
resandekoncentrationer än traditionell stadstrafik och visar på att resandet längs infartsstråken 
domineras av skol- och arbetspendling. Ifall resandet skulle öka i linje med Trafikstrategin är det dock 
rimligt att resandet skulle öka inte bara i maxtimmen utan även under andra delar av dygnet vilket 
därmed skulle innebära att maxtimmesandelen sannolikt sjunker något. 

Restid 

Ett vanligt sätt att beskriva kollektivtrafikens attraktivitet är att relatera restiden med kollektivtrafik 
till motsvarande bilresa. Detta benämns som restidskvot: Restid med kollektivtrafik / restid med bil 

Generellt brukar en restidskvot under 2 (dvs att en kollektivtrafikresa tar dubbelt så lång tid som 
motsvarande resa med bil) tolkas som att kollektivtrafiken kan utgöra ett alternativ till bilen, medan 
restidskvot under 1,5 innebär att kollektivtrafiken är attraktiv. 

 I Figur 7 och Figur 8 nedan illustreras restidskvoterna i ett antal tyngdpunktsrelationer för nuläge (år 
2014) respektive för ett framtidsscenario där Målbild Koll 2035 är utbyggd (exklusive 
Metrobusskoncept med infrastrukturåtgärder). Resultatet i Figur 7 visar att det endast är i ett fåtal 
reserelationer som restidskvoten understiger 1,25, vilket är den utpekade målnivån för Målbild Koll 
2035. 

Restidskvotmatrisen för framtidsscenariot, se Figur 8 nedan, illustrerar att restidskvoten även med 
utbyggd kollektivtrafik enligt Målbild koll 2035 (exklusive ett högkvalitativt kollektivtrafiksystem11 för 
tvärresor och resor från ytterområden till City) medför att kollektivtrafiken i flertalet 
tyngdpunktsrelationer inte uppfyller uppsatt mål för restidskvot på 1,25.  

 
11 I beräkningen av restidskvot ingår trafikering med Metrobuss enligt fiktivt linjenät från Målbild Koll 2035, men 
utan några ytterligare framkomlighetsåtgärder. Framkomligheten för dessa busslinjer motsvarar att bussarna 
längs lederna likväl kan köras i 50km/h, exklusive hållplatsstopp. 
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Figur 7 Matrisen illustrerar restidskvot kollektivtrafik/bil i förmiddagstid för år 2014, uppdelat per färdriktning. 

Färgförklaring: grönt: restidskvot <=1,25, gult: restidskvot <2 och rött:  restidskvot över 2. 

 

Figur 8 Matrisen illustrerar bedömd restidskvot kollektivtrafik/bil i förmiddagstid, uppdelat per färdriktning i 

jämförelsealternativet. Dvs utbyggd målbild koll 2035 avseende spårväg, stadsbana samt Västlänken och en trafikering med 

bussar på lederna, men utan ytterligare framkomlighetsåtgärder, dvs ej utbyggd Metrobusstandard. Färgförklaring, grönt: 

restidskvot <=1,25, gult: restidskvot <2 och rött: restidskvot över 2. 
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Vallhamra torg 1,6 1,3 1,2 1,5 1,4 1,5 1,1 1,8 1,8 1,8 1,7 1,2 1,4 0,9 0,7 1,3 1,8 1,7 1,3

Partille centrum 1,4 1,2 0,9 1,2 1,2 1,2 1,0 1,4 1,5 1,9 1,4 1,3 1,1 1,6 0,4 1,2 1,4 1,6 1,3

Åbro 1,2 1,3 1,9 1,3 1,4 1,1 1,3 1,7 1,3 1,6 1,8 1,2 1,2 1,1 0,9 1,5 1,4 1,2 1,3

Mölndals stadskärna 1,1 1,0 0,9 1,2 1,5 1,3 0,8 1,6 1,2 1,6 1,5 1,0 1,4 0,9 0,7 0,9 1,1 1,6 1,1

Gamlestadstorget 1,0 1,0 1,6 1,3 3,0 1,4 1,0 1,9 1,3 2,1 3,0 0,7 1,1 0,6 0,4 1,1 2,1 2,1 1,6

Brunnsbotorget 1,4 1,4 1,1 1,7 2,4 1,5 1,0 1,6 0,8 1,6 1,3 1,7 1,4 1,2 0,4 0,8 1,6 0,6 1,2

Frölunda torg 1,4 1,2 1,0 1,3 1,4 1,6 1,1 1,9 1,4 1,6 1,2 1,2 1,1 1,3 0,7 1,4 1,1 1,6 1,2

Chalmers 1,5 1,5 1,5 1,1 1,2 1,2 1,5 1,6 1,4 1,3 1,5 1,1 0,9 1,4 0,4 1,2 0,5 1,2 1,3

Vårväderstorget 2,0 1,7 1,8 1,4 1,8 1,6 1,6 1,3 1,4 1,4 1,7 1,3 2,7 1,7 0,5 1,5 1,9 1,3 2,6

Bergsjön/Rymdtorget (spv) 1,7 2,0 1,2 1,0 1,0 0,8 1,2 1,0 1,3 1,3 1,7 2,3 1,1 1,3 0,8 1,1 1,3 1,0 1,0

Wieselgrensplatsen 2,1 2,3 1,6 1,3 1,9 1,6 2,3 1,0 1,4 1,4 1,7 1,2 1,9 1,7 0,4 0,7 1,4 1,0 2,0

Selma Lagerlöfs torg 1,8 1,4 1,5 1,3 1,8 1,3 1,3 1,2 1,5 1,8 1,5 1,1 1,7 2,2 0,6 1,2 1,7 1,3 1,3

Angered centrum 1,2 1,2 1,2 0,9 0,6 1,4 1,2 0,9 1,2 2,2 1,1 1,0 1,0 0,8 0,5 0,9 1,4 1,0 1,4

Marklandsgatan/Axel Dahlströms torg 1,5 1,4 1,8 1,6 1,2 1,4 0,9 0,6 2,9 1,3 1,6 1,5 1,1 1,4 0,4 0,6 0,8 1,4 1,9

Östra sjukhuset 1,2 1,9 1,1 0,9 1,1 1,2 1,4 1,2 1,7 1,5 1,7 1,9 1,0 1,5 0,6 1,2 1,7 2,4 1,4
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Backaplan 1,6 1,8 1,2 1,1 1,8 0,6 1,4 0,9 1,3 1,0 1,0 1,3 1,1 1,1 2,5 0,2 0,7 1,5 0,8

Sörred (Volvohallen) 1,4 1,5 1,4 1,2 2,3 2,3 1,3 1,2 3,1 1,3 2,5 2,1 2,2 2,3 1,4 1,1 1,3 0,8 2,1
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Vallhamra torg 1,6 2,0 1,4 2,1 2,1 1,8 1,1 1,6 2,4 1,6 2,2 1,7 1,6 0,7 0,9 1,3 1,6 1,5 1,6

Partille centrum 1,3 1,8 1,1 2,1 1,4 1,7 1,2 1,6 0,0 1,4 1,7 1,9 1,6 1,7 0,7 1,3 1,4 1,3 1,4

Åbro 1,8 1,5 0,9 2,3 1,7 1,9 1,5 1,8 1,6 1,6 2,0 1,7 1,7 1,9 1,1 1,7 1,4 1,2 1,9

Mölndals stadskärna 1,4 1,2 1,1 2,4 1,2 2,3 1,4 1,2 1,3 1,0 1,6 1,8 1,6 1,5 1,0 1,8 1,0 0,8 1,6

Gamlestadstorget 2,4 2,6 2,4 2,0 1,7 1,9 1,2 1,7 1,3 1,8 2,2 1,1 1,7 2,4 0,5 1,4 1,8 1,1 2,3

Brunnsbotorget 2,4 2,5 2,7 2,4 2,7 2,3 1,4 1,7 2,1 1,8 1,6 1,8 2,2 2,6 0,7 1,7 2,9 1,3 2,6

Frölunda torg 1,8 1,8 2,1 2,4 1,8 2,2 1,1 2,4 1,6 2,2 2,2 1,7 1,2 1,9 1,0 1,3 1,6 1,8 1,8

Chalmers 1,4 1,4 2,1 1,6 1,4 1,6 1,4 1,4 1,7 1,2 1,9 1,4 1,1 1,5 0,6 1,5 1,1 1,1 2,2

Vårväderstorget 1,8 1,8 2,4 1,8 1,9 1,8 2,3 1,2 1,6 1,6 1,9 1,6 3,9 1,9 0,7 2,1 2,7 1,4 1,6

Bergsjön/Rymdtorget (spv) 2,6 0,0 1,9 1,6 1,2 2,0 1,7 1,3 1,5 1,5 1,9 1,2 1,6 2,1 0,9 1,5 1,6 1,5 1,8

Wieselgrensplatsen 1,8 1,8 2,1 1,7 1,9 1,8 2,4 0,9 1,4 1,5 2,0 1,5 2,2 1,9 0,4 1,3 2,4 0,9 2,3

Selma Lagerlöfs torg 2,5 1,8 2,7 2,4 3,2 1,6 2,3 1,6 1,8 2,0 1,8 2,3 2,1 2,7 1,0 1,8 2,5 1,7 2,4

Angered centrum 1,7 2,0 1,8 1,6 0,9 1,7 1,6 1,2 1,4 1,2 1,4 2,3 1,5 1,6 0,8 1,3 1,5 1,3 2,3

Marklandsgatan/Axel Dahlströms torg 1,7 1,7 1,9 2,1 1,7 2,0 1,0 0,8 3,9 1,6 2,3 2,2 1,6 1,8 0,8 0,7 2,0 1,7 2,4

Östra sjukhuset 0,0 3,6 2,3 2,1 2,0 2,3 2,1 1,3 2,0 2,3 2,1 2,5 1,7 1,8 1,1 1,5 1,7 1,6 1,7

Brunnsparken (City) 1,5 1,5 1,9 1,4 1,1 1,2 1,7 0,9 1,1 1,3 0,8 1,6 1,1 1,3 1,6 1,5 0,7 0,6 2,0

Sahlgrenska sjukhuset 1,4 1,4 1,8 1,8 1,5 1,7 1,3 0,7 2,2 1,6 1,4 1,9 1,4 0,9 1,5 0,8 1,2 1,3 2,5

Lindholmen 1,9 1,8 1,9 1,8 2,4 2,6 1,7 0,9 2,5 1,8 2,4 2,4 1,9 2,5 2,0 0,6 1,3 2,0 0,9

Backaplan 1,6 1,8 1,9 1,6 1,8 1,3 1,9 0,8 1,2 1,5 0,8 1,6 1,4 1,6 1,8 0,3 1,1 1,6 2,1

Sörred (Volvohallen) 1,7 1,6 2,0 1,7 2,2 2,3 1,9 1,8 1,7 1,8 1,9 2,3 2,5 2,4 1,7 1,2 2,3 1,2 2,0
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Kapacitet 

Transportkapaciteten för motoriserade resor är sett över dygnet som helhet god. Eftersom en stor del 
av resandet till och från arbete/skola dock är koncentrerat till ett fåtal timmar morgon och 
eftermiddag uppstår det i högtrafik kapacitetsbrister i såväl biltrafiknätet som i 
kollektivtrafiksystemet. I kapitlen som följer beskrivs den nuvarande kapacitetssituationen i 
högtrafiktid.   

Vägnätets kapacitet 

Enligt TomToms Traffic index12 2018 tar en bilresa i Göteborg under högtrafik i genomsnitt 33% 
längre tid under morgonrusning respektive 43% längre restid under eftermiddagsrusning än under 
tider på dagen då trafiken flyter på fritt. Trafikverket genomför just nu analyser av restider i högtrafik 
jämfört med lågtrafik. Dessa analyser är ej klara, men nedan är en bristbeskrivning av studerade 
sträckor utifrån en sammanvägd analys och befintlig kunskap om systemet. 

 E6 Kungsbackaleden, Mölndal-Göteborg. Det råder framkomlighetsbrist i högtrafik på väg 
E6 på sträckan Mölndal till de centrala delarna av Göteborg (Åbromotet till Tingstadstunneln). 
Särskilda problem går att identifiera vid trafikplatserna; Kallebäcksmotet, Ullevimotet och 
Gullbergsmotet. Bristerna påverkar användbarheten på vägsträckan, möjligheten att förutsäga 
restider samt återställningsförmågan vid incidenter. Det har även en negativ påverkan på 
trafiksäkerheten på sträckan och vid trafikplatser i högtrafik. Vid färdigställandet av 
Marieholmstunneln förväntas framkomligheten förbättras på sträckan, då trafiken kan omfördelas 
mellan Tingstadstunneln och Marieholmstunneln, vid passage av älven. I Kallebäcksmotet och på 
sträckan in mot centrala Göteborg saknas kollektivtrafikkörfält, vilket innebär att det finns en brist 
i användbarhet för kollektivtrafiken då den har framkomlighetsproblem i motet och på sträckan 
under dygnets högtrafiktimmar. 

 E6.20/E20 Söder-Västerleden-Älvsborgsbron. Sträckan Tynneredsmotet–Ivarsbergsmotet 
har brist i framkomlighet, genom Gnistängstunneln och över Älvsborgsbron i högtrafik. 
Gnistängstunneln utgör flaskhals och framkomlighetsbrister uppstår därmed på sträckorna före 
och efter tunneln. Gnistängstunneln är också en flaskhals för kollektivtrafiken då busskörfältet 
slutar och bussen måste samsas med övrig trafik. Bristerna leder till en försämrad användbarhet 
då restiderna blir mindre förutsägbara, i många fall längre och robustheten minskar. På sträckan 
Kungstensmotet till Gnistängsmotet (sydlig riktning) finns det brister i framkomlighet, påverkat 
av Gnistängstunneln, men även av vävningen av trafik från Älvsborgsbron och E45.  

 E6.21 Lundbyleden (Bräckemotet-Ringömotet). Lundbyleden har längs hela sträckan 
varierande brister i framkomlighet, användbarhet och robusthet i högtrafik, vilket leder till 
oförutsägbara restider och en låg nivå av återställningsförmåga. Lundbytunneln har i högtrafik 
brister i framkomlighet, men framförallt brister i robusthet. Det beror på att tunneln av 
säkerhetsskäl måste stängas av vid omfattande köbildning, vilket ger långa återställningstider.  
År 2022 är arbetet med Eriksbergsmotet-Inlandsgatan färdigt, som ökar trafiksäkerheten och 
framkomligheten vid Eriksbergsmotet och i anslutningen till tunneln. Resterande del av vägen, 
mellan Eriksbergsmotet och Ringömotet, har idag brister i framkomlighet, vilka delvis kommer att 
avhjälpas vid ombyggnation av Lundbyleden på sträckan Brantingsmotet-Ringömotet. 

 E45 Oscarsleden och Götaleden (Älvsborgsbron-Slakthusmotet). Oscarsleden och 
Götaleden mellan Fiskhamnsmotet och Slakthusmotet har brister i användbarhet och robusthet 
vilket leder till oförutsägbara restider och låg återställningsförmåga. Järntorgsmotet är en hårt 
belastad trafikplats och har framkomlighetsbristerna på vägen och även i trafikplatsen, vilket ger 
påverkan på personresor, bil och kollektivtrafik, samt godstransporter. Längs Oscarsleden saknas 
tillgång till busskörfält och kollektivtrafiken drabbas därmed av samma köbildning som övrig 
trafik. Trafikplats Slakthusmotet har trafiksäkerhetsbrister i högtrafik på grund av att 
växlingssträckan före avfarten är kort.  

 
12 TomTom Traffic Index är en slags ranking för att bedöma trängselsituationen i trafiksystemet i städer runtom i 
världen. Indexet baseras på uppmätt trafikdata insamlad av alla dem som har TomToms GPS-utrustning i sitt 
fordon. För mer information se https://www.tomtom.com/en_gb/traffic-index/. 
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 E20 Alingsåsleden (Olskroksmotet–Partillemotet). På sträckan Olskroken – 
Munkebäcksmotet och vid flera trafikplatser på sträckan råder framkomlighetsbrist i högtrafik, 
framförallt i västgående riktning. I västgående riktning finns det kollektivtrafikkörfält på delar av 
sträckan (Partihallsförbindelsen-Fräntorpsmotet), vilket betyder att kollektivtrafiken inte 
påverkas i lika hög grad av försämrad framkomlighet under högtrafik. Det finns även brister i 
användbarhet och robusthet vilket leder till oförutsägbara restider och en låg nivå av 
återställningsförmåga. Trafiksäkerheten brister i högtrafik vid Partillemotet och vid anslutning till 
Marieholmsförbindelsen på grund av flera filbyten på en kort sträcka. 

Transportsystemet är extra känsligt där flera vägar möts. Dessutom har det identifierats flera platser 
där det är långa återställningstider efter incidenter. Med en ökad befolkning i Göteborgsregionen och 
en fortsatt hög andel av ensamåkande i bil förväntas situationen förvärras framöver. Trafikverket 
genomför och planerar ett flertal kapacitetshöjande åtgärder, såsom Marieholmstunneln, men 
problemen med betydande brister förväntas kvarstå på många platser i systemet kring och genom 
Göteborg. 

Kapacitet i kollektivtrafiksystemet 

Trots de senaste årens utbyggnad av kollektivtrafiken i Göteborgsområdet råder det kapacitetsbrist i 
kollektivtrafiksystemet på flera platser i staden, varför bussar och spårvagnar får stå i kö vid 
korsningar och för att kunna köra in till hållplats. Det är även allt oftare fullt ombord på många buss- 
och spårvagnslinjer i högtrafik. Detta gäller även expressbusstrafiken och delar av den regionala 
kollektivtrafiken. En högre turtäthet ökar kapaciteten, men tillför fler fordon som skulle behöva få 
plats i staden. Prioritering av kollektivtrafiken på bekostnad av biltrafikkapacitet har redan gjorts på 
de mest belastade gatorna, varför det i nuläget främst är kollektivtrafiken som är i vägen för sig själv 
då alltför många fordon, linjer, trafikerar samma eller korsande stråk. Samtidigt vill Göteborgs stad 
inte ta mer mark i anspråk för infrastruktur utan staden vill kunna nyttja marken för andra ändamål 
som exempelvis exploatering, gång, cykel och vistelseytor. 

De största kapacitetsproblemen förekommer i City med hållplatser som Nordstan, Drottningtorget och 
Brunnsparken samt vid större bytespunkter som Korsvägen, Järntorget och Hjalmar Brantingsplatsen 
där kapacitetstaket redan överskrids. Det går därmed inte att utöka utbudet på en linje i högtrafik som 
passerar dessa områden utan att utbudet på en annan linje måste minskas alternativt att linjen flyttas 
bort.  

Sammanställning befintliga behov, brister och problem 

För många reserelationer fungerar kollektivtrafiksystemet bra. För andra resor (ex tvärgående resor) 
motsvarar inte kollektivtrafikutbudet potentialen. 

I den nationella planen för transportsystemet 2018–2029 identifieras kapacitetsbrister i det regionala 
systemet för kollektiva persontransporter på väg och järnväg i storgöteborg. Här specificeras att 
kollektivtrafiken i storgöteborg behöver utvecklas i takt med att regionen växer. Även det lokala och 
regionala vägnätet är överbelastat vid många trafikplatser och sträckningar. Det yttrar sig genom 
trängsel och köbildning, främst i högtrafik. Luftmiljön är också ett identifierat problem som behöver 
förbättras i Göteborgsområdet. Klimatpåverkan till följd av resande behöver minskas. 
Kollektivtrafiken har därmed stor potential att bidra till att nå de övergripande målen gällande miljö 
och hälsa samt avlasta det lokala, regionala och nationella vägnätet. 

Utifrån de målsättningar som satts upp för transportsystemet i Storgöteborg och för stadstrafikens 
stomnät uppvisar dagens trafiksystem och infrastruktur en rad brister. Dagens kollektivtrafiksystem är 
i huvudsak uppbyggt enligt en radiell struktur där nästan all trafik matas in till centrum. Avsaknaden 
av tangentiella tvärkopplingar innebär att även resenärer som ska någon annanstans än till centrum 
behöver resa in till centrum för att byta.  

Det resulterar i högre belastningar i kollektivtrafiksystemet i de centrala snitten och en hög belastning 
på centrala bytespunkter, såsom Brunnsparken, Nordstan, Hjalmar Brantingsplatsen, Järntorget m fl. 
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Tidigare analyser inom exempelvis arbetet med Målbild Koll 2035 har visat att när storstadsområdet 
fortsätter växa är det inte möjligt att enbart utöka nuvarande struktur då detta enbart skulle förstärka 
de kapacitetsproblemen och medföra försämrad framkomlighet, särskilt i City och innerstaden.  

Bristerna i dagens gatu- och kollektivtrafiksystem kan därmed sammanfattas i fyra punkter: 

1. Trångt på stadens gator och spår 

2. Trångt ombord på kollektivtrafiken 

3. Trångt på trafiklederna 

4. Bristfälliga alternativ till bilpendling i storgöteborg  

3.2. Framtida förhållanden 

Stadsutveckling 

I Målbild Koll2035 arbetades de olika trafikkoncepten fram utifrån deras koppling till pågående stads- 
och befolkningsstruktur på ett översiktligt sätt. Trafikkoncepten och dess olika sträckningar i Målbild 
Koll2035 har som utgångspunkt befintlig och planerad stadsstruktur, se figur 9. 

Trafikkonceptens koppling till stadsutvecklingen har arbetats vidare med inom respektive kommun. 
Inom förslaget till Göteborgs stads nya Översiktsplan, där kommunens långsiktiga intentioner och 
prioritering redovisas, pekas exempelvis Mellanstaden ut. Det området som utanför Göteborgs 
innerstad, tillsammans med innerstaden och ytterstadens tyngdpunkter, ska kunna inrymma 
merparten av stadens utbyggnadsbehov av bostäder och verksamheter de kommande 20–30 åren.  

I Partille kommun har bland annat lokaliseringar av Metrobusstationer varit utgångspunkt i arbetet 
med översiktsplan ÖP Partille 2035, Planprogram för Furulunds centrum och Fördjupad översiktsplan 
för Partille södra centrum. Motsvarande arbete sker i pågående arbete med att ta fram en ny 
översiktsplan för Mölndals Stad.  

Figur 9 Trafikkoncepten från Målbild Koll2035 samt deras koppling till stadsutveckling och 
befolkningsstruktur. 
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Enligt en inventering som Sweco gjorde 2018 av antagna, pågående samt kommande utredningar, 
program och planer i Göteborg Stad, Mölndal Stad och Partille kommun, med fokus i närheten av 
metrobuss tänkta linjesträckning går det att utläsa ett högt exploateringstryck kring den i Målbild 
Koll2035 definierade mellanstadsringen, cityinfartsstråken samt infartstråket från Partille. (se Figur  
nedan). 

Utvecklingen i form av fler bostäder, verksamheter och arbetsplatser förväntas öka behovet av resande 
och pendling inom samt till och från dessa områden vilket ligger till grund och motiverar den tänkta 
linjesträckningen för Metrobuss och placeringen av dess stationer. Samtliga stadsutvecklingsområden 
har dock inte varit med i analysarbetet för framtida resandeefterfrågan, vilket redogörs för i 
kommande avsnitt.  

Figur 10 Inventering av antagna, kommande och pågående utredningar/planer/program samt planer under utbyggnad i 

Göteborg Stad, Mölndal Stad och Partille kommun, med fokus på planer i närheten av metrobuss tänkta linjesträckning 

(Sweco, 2018). 

Framtida resandeefterfrågan 2035/2040 

I kartbilden i Figur  nedan illustreras det enkelriktade framtida resandebehovet13 som Sampers har 
identifierat kan förväntas ske med bil och/eller kollektivtrafik givet beslutad politik. För att vara 
överskådligt har resandeströmmarna aggregerats till storområdesnivå, motsvarande de äldre 
stadsdelsområdesindelningarna för resor inom Göteborg medan omgivande kommuner är indelade i 
ett eller flera storområden. Kartbilden visar tydligt att de allra starkaste resandeströmmarna är fortsatt 
centrumriktade och utmärkande är att de starkaste resflödena sker till eller från stadsdelar som redan 
idag är försörjda med spårväg- eller stombusstrafik.  

Stadsdelar/områden som inte täcks in av spårväg/stombuss/pendeltåg är i dagens 
kollektivtrafiksystem hänvisade till de sk färgade expresserna. Det är framförallt Askim/Särö, 
Mölnlycke, Landvetter, Partille, Kärra/Kungälv och Torslanda. Förutsättningarna att utöka 
kapaciteten på dessa linjer begränsas av att samtliga färgade expresser (Lila Express undantagen) kör 
genom centrala Göteborg där kapacitetstaket för antalet bussar redan idag är nått.  

 
13 Redovisat resbehov redovisar alla utresor (resa från hemmet till målpunkt) och omfattar samtliga reseärenden. 
För att få fram det totala dygnsresandet skall resandevärdena därmed dubbleras. 
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Trafikeringen med boggibussar innebär en begränsad transportkapacitet per tur och därigenom en 
alltför låg begränsning av hur många som kan resa med expressbusstrafiken. 

Vid sidan av de centrumriktade resandeströmmarna är det även högt resande mellan ex Backa – 
Lundby och Biskopsgården – Lundby. Övriga resbehov på tvären är mindre reseintensiva men är i 
många fall exempel på reserelationer där dagens kollektivtrafik har svårt att erbjuda attraktiva 
reseförbindelser. Utan riktade kollektivtrafiksatsningar kan dessa resor till stor del förväntas ske med 
bil även fortsättningsvis. Med fortsatt högt bilresande vidmakthålls en fortsatt hög belastning av 
vägnätet. 

Figur 11 Bedömd resandepotential14 (bil‐ och kollektivtrafik) utifrån de vid framtagandet beslutade bostads‐ och 

verksamhetsutvecklingsområden. Kartbilden illustrerar resandeefterfrågan per storområdesnivå och dygnsnivå (enkelriktat 

resande) för reserelationer med start‐ och slutpunkt inom Göteborg, Mölndal, Partille, Härryda och Kungälvs kommuner. 

Kartbilden visar en tydlig koncentration av resor till eller från Centrum. Vid sidan om Centrumrelaterade resor är det endast 

resor till/från Lundby som överstiger 5000 resor/riktning. Vid sidan av det radiella resandet finns även flera tangentiella 

reserelationer med betydande resbehov där i flera fall dagens kollektivtrafik har svårt att konkurrera med bilen. 

Faktorer som tillgänglighet till hållplats (via gena GC-anslutningar, ev tillgång till pendelparkeringar) 
och vilket turutbud kollektivtrafiken till/från ett visst område erbjuder, i kombination med vilken 
resestandard bilnätet erbjuder, avgör i vilken utsträckning boende och verksamma kan förväntas resa 
med bil eller kollektivtrafik. Det är därför angeläget att vid sidan av ovanstående makroanalys även 
studera hur resandeflödena kan se ut mer ingående, på en mer detaljerad nivå. 

Beroende på var kollektivtrafikens hållplatser placeras i förhållande till invånarnas start- och 
målpunkter blir kollektivtrafiken ett mer eller mindre attraktivt resalternativ i förhållande till bilen. 
Det är därför av stor vikt att hållplatser för det nya kollektivtrafikkoncept, oavsett vilket färdmedel 
som används, placeras i sådana lägen att så många boende och verksamma som möjligt kan nyttja dem 
via attraktiva anslutningsmöjligheter. 

 
14 Resandepotential avser enkelriktat resande (resor från hemmet till målpunkt) per dygn. 
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Rimligt upptagningsområde för en kollektivtrafikhållplats 

Hur stort upptagningsområdet är i anslutning till en kollektivtrafikhållplats, är beroende av vilken 
resestandard den aktuella kollektivtrafiken erbjuder. Om kollektivtrafiken har en hög turtäthet, 
erbjuder attraktiva och robusta restider tillsammans med en god resekomfort kan resenärerna 
acceptera ett längre gångavstånd än om kollektivtrafiken har en lägre standard där exempelvis 
restiderna kan variera i hög grad och svårligen kan konkurrera med andra resalternativ.  

I bl a kollektivtrafikplaneringshandboken KolTrast15 och tidigare genomförda studier i ex Skåne 
framgår det att resenärer till kollektivtrafik i de flesta fall har mindre än 600 m gångavstånd till 
hållplats. Vid längre anslutningsavstånd används cykel i högre utsträckning och andelen 
kollektivtrafikresor från dem med längre avstånd till hållplats är väsentligt mindre än för de som bor 
närmare hållplatsen. 

I och med att resenärer i anslutning till hemmet ofta har tillgång till cykel kan ett rimligt antagande 
vara att upptagningsområdet runt hållplatser med hög kollektivtrafikstandard kan estimeras till 
1000m verkligt anslutningsavstånd. Detta kan med hänsyn till generell genhet i väg- och gatunätet 
(1,25 gånger fågelavståndet) approximeras med ett fågelavstånd på 800 m. 

I anslutning till målpunkten är det rimligt att anta att flertalet resenärer tar sig till sitt slutmål till fots. 
I vissa fall kan det finnas kompletterande mobilitetslösningar som möjliggör längre 
anslutningsavstånd men tillgången till dessa är inte lika säkerställd som för exempelvis en privatägd 
cykel. Färdmedel som ex lånecykel och elsparkcykel lämpar sig heller inte för alla resenärsgrupper. 
Detta innebär att det vid målpunkterna inte är lämpligt att räkna med längre anslutningsavstånd än 
600 m, eller motsvarande 480 m fågelavstånd. 

Målpunktsanalyser 

Ett begränsat antal resandepotentialstudier (totalt sex stycken) har genomförts med syftet att studera 
förväntad resandepotential med hänsyn till hur ett framtida kollektivtrafiksystem enligt målbild 
Koll2035 kan se ut. Nedan illustreras ett par exempel på dessa analyser. Fokus i dessa analyser är de 
resandebehov som i första hand inte täcks in av ex citybuss, spårvagn/stadsbana eller tåg. Det skall 
dock betonas att inom åtgärdsvalsstudien har det inte ingått att bestämma exakt lokalisering av 
stationerna. Hållplatsplaceringar som illustreras i målpunktskartorna i Figur 12 och Figur 13 nedan 
ska därför endast ses som indikativa för respektive studerat område. 

 
15 KolTrast är en handbok för utformning av attraktiv och effektiv kollektivtrafik. Handboken tillhandahålls av SKR. 
Kol-TRAST är ett komplement till handboken Trafik för en attraktiv stad (TRAST) med fördjupning inom 
kollektivtrafikområdet. 
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Figur 12 Heatmap Lackarebäck. Ju mörkare grön färg desto fler potentiella resenärer återfinns inom hållplatsernas 

upptagningsområde med målpunkt Lackarebäck. 

Kartbilden visar att merparten av resor med målpunkt i anslutning till preliminärt hållplatsläge 
Lackarebäck, som har startpunkt utmed någon av hållplatserna utmed stadens infarts- och 
motortrafikleder, företrädesvis är förhållandevis korta. Resandet från den västra sidan av staden och 
Hisingen är lägre än resandet från ex östra Göteborg, Mölndal och Partille. Eftersom resandet avser 
både bil- och kollektivtrafikresor illustrerar detta att det finns ett inbyggt ”avståndsmotstånd”; 
resenärer har en övre gräns när det inte längre är intressant att resa på grund av att restiden blir alltför 
lång.  

Detta mönster återfinns även i de andra målpunktsanalyserna. Då bilen är det färdsätt som generellt 
kan uppnå de kortaste restiderna i en specifik reserelation indikerar ett lågt resande i denna karta att 
möjligheterna att uppnå ett generellt ökat resande i de mer långväga reserelationer (från andra sidan 
staden) med hjälp av förbättrad kollektivtrafik är små.  
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Figur 13 Heatmap Centrum Ju mörkare grön färg desto fler potentiella resenärer återfinns inom hållplatsernas 

upptagningsområde med målpunkt Centrum. 

Såsom illustrerats i den övergripande resandepotentialkartan är resandet till Centrum den enskilt 
mest dominerande målpunkten, även när man likt heatmap Centrum endast tar hänsyn till resor till 
ett mindre geografiskt målområde (primärt områdena runt Centralstationen, delar av 
Nordstan/Brunnsparken mm). Detta cityområde har en resandepotential (bil och kollektivtrafik) som 
är flera gånger större än till någon annan enskild målpunkt med närhet till kollektivtrafik. 

Eftersom antalet detaljerade målpunktsanalyser har varit begränsat har även en övergripande analys 
genomförts av resandet till övriga potentiella hållplatser utmed lederna. Den övergripande analysen 
visar att urvalet målpunkter (Östra Sjukhuset, Gårda, Lackarebäck, Frölunda, Lindholmen och City) 
utgör exempel på stora målpunkter för systemet som helhet.  
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Därtill finns det även en generellt stor resandepotential, (>4 000 resor till målpunkten per vardag) till 
följande målpunkter: 

 Liseberg (servas även av andra kollektivtrafikkoncept) 

 Kallebäck (trafikeras endast med buss idag) 

 Hållplatser utmed Oscarsleden (upptagningsområdena servas av framförallt spårväg men även 
till viss del av dagens färgexpresser) 

 Hjalmar Brantingsplatsen (trafikeras med både spårvagn, stombuss och dagens färgexpresser) 

 Gustavsplatsen (trafikeras av dagens färgexpresser men närområdet täcks även in av 
spårvägen och övrig busstrafik) 

De slutsatser som kan dras utifrån de detaljerade målpunktsanalyserna tycks vara tillämpbara även för 
övriga hållplatser utmed trafiklederna och ovanstående ytterligare målpunkter kan förväntas ha 
liknande resmönster och/eller kan de trafikförsörjas av andra kollektivtrafikkoncept. 

Tillkommande stadsutvecklingsplaner 

Den resandeefterfrågan som beskrivits i detta avsnitt och som använts vid framtagandet av 
Sampersmodellen baseras på SCB:s befolkningsprognos. Eftersom samhällsutvecklingen i 
Göteborgsområdet pågår i ett högt tempo har det sedan dess hunnit tillkomma ytterligare större 
utvecklingsområden och enskilda större exploateringar. Några exempel på större etableringar som bör 
nämnas är ex: 

Göteborgs stad: 

 Geely har nyligen etablerat en större kontorsverksamhet i anslutning till Lindholmsallén vid 
Regnbågsgatan. Etableringen är tänkt att inom ett par år hysa 4 000–5 000 anställda. Detta 
innebär ett stort tillskott av resande i ett stråk där kollektivtrafiken redan idag är hårt 
ansträngd, men kommer att förbättras när spårvägstrafiken på norra Älvstranden har 
etablerats. 

 AB Volvos campusetablering vid dagens Volvo Lundby-område innebär en koncentration av 
Volvos tjänstemannaavdelningar till området mellan Hjalmar Brantingsgatan och 
Lundbyleden i anslutning till Gropegårdsgatan. Dagens verksamhet är placerad i ett 
bilorienterat läge vid Arendal, medan det nya läget medför både utmaningar och möjligheter 
att trafikförsörjas på ett attraktivt sätt med kollektivtrafik.  

 Exempel på utvecklingsområden på lite längre sikt: 

 Göteborgs stad arbetar med flera större fördjupade översiktsplaner i bland annat Frölunda-
Högsbo, Kortedala-Bergsjön och södra Askim. Som exempel kan nämnas att det i södra Askim, 
ett område som benämns Gatersered, planeras för uppemot 10 000 bostäder och därtill 
arbetar kommunen med FÖP Frölunda som innebär möjligheter för ett stort antal 
tillkommande bostäder och arbetsplatser. 

Mölndal stad:  

 I Mölndals stad sker en centrumutveckling med både bostäder och verksamheter. Större 
utbyggnadsplaner finns både på sydöstra och sydvästra sidan av Mölndals bro. Största 
området för nybyggnad är öster om E6 och som benämns Forsåker (ca 3 000 nya bostäder och 
upp till 5000 arbetsplatser16). Stora utbyggnadsområden finns även, för framförallt 
verksamheter, i anslutning till Astraområdet. 

 Därutöver pågår förtätningsprojekt, innehållande framförallt bostäder, längs med 
Göteborgsvägen, Pedagogen Park m fl. 

 
16 Källa: http://www.mynewsdesk.com/se/byggkonsortiet-forsaaker/news/uppdaterad-tidplan-390128  
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Partille kommun:  

 I Partille består de större utvecklingsplanerna i kommunen av förtätning och nybyggnad av 
centrala Partille och i FÖP Partille Södra Centrum planeras för upp till ca 3 000 bostäder och 
60 000 kvm offentlig och kommersiell service.17 

 I Partille norra centrum, där Partille Arena är lokaliserad, pågår centrumutveckling och 
nybyggnation av ca 100 nya bostäder samt nytillkommande ytor för handel, kultur och 
idrottsevenemang.  

 I området kring Furulund centrum planeras det för ca 500 lägenheter och 1500 kvm 
verksamheter.  

Eftersom ovanstående tillkommande områden delvis inte finns med i analysunderlaget i den här 
åtgärdsvalsstudien, innebär det att den framtida resandeefterfrågan för Metrobussystemet kan bli 
väsentligt större, avseende de berörda områdena. Det är därför viktigt att tillkommande 
stadsutvecklingsplaner beaktas i efterföljande utredningsarbete, inte bara i fortsatta utredningar av 
Metrobuss utan även i kommande arbeten för övriga trafikkoncept i Målbild Koll2035. 

Framtida trängsel- och kapacitetsbrister 

Det bör betonas att det är mycket svårt att kvantifiera omfattningen av trängsel och kapacitetsbrister i 
en situation år 2040. Utifrån de analyser som gjorts av Trafikverket för nuläget, prognoser om fortsatt 
ökad biltrafik (basprognos 2040), i kombination med avsaknad av planerade större 
infrastrukturåtgärder (Marieholmstunneln, Lundbyleden och Hisingsbron undantagen), är det rimligt 
att anta att de framkomlighetsproblem som förekommer idag även kommer finnas framöver. Detta till 
följd av befolkningsutveckling och tillkommande bebyggelse av bostäder och arbetsplatser. Utan en 
omfattande överflyttning till kollektivtrafik kan framkomlighetsproblemen i vägnätet förväntas öka, 
såväl sett till tidsomfattning som vilka geografiska områden som påverkas av försämrad 
framkomlighet.   

För att kollektivtrafiken ska kunna hantera en stor överflyttning av tidigare bilresenärer behöver 
kapaciteten i kollektivtrafiksystemet stärkas såväl i det radiella stomnätet som i tangentiella 
reserelationer. Spårvägstrafiken och stombusstrafiken behöver stärkas genom införande av både större 
fordon, förbättrad framkomlighet, tillskapande av nya länkar i linje med Målbild Koll2035. 
Tillkomsten av Västlänken, tillsammans med kapacitetsstärkande åtgärder på det anslutande 
järnvägsnätet, ger ökade förutsättningar för resenärer från övriga delar av regionen att kunna resa 
med tåg till Göteborg. 

För sträckor som idag företrädesvis trafikeras av den stadsnära expressbusstrafiken (färgade 
expresser) begränsas möjligheterna till utökad transportkapacitet av de förväntat kvarvarande 
kapacitetsbristerna i centrala Göteborg och på centrala knutpunkter.  

3.3. Slutsatser av problembeskrivning, förhållanden och förutsättningar 

Utifrån ovanstående beskrivningar kan följande slutsatser dras: 

 Resandet till Centrum från omgivande områden utgör de enskilt största reserelationerna. Det 
är även för de centrumriktade resorna som kollektivtrafiken redan idag uppnår de högsta 
marknadsandelarna. Potentialanalyserna visar på att det finns goda förutsättningar till 
fortsatta resandeökningar i dessa relationer. 

 För resor på tvären i Göteborgsområdet dominerar bilen som färdmedel. För att uppnå 
avlastande/dämpande effekter på infarts- och kringlederna är det viktigt att kollektivtrafiken 
kan erbjuda attraktiva resmöjligheter ur ett hela-resan-perspektiv. 

 
17 Fördjupad Översiktsplan Partille södra centrum, samrådshandling. 
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 För att skapa möjligheter för en ökad överflyttning från bil till kollektivtrafik, och samtidigt 
dämpa belastningen på trafiklederna, är det framförallt resor på infartslederna in mot 
centrum respektive för resor på tvären där det är av stor vikt att kollektivtrafiken kan erbjuda 
gena och pålitliga resmöjligheter där resenärerna samtidigt kommer tillräckligt nära sina 
målpunkter för att aktivt välja att resa kollektivt. 

 Resandet med bil och/eller kollektivtrafik 
från ena sidan av staden till den andra 
förväntas vara litet. Detta är en viktig 
slutsats som indikerar att det inte är av lika 
stor vikt att säkerställa restidsmålet 30 min 
för exempelvis Angered – Frölunda. Istället 
är det relationer inom en snävare geografi 
(uppskattningsvis områden inom ca en 
tredjedels cirkelbåge åt vardera håll längs 
mellanstadsringen, sett ifrån startpunkten), 
som är viktiga att tillgängliggöra med 
attraktiv kollektivtrafik. Sammantaget alla 
start- och målpunkter understryker detta 
dock att det är angeläget att tillskapa 
kollektivtrafikkopplingar längs hela 
mellanstadsringen, för att möjliggöra 
identifierade tvärkopplingar/reserelationer. 
Eftersom resorna utmed ringen bedöms vara 
relativt korta, är det inte nödvändigt att ringen 
i sin helhet behöver trafikeras med ett och 
samma trafikslag, utan flera trafikkoncept kan 
tillsammans skapa ringen. 

 För resor med målpunkt innanför mellanstadsringen kan ett kollektivtrafikkoncept som 
erbjuder resor runt centrum vara ett alternativ om målpunkten är i relativ närhet till leden. I 
andra fall är det troligt att en resa genom staden är ett väl så attraktivt alternativ. Metrobuss 
kan då vara en del av resekedjan. 

 Det är en utmaning att utveckla ett kollektivtrafikkoncept som både tillgodoser behovet att 
attraktiva resmöjligheter till centrum och samtidigt möjliggör konkurrenskraftiga resor på 
tvären. Här föreligger en målkonflikt sett till vilka relationer konceptet skall prioritera korta 
restider för. I de fall ett infartsstråk ger underlag för mer än en Metrobusslinje kan det därför 
vara angeläget att den ena linjen tillgodoser resbehovet till centrum medan den andra linjen 
kan fokusera på att erbjuda attraktiva tvärresemöjligheter. Finns det däremot bara underlag 
för en linje är det resmöjligheten till centrum som sannolikt väger tyngst. Tvärresebehovet kan 
då lösas genom att den radiella linjen kopplas till andra tangentiella linjer vid en bytespunkt 
utmed mellanstadsringen.  

 För att en kollektivtrafikresa längs lederna ska vara attraktiv förutsätts: 

o God framkomlighet  

o Hög pålitlighet, vilket är extra viktigt i högtrafik då andelen resor är som högst och 
påverkan på framkomlighet från biltrafiken är som störst.  

o God resekomfort (för att attrahera bilister och ge befintliga resenärer en bra 
reseupplevelse 

o Smidiga anslutningar till och från stationerna 

o Bra bytespunkter för att erbjuda smidiga byten till och från andra 
kollektivtrafikkoncept 

   

Figur 9 Företrädesvis sker tvärresor inom en geografi 
motsvarande ca 1/3‐dels cirkelbåge (blå pilar) utmed 
Mellanstadsringen. Resor från ena sidan av staden till 
den andra är väsentligt mindre omfattande.  
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4. Verifiering av Metrobuss som åtgärdsval 

Kapitlet avser att redogöra för olika alternativa systemlösningar till de brister som identifierats och 
diskuterats i kapitel 3. En övergripande beskrivning av lösningarna övergår till en bedömning i form av 
för- och nackdelar. Som jämförelsealternativ anges dagens expressbussnät med syfte att visa hur 
systemets standard förhåller sig i jämförelse med andra system. Målsättningarna som beskrivs tidigare 
i denna rapport är tillämpbara på alla system som redovisas nedan, dvs. att det är möjligt att bedöma 
alla system som grundläggande lämpligt att använda sig av i mellanstadsringen. Val av 
transportsystem är främst kopplat till reseefterfrågan och därmed kapaciteten som måste ställas till 
förfogande. Detta i sin tur är kopplat till investeringskostnader – ju mer kapacitet som behöver 
säkerställas desto ”tyngre” och, utifrån ett investeringskostnadsperspektiv, dyrare system kommer i 
fråga.  Nedan följer därför en genomgång av ett antal möjliga kollektiva transportsystem som utifrån 
bedömningar av resandeefterfrågan i aktuella sträckningar, transportkapacitet (antal resenärer per 
riktning och timme) i relation till investeringskostnad ska leda oss till en samlad bedömning. 

4.1. Studerade alternativa trafikslag 

Jämförelsealternativ – dagens expressbussnät 

System Kapacitet 
(vid 5 min-
trafik, en 
riktning) 

Möjlighet till 
etapputbyggnad 

Kostnadsnivå Övrigt 

Befintlig 
expressbuss 

800  Befintligt system där nästa 

utbyggnadssteg är mer 

omfattande BRT 

Låg ‐ Mellan 
 

 
Dagens befintliga expressbussystem innefattar sju linjer, 
där sex av sju linjer, trafikerar enligt en genomgående 
radiell struktur (varje linje går in i en eker, genom navet 
och ut i en annan eker). Samtliga linjer, utom Lila 
Express18, angör Centrum men saknar attraktiva 
bytespunkter på stora delar av sträckorna utanför City.  

Expressbussystemet har som huvudsakligt uppdrag att 
transportera resenärer till och från centrum och saknar till 
stor del ett effektivt trafikarbete utöver dessa punkter. 
Vissa linjer har ”svansar” i utkant av rutterna där de gör ett 
lokalt arbete. I Lila express fall är uppdraget att erbjuda 
snabba tvärförbindelser i arbetspendlingstider. 

För närvarande är kapaciteten begränsad till att erbjuda ca 800 resenärer plats per timme och riktning 
för varje linje (65 platser per buss med 5-minuterstrafik), vilket på många håll understiger efterfrågan. 
Det ger systemet en mycket hög belastningsgrad och en utökning av turtäthet ses inte som en 
möjlighet på kort sikt på grund av platsbrist i centrala Göteborg (främst Centralen-området) och i vissa 
fall även kapacitetsbrist längs vägar och specifikt längs centrala gator i Göteborg. 

Om investeringsresurser skulle tillföras i syfte att optimera expressbussystemet ytterligare bör 
kapaciteten kunna ökas något per linje genom större fordon. Den ytterligare kapaciteten som detta 
skulle erbjuda är dock inte tillräcklig för att möta framtida resandeefterfrågan. 

 

 
18 Lila Express trafikerar sträckan Mölnlycke-Mölndal-Frölunda-Torslanda via Söder-Västerleden-väg 155 

Figur 15 Dagens expressbussar går ofta men 
inte alltid i egen körbana 
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Dagens Expressbussnät 

Fördelar Nackdelar 

 Förser Göteborgs ytterområden, som 
saknar spårinfrastruktur, med 
direktanknytning till City 

 Ett välbekant koncept som är lätt att förstå 
och använda 

 Möjlighet till relativt höga hastigheter om 
avståndet mellan hållplatser är långt och 
trafiken i övrigt inte hindrar. 

 Relativt flexibelt för störningar då 
bussarna lätt kan ta sig förbi tillfälliga 
hinder. 

 Kräver många gånger byte i City för resa 
till andra delar av staden 

 Befintlig infrastruktur19 skapar inte den 
framkomlighet som krävs för attraktiva 
restider 

 Oattraktiva och otrygga hållplatsmiljöer 
längs trafiklederna 

 Bussarna är inte enhetliga och varje linje 
är fristående 

 Upplägget erbjuder, utöver Lila Express, 
inga tvärlänkar i storstaden 

 Bussarnas kapacitet beräknas inte vara 
tillräcklig varken nu eller efter år 2035 

 Stannar bitvis ofta och tätt, vilket skapar 
långa restider 

 Lokalt upptagningsområde skapar ett 
långsammare system  

 

Stadsbana 

System Kapacitet (vid 5 
min-trafik, en 
riktning) 

Möjlighet till 
etapputbyggnad 

Kostnadsnivå Övrigt 

Stadsbana/
Spårvagn 

2200 ‐ 4400  Full utbyggnad av en linje 

krävs innan systemet kan 

driftsättas. Etappvis 

kapacitetsutbyggnad kan 

uppnås genom att utöka 

fordonslängden. 

Mellan  Kapacitetsmässigt 

lämpligt dock är 

etapputbyggnads‐

barheten 

begränsad. 

Stadsbana definieras här som spårväg som kan 
trafikeras i hastigheter upp till 70–80 km/h. I stora 
stadsområden med långa avstånd att överbrygga har 
stadsbanor byggts ut som ett billigt alternativ till 
tunnelbana. Syftet är att kunna köra fort och med hög 
prioritet jämfört med vanlig spårväg i stadstrafik. 
Kapaciteten kan uppgå till 2 200 resenärer per timme 
vid trafikering med en linje i femminuterstrafik och 45-
meters vagnar. En fördubbling av denna kapacitet är 
möjligt genom att dubbelkoppla.  

Stadsbanans maxhastighet ligger på ca 80 km/h, främst 
på grund av regelverk och signalsystem. Spårväg och 
därmed stadsbana är ett dyrt trafikslag att utföra kollektivtrafik med sett utifrån trafikkostnad per 

 
19 Tillkomsten av kollektivtrafikkörfält längs flera av infartslederna har dock bidragit till betydande förbättringar av 
framkomligheten. Resterande framkomlighetsbrister rör framförallt passage av city och sträckor längs 
trafiklederna där busskörfält ännu saknas. 

Figur 20 Bilden är en fiktiv illustration av 

en stadsbana 
Figur 16 Stadsbana enligt visionsbild från Målbild 
Koll2035 
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utbudskilometer, ungefär dubbelt så dyrt som buss i normalfallet. Detta vägs upp om 
kapacitetsbehovet är stort så att en stadsbana ändå är en mer effektiv lösning.  

Anläggningskostnaderna är högre för en stadsbana än för ett bussbaserat system, men medför även en 
längre avskrivningstid. Attraktiviteten är å andra sidan högre än för bussbaserade system. Om det 
lönar sig att satsa på stadsbana/spårväg beror alltså till största del på efterfrågan och erforderlig 
kapacitet som därmed krävs. 

Stadsbana i enbart mellanstadsringen, det vill säga exklusive ytterstråken till de mer perifera 
områdena inom tätortsområdet, är mer ekonomiskt genomförbart och tillskapar en tvärlänk. I gengäld 
skulle resenärer från ytterstråken med det alternativet behöva förses med kompletterande matande 
trafik för att nå mellanstadsringen och de får därmed ingen direkt länk till City.20 

Stadsbana 

Fördelar Nackdelar 

 Lätt att förstå och använda 

 Stärker kollektivtrafiken som integrerad del 
av stadsutvecklingen – permanent struktur 
som signalerar trygghet för nya 
investeringar vid stationer. 

 God kapacitet för stående och sittande 

 Hög synlighet, även när fordonet inte är 
närvarande, har en egen identitet och 
design och är en del av stadsmiljön. 

 Ostörd färd mellan hållplatserna, full 
prioritet i korsningar, ofta på egen bana. 

 Lång ekonomisk livslängd – spår och 
vagnar har en lång livscykel. 

 Lägre investeringskostnader än 
tunnelbana 

 Möjlighet till relativt höga hastigheter när 
banan inte går i stadsmiljöer. 

 Redan hårt belastat spårvägsnät riskerar 
att bli en flaskhals vid samutnyttjande, 
främst i de mest centrala delarna 

 Behöver vara utbyggd i sin helhet för att 
fylla önskad funktion, bland annat för att 
säkerställa direkt länk till City 

 Krävs helt ny infrastruktur längs långa 
sträckor; kostsamt. 

 Vid störningar är systemet sårbart genom 
att fordonen inte enkelt kan välja annan 
färdväg. 

 

 

Duospårvagn 

System Kapacitet 
(vid 5 min-
trafik, en 
riktning) 

Möjlighet till 
etapputbyggnad 

Kostnads-
nivå 

Övrigt 

Duospår
vagn 

2200 – 4400 

(40m eller två 

40m‐vagnar 

kopplade) 

Full utbyggnad av en 

linje krävs innan 

systemet kan 

driftsättas. 

Mellan  Kapacitet på järnvägsspåren är 

begränsade och fordonens kompatibilitet 

med det befintliga spårvägsnätet kan 

leda till problem som behöver lösas med 

stora följdinvesteringar.  

 
20 PM Analysunderlag, oktober 2015  
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Duospårvagnar är fordon som kan köras både på 
järnvägsnätet och på spårvägsnätet. Kapaciteten motsvarar 
spårvagnars kapacitet men i många fall multiplas flera fordon 
till ett tåg så att kapaciteten ökar.  

Då duospårvagnar är ett helt nytt trafikslag i Västra 
Götalandsregionen behövs nya depåer, nya fordon inklusive 
reservfordon, ny teknik och nya system. Det gör alternativet 
kostsamt.  

Det finns en teoretisk potential att utnyttja befintlig spår- och 
järnvägsinfrastruktur. Däremot ställs höga krav på kapaciteten i spår- och järnvägsinfrastruktur för att 
det ska fungera och det finns även behov av en anslutning mellan spårsystemen. Maxhastigheten för 
duospårvagnar är ofta 100 km/h, vilket kan påverka både den regionala tågtrafiken och fjärrtåg 
negativt som kan hålla högre hastigheter. 

Att använda duospårväg för att skapa bättre kollektivtrafik i ytterstråken och mellanstadsringen skulle 
kräva helt ny spårinfrastruktur längs majoriteten av sträckorna. I de mer centrala delarna råder det 
kapacitetsbrist i spårvägs- och järnvägsnätet. Därför krävs betydande investeringar för att kunna öka 
trafikeringen. De två faktorerna innebär stora ingrepp samt höga kostnader.21 

Duospårvagn 

Fördelar Nackdelar 

 Trafikslaget kan tillskapa god 
framkomlighet och hög trafiksäkerhet  

 Flexibilitet att använda befintlig struktur för 
både spårväg och järnväg, vilket kan ge 
fler direktresemöjligheter. 

 Stärker kollektivtrafiken som integrerad del 
av stadsutvecklingen – permanent struktur 
som signalerar trygghet för nya 
investeringar vid stationer. 

 Ostörd färd mellan hållplatserna, full 
prioritet i korsningar, ofta på egen bana. 

 Lång ekonomisk livslängd – spår och 
vagnar har en lång livscykel. 

 Möjlighet till höga hastigheter när fordonen 
går på järnvägen. 

 Kräver ny infrastruktur i stora delar av 
mellanstadsringen 

 Belastar ett järnvägsnät och spårvägsnät 
som redan idag är överbelastat. 

 Fordonen har långa boggieavstånd och får 
därmed större svepytor än ex spårvagn. 

 Kräver stora investeringar för att 
möjliggöra anslutning mellan spårväg och 
järnväg 

 Fordonen är tekniskt mer komplicerade än 
spårvagnar och tåg, då de ska kunna 
trafikera både likströmsnät och 
växelströmsnät. Därmed är fordonen 
dyrare i inköp och underhåll än vanliga 
spårvagnar. 

 En utmaning är att klara plant insteg vid 
stationer i antingen/både spårvägsnätet 
och järnvägsnätet (vanligtvis är det olika 
plattformshöjd, 30cm respektive 58 cm) 

 Svårt att få till låggolvslösningar om 
plattformshöjden varierar. 

 Vid störningar är systemet sårbart genom 
att fordonen inte enkelt kan välja annan 
färdväg. 

 Med Västlänken uppnås delvis den 
funktion som duospårvagnen skulle fylla. 

 
21 Duospårvagnar – faktasammanställning och enkel genomförandestudie i Göteborg, 2016. 
Koll2035.se/underlagsrapporter/duospårvagn 

Figur 17 Duospårvagn i Chemnitz 
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Tunnelbana 

System Kapacitet (vid 5 
min-trafik, en 
riktning) 

Möjlighet till 
etapputbyggnad 

Kostnads-
nivå 

Övrigt 

Tunnelbana 12 000  Full utbyggnad av en linje 

krävs innan systemet kan 

driftsättas. 

Hög  Helt nytt system som 

kostnads‐ och 

kapacitetsmässigt 

inte motsvarar 

förutsättningarna 

 

Tunnelbana är ett kollektivtrafiksystem med hög kapacitet. 
Ett tunnelbanesystem motsvarande Stockholms klarar upp 
till 40–50 000 passagerare per timme och riktning eller 
12 000 – 14 000 vid 5 minuterstrafik (vid 90 sekunders 
intervaller blir det de nämnda 40 – 50 000). Ofta byggs 
banorna under jord för att skapa korta och snabba 
förbindelser utan att störas av den övriga trafiken. Systemet 
är slutet och inte kompatibelt med andra system.  

Driftskostnaden för tunnelbana är hög men med tanke på 
vilken kapacitet den bidrar med kan det vara rätt lösning ändå - men det förutsätter att kapaciteten 
utnyttjas. Investerings- och anläggningskostnaden är en av de högsta jämfört med andra trafiksystem. 
Då tunnelbana är ett helt nytt trafikslag i Västra Götalandsregionen behövs nya uppställningsspår, nya 
fordon inklusive reservfordon, ny teknik och nya system. Det gör alternativet än mer kostsamt.  

Tunnelbanesystemet är separat, vilket innebär att nyttan kommer först vid en större utbyggnad. 
Utbyggnad i samtliga ytterstråk skulle bli kostsamt. Skulle tunnelbanan begränsas till att endast 
tillskapa mellanstadsringen skulle det leda till komplicerade byten mellan marknivå och tunnel. 
Resenärer från ytterstråken skulle behöva förses med annan typ av trafik för att nå mellanstadsringen 
och får ingen direkt länk till City. Med Västlänken kommer tre viktiga platser i innerstaden (City, Haga 
och Korsvägen) att trafikeras med spårburen trafik direkt från flera tyngdpunkter i storstadsområdet 
(Mölndals stadskärna, Gamlestaden, Partille centrum och Brunnsbo). 

Analyser visar att en kapacitetsförstärkning i denna nivå inte står i förhållande till bedömda 
resandevolymer, varken nu eller i framtiden. Alternativet förkastades i analysskedet av Målbild 
Koll2035 då investeringsbehovet inte står i proportion till den samhällsnytta förslaget ger.22 

   

 
22 PM Analysunderlag, oktober 2015  

Figur 18 Tunnelbana i Stockholm 
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Tunnelbana 

Fördelar Nackdelar 

 Mycket hög kapacitet 

 Mycket god framkomlighet och pålitlighet 

 God trafiksäkerhet  

 Stärker kollektivtrafiken som integrerad del 
av stadsutvecklingen – permanent struktur 
som signalerar trygghet för nya 
investeringar vid stationer. 

 Ostörd färd mellan hållplatserna, alltid på 
egen bana, ofta planskild. 

 Lång ekonomisk livslängd – spår och 
vagnar har en lång livscykel. 

 Möjlighet att relativt snart anpassa till drift 
utan förare 

 

 Kräver helt ny infrastruktur i hela 
mellanstadsringen. 

 Ett inte helt lättbegripligt system, då nätet i 
stora delar döljs under mark och 
stationerna integreras i byggnader som 
även har andra funktioner. 

 Fordonen är inte anpassade för tät 
stadsmiljö och bör därför trafikera helt 
planskilt i områden där folk vistas. 

 Storgöteborg saknar tillräcklig 
befolkningsmängd och befolkningstäthet 
för att kunna motivera den kapacitet och 
den investeringsnivå som kommer med 
tunnelbanan Dvs kostnaderna bedöms 
inte stå i proportion till den potentiella 
nyttan 

 Anläggning i Göteborg är komplicerat på 
grund av rådande markförhållanden  

 Med Västlänken uppnås delvis den 
funktion som en tunnelbana skulle fylla. 

 Vid störningar är systemet sårbart genom 
att fordonen inte enkelt kan välja annan 
färdväg. 

 Kräver dyra stationer med många 
rulltrappor och hissar. 

 

Högbana 

System Kapacitet (vid 
5 min-trafik, en 
riktning) 

Möjlighet till 
etapputbyggnad 

Kostnads-
nivå 

Övrigt 

Högbana 12 000  Full utbyggnad av en linje krävs 

innan systemet kan driftsättas. 

Hög  Helt nytt system 

som kostnads‐ och 

kapacitetsmässigt 

inte motsvarar 

förutsättningarna 

Högbanor är uppdelade i framförallt två system: metro med 
två räler, och monorail med ett brett spår. Tekniken med två 
räler, dvs vanligt spår, på högbana finns på ett 30-tal ställen i 
världen, monorail är än mer ovanlig. För att säkra 
framkomligheten är högbana helt planskilt och kan ge en 
mycket hög framkomlighet. Kapaciteten för högbana varierar 
kraftigt men är ofta i samma härad som tunnelbana. Det finns 
emellertid exempel på monorail-system med kapacitet uppåt 
40 000 personer per riktning och timme, vilket är i nivå med 
tunnelbanesystem. 

Anläggning av högbana är kostsamt och då ingen befintlig 
infrastruktur kan användas krävs helt ny anläggning. Eftersom högbana är ett helt nytt trafikslag i 
Västra Götalandsregionen behövs nya depåer, nya fordon inklusive reservfordon, ny teknik och nya 
system. Det ökar kostnaden för trafikkonceptet.  

Figur 19 Fiktiv bild på en högbana 
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Högbana påverkar befintligt trafiksystem i låg utsträckning då den i huvudsak går ovanför befintlig 
trafikstruktur och i princip endast påverkar där pelare och stationer placeras. Högbana i 
Göteborgsområdet har hittills bedömts som möjlig att anlägga i anslutning till de motorvägar som går 
genom staden. Högbana har inte bedömts som ett realistiskt alternativ i tätbebyggd innerstadsmiljö. 
Påverkan på befintlig stadsstruktur handlar främst om den privata sfärens integritet, inverkan på 
stadsmiljön och den arkitektoniska bilden. Det betyder att det kan vara svårt för ett högbanesystem att 
angöra City och att trafikera andra tätortsnära sträckor. 

Systemet är separat, vilket innebär att nyttan kommer först vid en större utbyggnad. Kapaciteten står 
inte i proportion till varken resandevolymer eller anläggningskostnad.23 

Högbana 

Fördelar Nackdelar 

 Hög kapacitet för stående och sittande 

 Möjlighet att relativt snart anpassa till drift 
utan förare 

 Ostörd färd mellan hållplatserna ger hög 
framkomlighet och pålitlighet 

 Ingen eller liten påverkan på befintligt 
trafiksystem 

 Lätt att förstå och använda 

 Stärker kollektivtrafiken som integrerad del 
av stadsutvecklingen – permanent struktur 
som signalerar trygghet för nya 
investeringar vid stationer. 

 Hög synlighet, även när fordonet inte är 
närvarande, har en egen identitet och 
design och är en del av stadsmiljön. 

 Lång ekonomisk livslängd – spår och 
vagnar har en lång livscykel. 

 Något billigare än tunnelbana 

 Högbana är förhållandevis dyr att anlägga  

 Innebär ett betydande intrång i tätbebyggd 
innerstadsmiljö 

 Kan ej använda befintlig infrastruktur, 
kräver därmed helt ny anläggning på alla 
sträckor 

 Resandeunderlaget i området motiverar 
inte utbyggnad på systemnivå 

 

Bus Rapid Transit/Metrobuss 

System Kapacitet (vid 
5 min-trafik, 
en riktning) 

Möjlighet till 
etapputbyggnad 

Kostnads-
nivå 

Övrigt 

BRT/Metrobuss  1000 – 2000 (1 

dubbeldäckare eller 

ett ”busståg” med 2 

dubbeldäckare i rad) 

Utbyggnaden kan ske 

etappvis, fokus kan läggas 

på delar i stråken med 

mest behov. 

Låg ‐ Mellan  Redan gjorda 

investeringar i 

bussframkomligheten 

kan användas vidare 

 
23 PM Analysunderlag, oktober 2015   
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Bus Rapid Transit eller BRT står för högt utvecklade 
busstrafiksystem där man tagit tillvara på många av de 
lösningar som återfinns hos spårtrafik. Kapaciteten i 
reserverade körfält är hög. Kapacitet per riktning och 
timme kan uppgå till 3 500–4 000 resenärer, vilket 
förutsätter dubbla körbanor. Dubbeldäckare i 5-
minuterstrafik med 85 sittplatser innebär en kapacitet på 
drygt 1 000 passagerare/timme och riktning. För vanliga 
busslinjer som vi känner till dem i Europa sätter bussarnas 
transportkapacitet begränsningen.  

Tack vare bra framkomlighet skapas kortare omloppstider vilket medför att färre fordon behövs för att 
transportera samma mängd resenärer. Maxhastigheten varierar beroende på fordonen – 
dubbeldäckare kan trafikera i upp till 100 km/h medan dubbelledbussar har betydligt lägre 
maxhastighet (60 km/h). Teknik, koncept och infrastruktur för BRT efterliknar den som återfinns i 
befintligt expressbussystem. Däremot finns det viktiga skillnader som gör att systemet kräver ett antal 
stora förändringar, så som att säkerställa körbanornas framkomlighet, mer kapacitetsstarka fordon 
och mer effektiva hållplatser. 

BRT har möjlighet att följa de större trafiklederna kring och till Göteborg. Yta är på många sträckor 
redan ianspråktagen genom befintliga busskörfält. Anläggningskostnaden, som på vissa sträckningar 
innebär en uppgradering av busskörfältsstandard och på andra sträckor förutsätter helt nya banor, 
samt stationer bedöms vara totalt sett lägre än för andra kapacitetsstarka kollektivtrafiksystem. 

Linjedragning för buss är mer flexibel än för spårbunden trafik, däremot har BRT större möjlighet att 
fungera strukturbildande än vanliga busslinjer då infrastrukturen är mer fysiskt definierad och därför 
stabil över tid. BRT tillåter direktanknytning från ytterstråken till City, likt som det ser ut idag men 
med högre kapacitet och framkomlighet. Kompletterat med en mellanstadsring med reserverat 
utrymme för buss skapas möjligheter att ta sig snabbt runt Göteborg utan att behöva byta i City. 

I trånga sektioner kan upphöjda körbanor användas för att säkerställa framkomligheten, likt högbane-
konceptet. 

Bus Rapid Transit 

Fördelar Nackdelar 

 Kostnadseffektivt i förhållande till 
motsvarande spårburna system. 

 Kan utgå från befintligt busskörfältsystem 
– följer fyrstegsprincipen 

 Under en övergångsperiod kan systemet 
utnyttjas till den grad det är utbyggt. 

 Systemet är möjligt att utveckla i takt med 
att staden växer. 

 Ostörd färd mellan hållplatserna ger hög 
framkomlighet och pålitlighet 

 Hög synlighet, även när fordonet inte är 
närvarande, har en egen identitet och 
design och är en del av stadsmiljön. 

 

 Bussens flexibla egenskaper kan göra det 
svårt att renodla och effektivisera 
linjedragning 

 Kan komma att kräva helt ny infrastruktur 
på några sträckor av mellanstadsringen, 
vilket är kostsamt och tidskrävande. 

 Om Metrobussen går på helt egen och 
avskild bana kan systemet bli sårbart för 
störningar i systemet genom att fordonen 
inte enkelt kan välja annan färdväg. 

 Lägre kapacitet än tunnelbana och 
högbana.  

 Att ha stående resenärer i höga 
hastigheter är troligtvis av säkerhetsskäl 
inte möjligt 

   

Figur 20 Fiktiv bild över ett BRT‐system 
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4.2. Jämförelse med andra infrastrukturprojekt för tangentiell kollektivtrafik 
I nedanstående tabell redovisas ett antal system i Europa med liknande funktion som ett potentiellt 
Metrobussystem. Syftet med tabellen är att undersöka dels hur andra städer har löst det tangentiella 
resandet och dels att kunna jämföra ungefärliga kostnader för olika typer av system. 

 

Tabell 2 Infrastrukturprojekt för tangentiell kollektivtrafik i Europa. 

Tangentiella 
förbindelser 

Öppningsår Längd 
[km] 

Resande/
år 

Turtäthet 
under 
rusningst
id 

Kapacitet 

[resande/
h per 
riktning] 

Ungefärlig 
infrastruktur
kostnad 

per kilometer 

Ungefärlig 
Infrastruktu
rkostnad 

Tangen- 

tiella 
förbinde
lser 

Helsingfors 
(Ringbanan) 

2015 23 11 
miljoner 

5 min 6 000 500 mnkr 11,5 mdkr  Järnväg 

Helsingfors 

(Jokeri spv) 

Plan. 2024 24,5 27 
miljoner 

År 2050 

5 min 2 640 165 mnkr 4,0 mdkr Spårväg 

Köpenhamn 
(Letbanen) 

Plan. 2025 27 13–14 
miljoner 

5 min 3 120 200 mnkr 5,4 mdkr Spårväg 

Köpenhamn 
(Cityringen) 

2019 15,5 90 
miljoner 

3 min 6 000 2100 mnkr 33 mdkr Metro 

Paris (Trans-Val-
de-Marne) 

1993 20 26 
miljoner 

3,6 min 3 000 154 mnkr 3,08 mdkr Buss 

Amsterdam 
(Zuidtangent) 

2002 57 14 
miljoner 

6 min 960 70 mnkr 3,9 mdkr Buss 

Rogaland 
Stavanger 

(Bussvei) 

Etapper från 
2016 

50 Ej 
färdigbygg
t ännu 

7,5 min 
per linje 

2 400 med 

2 linjer 

245 mnkr 12,2 mdkr Buss 

Stockholm 
(Tvärbanan) 

2000–2017 19 23 
miljoner 

7,5 min 4 400 315 mnkr 6 mdkr Spårväg 

Göteborg 
(Kringen) 

2002–2003 3,5 Flera linjer 2–7,5 min 3 500 

Varierar 
utefter del-
sträckor  

115 mnkr 404 mnkr Spårväg 

Göteborg 
Metrobuss24 

Plan. 2035 55 - 1,9–7,5 
min 

720 - 2 
900 
Beroende 
av antal 
linjer per 
stråk, 
fordonstyp 

Scenario A: 
392 - 588 
mnkr  
Scenario B: 
108 - 162 
mnkr 
 

Scenario A: 
21–32 mdkr  
Scenario B:  
6–9 mdkr 
 

Buss 

 

 
24 I denna ÅVS har två scenarier med olika investeringsnivåer för Metrobuss tagits fram vilka beskrivs i kapitel 6.  
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Sammanställningen ovan visar att buss/BRT system i andra städer ligger i en investeringsnivå på 70 
till 245 mnkr/km medan spårvägar ligger på en investeringsnivå i spannet 115 till 315 mnkr/km. 
Järnväg ligger i nivån 500 mnkr/km medan Metro stiger till 2,1 mdkr/km. 

I kapitel 6 redovisas två scenarier med olika anläggningskostnad för Metrobuss som tagits fram i 
denna ÅVS. Scenario A innebär ca 490 mnkr/km vilket är jämförbart med en järnvägssatsning. 
Scenario B innebär ca 135 mnkr/km vilket kan anses rimligt för en bussinvestering i förhållande till 
andra infrastrukturprojekt redovisade i tabell. 

4.3. Samlad bedömning av alternativa lösningar och rekommendation 
Konceptet som eftersträvas bör kunna tillgodose följande behov: 

 Kompletterar andra högkvalitativa kollektiva transportsystem såsom Citybuss, 
spårväg/stadsbana och pendeltåg i Göteborgsområdet. 

 Konceptet säkerställer och lyfter resmöjligheter in till centrala Göteborg i de stråken där andra 
högkvalitativa kollektiva transportsystem saknas. 

 Konceptet säkerställer och lyfter resmöjligheter i tangentiella förbindelser där andra 
högkvalitativa kollektiva transportsystem finns för resor till centrala Göteborg. 

 Inte minst i de tangentiella förbindelserna utmanar konceptet bilens restider för att bidra till 
att uppfylla målsättningarna för färdmedelsfördelning enligt Göteborgs Stads trafikstrategi till 
år 2040. 

 Skapar genvägar för att avlasta centrala Göteborg och de kollektiva transportsystemen som 
försörjer centrala Göteborg. 

Tabell 3 Sammanställning av undersökta system. Trafikljusfärgskalan indikerar respektive systems egenskaper i relation till 

kapacitet, etapputbyggnadsmöjligheter, kostnad mm.  

Systemsammanställning   

System Kapacitet (vid 5 
min.trafik, en 
riktning) 

Möjlighet till 
etapputbyggnad 

Kostnads-
nivå 
 

Övrigt 

Befintlig 
express-
buss 

800 (Boggiebuss)  Befintligt system där 

nästa utbyggnadssteg 

är mer omfattande BRT 

Låg ‐ Mellan   

BRT/ 
Metrobuss 

1000 – 2000 (1 

dubbeldäckare eller 

ett ”busståg” med 2 

dubbeldäckare i 

rad) 

Utbyggnaden kan ske 

etappvis, fokus kan 

läggas på delar i stråken 

med mest behov. 

Låg ‐ Mellan  Redan gjorda investeringar i 

bussframkomligheten kan användas 

vidare 

Stads-
bana/ 
Spårvagn 

2200 – 4400 (40m 

eller två 40m‐

vagnar kopplade) 

Full utbyggnad av en 

linje krävs innan 

systemet kan 

driftsättas. 

Mellan  Kapacitetsmässigt lämpligt dock är 

etapputbyggnads‐barheten begränsad. 

Duospår-
vagn 

2200 – 4400 (40m 

eller två 40m‐

vagnar kopplade) 

Full utbyggnad av en 

linje krävs innan 

systemet kan 

driftsättas. 

Mellan ‐ hög  Kapacitet på järnvägsspåren är 

begränsad och fordonens 

kompatibilitet med det befintliga 

spårvägsnätet kan leda till problem 

som behöver lösas med stora 

följdinvesteringar. 
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Högbana 12 000  Full utbyggnad av en 

linje krävs innan 

systemet kan 

driftsättas. 

Hög  Helt nytt system som kostnads‐ och 

kapacitetsmässigt inte motsvarar 

förutsättningarna 

Tunnel-
bana 

12 000  Full utbyggnad av en 

linje krävs innan 

systemet kan 

driftsättas. 

Hög  Helt nytt system som kostnads‐ och 

kapacitetsmässigt inte motsvarar 

förutsättningarna 

Kapacitet Metrobuss i förhållande till potentiell resandeefterfrågan 

Exemplet i Figur 21 redovisar kapacitetsbehovet i den dimensionerande timmen om busståg 
(platooning med två dubbeldäckare virtuellt sammankopplade med varandra) blir tillåtna med en total 
kapacitet på 75 sittande resenärer per fordon (2 x 75 = 150 per busståg). Kapacitetsmässigt befinner 
sig resandeunderlaget längs mellanstadsringen i gränslandet mellan stadsbana och BRT.  

 

Figur 21 Exemplifiering av utbudsbehovet (teoretiskt) beroende på vägsnitt med busståg. Redovisat dygnsflöde avser det av 

Sampers prognosticerade Metrobussresandet med utbyggd infrastruktur i riktning mot centrala Göteborg25. Om erforderligt 

turutbud överstiger 12 turer/timme (5‐minuterstrafik) krävs mer än en Metrobusslinje för att klara resandeefterfrågan. 

Samlad bedömning och rekommendation 

Den förväntade reseefterfrågan bedöms vid tidsperioden 2035/2040 ligga på en nivå som lättare 
kollektiva transportsystem tillgodoser, dvs. spårväg/stadsbana, duospårväg eller BRT/buss. Även 
kostnadsbilden för tunnelbana och högbana talar emot dessa transportsystemlösningar för det 
föreliggande konceptet. När det gäller de lättare systemen för buss och spår, är bilden inte lika tydlig, 
då både kapacitetsbehovet och kostnadsbilden mellan dessa system är överlappande. Mot 
duospårvagnar talar att resterande spårvagnsnät (eller åtminstone delar av det) kan kräva 
anpassningar samt att järnvägens kapacitet kan vara ett problem. 

Trots att både buss och spårburna lätta system i teorin kan vara aktuella för föreliggande koncept finns 
det vissa skäl som talar för en busslösning: 

 Framförallt i tangentiala kopplingar bedöms reseefterfrågan vara på sådan nivå att en 
busslösning är lämplig. 

 Trafikering med dubbeldäckare, utan platooning, skulle kunna medföra upp till 38 
turer/timme på E6, vilket inte kan hanteras i trafiksystemet. Därmed är utökning av dagens 
expressbussar inte en långsiktigt gångbar lösning. 

 Redan gjorda investeringar i anpassningar i bussinfrastrukturen längs lederna kan fortsatt 
nyttjas vilket innebär lägre investeringskostnader än om infrastruktur för ett spårsystem skulle 
behövas anlägga.  

 Bättre förutsättningar för etapputbyggnad. 

 Det finns en större flexibilitet i att anpassa ambitionsnivån på olika delsträckor som matchar 
efterfrågan, behov av förbättrad framkomlighet och tillförfogande stående medel. Skulle det 

 
25 De i Figur 21 redovisade dygnsflödena visar en teoretisk maxresandenivå. Resandenivåerna är dock i paritet 
med det kollektivtrafikresande som skulle uppnås om Trafikstrategins färdmedelsandel för kollektivtrafik, se Tabell 
1, förverkligas. 
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väljas en spårlösning behövs stora infrastrukturåtgärder överallt där banan ska dras. Vid 
punkter med stora investeringsbehov även för busslösningen kan dock en framtida 
konvertering till ett spårbaserat system med fördel has i åtanke. En eventuell konvertering till 
spår är dock inte möjlig på sträcka där bussutrymmet är på leden.26 

 

Sammantaget bedöms en BRT-baserad lösning som en kapacitetsmässigt lämplig lösning och 
ambitionsnivå för mellanstadsringen. 

   

 
26 En konvertering till spår där metrobuss trafikerar längs trafikleder i höga hastigheter är, bl.a. med hänvisning till 
att vissa sträckor föreslås med blandtrafik, inte förenligt med en spårtrafiklösning 
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5. Trafikkoncept för Metrobuss 

5.1. Trafikeringsprinciper 
Dagens kollektivtrafiksystem är i huvudsak radiellt, vilket gör att många resenärer måste resa genom 
City. Restiderna mellan platser längs ytterstråken tar i många fall oproportionerligt lång tid jämfört 
med bilen. För att uppnå en bättre sammankopplad och mer integrerad storstadsregion kompletterar 
Metrobuss dagens kollektivtrafiksystem med tvärlänkar, som tillåter resor mellan ytterområden och 
som inte kräver byten i City. 

Metrobussystemet skapar en direkt reserelation till City för varje identifierat tungt pendlingsstråk som 
inte har tillgång till tåg. Pendlingsstråken representeras av stråken mot Torslanda, Kungälv, 
Landvetter, Mölnlycke och Särö. Systemets attraktiva förbindelser och bytespunkter utanför City 
fungerar avlastande för de mer centrala delarna, då färre får behov av att byta i City. Detta skapar 
förutsättningar för City att fungera mer som målpunkt än bytespunkt. Tvärlänken i mellan-stadsringen 
fördelar resenärer i systemet istället för att koncentrera alla resenärsströmmar till City för att sedan 
därifrån göra en fördelning.  

Metrobussfordonen har en högre kapacitet än vanliga bussar vilket medför en avlastande effekt på 
både City, andra stationer och infrastruktur då samma personkapacitet kan uppnås med färre fordon. 
Linjenätet bör vara uppbyggt kring att linjerna är genomgående vilket skapar goda förutsättningar för 
att utnyttjandegraden av fordonen genom de centrala delarna är hög. Det finns även andra fördelar 
med genomgående linjenät, såsom; färre byten, kortare reglertider, effektivare markanvändning på 
grund av minskat behov av vändytor och det är enklare att marknadsföra färre men längre linjer. 

 

 

Figur 22 Schematisk bild över en radiell linjestruktur, likt dagens expressbussnät, samt motsvarande bild av en linjestruktur 

som består av både radiella och tangentiella kopplingar. Den senare innebär att inte alla byten behöver ske i City utan att 

byten även kan ske i de yttre skärningspunkterna (bytespunkter) av linjerna. 

För att uppnå god framkomlighet i dagens stadsstruktur är Metrobussystemet i huvudsak förlagt till 
samma sträckningar som dagens trafikleder inom och till Göteborg. Metrobuss trafikerar på egen 
infrastruktur på eller i anslutning till dessa leder. Metrobuss säkerställs därigenom fri framkomlighet 
medan bilarna fortsatt riskerar att stå stilla i köer. Delar av mellanstadsringen trafikeras redan idag 
med expressbussar i blandtrafik, med stora variationer i restid mellan hög- och lågtrafik som följd, se 
figur 23 nedan. 
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Figur 23 Kartan visar dagens expressbusslinjer som är tänkta att utgöra grunden för Metrobuss kommande linjenät. 

 I de gråmarkerade stråken på kartan föreslås trafikering med andra trafikkoncept. 

5.2. Förutsättningar för stationer i Metrobussystemet 
I målbild Koll2035 vidareutvecklades begrepp hämtade ur Göteborgs, Mölndals och Partilles styrande 
dokument för markanvändning och från K2020, dessa har även varit utgångspunkten i arbetet med att 
verifiera metrobussens stationer i denna ÅVS.  

Tyngdpunkter: En tyngdpunkt är ett område eller en plats som är av stort lokalt och regionalt 
intresse. En tyngdpunkt karaktäriseras av en relativt hög täthet och en mix av bostäder, arbetsplatser, 
handel, service, kultur och fritidsverksamhet som skapar stadsliv under många av dygnets timmar.  

Tyngdpunkter sammanfaller för Göteborgs del med översiktsplanens (och K2020:s) strategiska 
knutpunkter City, Backaplan, Gamlestadstorget, Angered centrum och Frölunda torg. I Göteborgs 
strategi för utbyggnadsplanering pekas fler potentiella tyngdpunkter ut: Vårväderstorget, 
Wieselgrensplatsen, Brunnsbotorget, Selma Lagerlöfs torg, Rymdtorget och Marklandsgatan/Axel 
Dahlströms torg. Dessa liksom Mölndals stadskärna, Partille centrum och Vallhamra torg ingår som 
tyngdpunkter i målbilden. 

De tyngdpunkter där metrobussen föreslås trafikera, i enlighet med målbilden är, Angered centrum, 
Hjalmar Brantings platsen/ Backaplan, Brunnsbotorget/Brunnsbo station, City, Frölunda Torg, 
Mölndals stadskärna, Partille Centrum, Rymdtorget och Vallhamra torg. Under arbetet med ÅVS:en 
har förslag på ytterligera stationer, klassade som tyngdpunkter tillkommit så som Gamlestadstorget 
och Vårväderstorget. 
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Viktiga målpunkter: En målpunkt är ett område eller en plats som är av stort lokalt och regionalt 
intresse men som inte har samma stadskvaliteter, såsom täthet, blandning av funktioner etc., som en 
tyngdpunkt. Exempel på viktiga målpunkter är stora, täta arbetsplatsområden, sjukhus, 
evenemangsområden och stadsparker. Till dessa platser är det viktigt med mycket god tillgänglighet 
till kollektivtrafiken.  

De målpunkter där metrobussen föreslås trafikera, och är i enlighet med målbilden är, Lindholmen, 
Sörred, Åbro och Östra Sjukhuset.  

Utpekade bytespunkter: Bytespunkter har en funktion i kollektivtrafiksystemet, snarare än i 
staden, men är normalt lokaliserade i tyngdpunkter eller i andra områden med stadsliv och tillgång till 
service. 

De bytespunkter där metrobussen föreslås trafikera, i enlighet med målbilden är, Angered centrum, 
Backa, Hjalmar Brantings platsen/ Backaplan, Brunnsbotorget/Brunnsbo station, City, Delsjön, 
Frölunda torg, Gustavsplatsen, Ivarsberg, Järnbrott, Järntorget, Kungssten, Liseberg, Mölndalsbro, 
Partille c och Stigberget.   
Exakt lokalisering av stationer och exakt antalet stationer har inte fastställts inom åtgärdsvalsstudien. 
Däremot föreslås flera platser där det kan vara motiverat att anlägga en station med anledning av: 

 Befintligt resandeunderlag. 

 Kommunernas utbyggnadsplanering pekar på ett framtida stort resandeunderlag. 

 Om stationen kan utgöra en potentiellt viktig bytespunkt.  

 Med detta som utgångspunkt har respektive kommun samt VGR och Västtrafik verifierat de i 
målbilden föreslagna stationer samt inkommit med inspel som sammanställts i bilaga 1.  
Sammanställningen utgår från färgkodningen grön (station i enlighet med målbilden) gul 
(station som ej är i enlighet med målbilden) röd (olämplig placering alternativt oenighet inom 
en organisation kring stationens placering) 

Utformning 

Då motiven för att etablera stationer kan skilja sig åt är det troligt att detta även kan återspeglas i hur 
de utformas. Det är viktigt att kollektivtrafik- och samhällsutvecklingen går hand i hand så att de 
tillsammans kan stödja en hållbar samhällsutveckling där såväl tillkommande som befintliga invånare 
uppmuntras resa med i huvudsak gång, cykel och kollektivtrafik. Placeringen av stationerna utmed 
trafikleder innebär en utmaning för att uppnå smidiga anslutningsresor. Sociala faktorer behöver 
beaktas vid val av och placering av stationslägen. 

Stationer i anslutning till bostads- och verksamhetsområden 

För att metrobussen ska uppfattas som attraktiv är det extra viktigt att bebyggelseplaneringen stödjer 
etableringen av stationer. För att erbjuda så många resenärer som möjligt attraktiva resmöjligheter 
med metrobuss är det angeläget att utgå från stationsnärhetsprincipen27. För att erbjuda möjlighet till 
kombinationsresor är det viktigt att gena gång- och cykelanslutningar från stationerna till 
bostäder/verksamheter och målpunkter etableras. 

Stationer vid bytespunkter 

Vid stora knutpunkter med många bytesmöjligheter som exempelvis Göteborgs C blir avstånden och 
orienterbarheten extra viktig. Vid rena bytespunkter blir trygghetsaspekten extra viktig då dessa kan 
etableras även på platser där det i dagsläget inte rör sig så mycket människor. Samtidigt är trygghet 
genomgripande en viktig parameter som omfattar även vägen till och från stationerna.  Det är även av 
vikt att Metrobussystemet på ett attraktivt sätt kopplas samman med övriga kollektivtrafiknätet och 
anslutande gång- och cykelvägnät. 

 
27 Innebär att planera besöksintensiva verksamheter/målpunkter närmast stationer och därefter 
verksamheter/bostäder med avtagande täthet längre ifrån stationen. Principen syftar till att ge så många 
potentiella resenärer som möjligt attraktiva gångavstånd till stationer. 
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5.3. Koppling till övriga kollektivtrafikslag 
Metrobuss kommer att utgöra ett av flera nya trafikkoncept. För att kollektivtrafiken ska vara ett 
attraktivt resalternativ i så många reserelationer som möjligt behöver det säkerställas smidiga 
bytesmöjligheter mellan Metrobuss och övriga kollektivtrafikkoncept28. Vid City respektive knutpunkt 
Mölndalsbro erbjuds bytesmöjlighet till den nationella och regionala tågtrafiken. Vid exempelvis 
Brunnsbo station, Backa, Partille, Liseberg och Delsjömotet erbjuds även bytesmöjligheter till den 
regionala kollektivtrafiken. Ur ett metrobussperspektiv utgör City primärt en målpunkt och 
bytespunkt till den nationella och storregionala kollektivtrafiken. Metrobussresenärer som inte har 
mål i City avses primärt göra byten till den lokala kollektivtrafiken utanför City. I Figur 24 nedan 
illustreras exempel på viktiga bytespunkter. 

Figur24 Kartan illustrerar övergripande var i kollektivtrafiksystemet som bytesmöjligheter mellan Metrobuss och övriga 

trafikkoncept erbjuds.  

 
28 Övriga kollektivtrafikkoncept beskrivs mer ingående i Målbild Koll2035. Stadsbana respektive Citybuss kan 
beskrivas som vidareutvecklingar av dagens spårväg- och stombusskoncept men med ökat fokus på fri 
framkomlighet  
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5.4. Angöring City 
Analyser gjorda utifrån dagens expressbusslinjer visar att ca hälften av resenärerna på de 
expressbusslinjer som idag passerar centrala Göteborg, har City som målpunkt. Det innebär att en stor 
del av framtidens kunder också har ett stort behov av att metrobusstrafiken angör City.  

Framöver kommer inte de körvägar via Korsvägen29 som dagens express- och regionbusstrafik 
använder att vara tillräckliga. Således behövs, oavsett metrobuss, nya vägar identifieras på sträckorna 
Örgrytemotet, Södra Vägen, Parkgatan till centralen, Nordstan och Nils Ericssonterminalen.  

De alternativa körvägar som studerats inom ramen för denna ÅVS kan alltså nyttjas för både dagens 
express- och regionbussar liksom kommande metrobussar. 

Metrobuss är tänkt att erbjuda nya snabbare resor runt ity i Mellanstadsringen. Denna består av in- 
och utfartsleder samt kringleder med få stationer. Det innebär korta restider och möjligheter till att 
knyta ihop större bytespunkter och målpunkter. I de infartsstråk som inte har utbyggd 
pendeltågstrafik till city kommer Metrobussen med vissa linjer också att erbjuda resor till målpunkten 
city. Dessa stråk är: 

R40  Landvetter centrum - Göteborg city 

Lv158  Särö, Billdal, Hovås och Askim - Göteborgs city 

Lv155  Torslanda - Göteborgs city 

E6 Norr  Kungälv och Kärra - Göteborgs city 

E20  Furulund - Göteborgs city 

Exempel på stråk där Metrobuss inte skall angöra Göteborgs city är från Angereds centrum och 
Mölndal centrum. Här kommer istället att finnas förbindelser med spårvagn eller pendeltåg till 
centrum. Destinationer härifrån kan istället bli ex. Lindholmen eller Östra Sjukhuset.  

 
29 Efter den ombyggnad av Korsvägen som görs i samband med Västlänken kommer all kollektivtrafik i markplan 
inte längre att få plats med både spårvagn, stombuss, stadsbuss och express/regionbuss. 
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Utifrån ovan beskrivna behov har tre alternativ studerats inom projektet, bland annat i två workshops 
arrangerade av Göteborgs stad under våren 2019. Alla tre alternativen använder Götaleden för 
trafikering i öst-västlig riktning, medan de skiljer sig åt för trafikering i nord-sydlig riktning. De tre 
alternativen illustreras i figur 25 nedan. 

Figur 25 Studerade körvägar genom city för Metrobuss. 

 

Alternativ A (grön) – Götaleden 

Bussar norrifrån och söderifrån kör in till city via Gullbergsmotet och Götaleden. Möjliga stationslägen 
i detta alternativ är ovanpå Götaleden vid Nordstan och vid Regionens Hus. 

Fördelar  

+ Metrobusskonceptet kan göras mer renodlat då det i större utsträckning går längs trafiklederna.  

+ Färre kompromisser på exempelvis framkomligheten då nästan ingen trafikering sker i innerstadens    

   gatunät. 

Nackdelar 

- En halvering av möjliga linjekopplingar och omledningsalternativ jämfört med övriga alternativ. 

- Sämre tillgänglighet med mer ocentrala stationslägen 

- Vändslinga med skaftkörning (blindtarm) för linjer i nord- och sydlig riktning 
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Alternativ B (blå) – Götaleden och Olskroksmotet  

Bussar söderifrån kör in till city via Olskroksmotet och Burggrevegatan till Nils Ericssongatan för att 
sedan köra ut igen via Götaleden till Gullbergsmotet västerut eller Götatunneln/Oscarsleden österut. 
Möjliga stationslägen i detta alternativ är Svingeln samt ovanpå Götaleden vid Nordstan och vid 
Regionens Hus. 

Fördelar 

+ Möjliggör station vid Svingeln/Norra Gårda 

+ Utnyttjande av befintlig bussgata 

Nackdelar 

- Svårigheter för bussarna att ta sig från city till E6 i södergående riktning i Olskroksmotet (”halv 
trafikplats”) 

- Risk för flaskhals vid Åkareplatsen då Spårvagn, Citybuss och Metrobuss behöver samsas i 
korridoren mellan Centralstationen och Posthotellet 

- Risk för kapacitetsproblem i Burggrevegatan vid samutnyttjande för Metrobuss och Citybuss. 

- Risk för negativ påverkan i komplex innerstadsmiljö pga fler fordonsrörelser förbi Nordstan.  

Alternativ C (orange) - Götaleden och Ullevigatan 

Bussar söderifrån kör in till city via Ullevimotet och Ullevigatan till Bangårdsviadukten för att sedan 
köra ut igen via Götaleden till Gullbergsmotet västerut eller Götatunneln och Oscarsleden österut. 
Stationslägen i detta alternativ är Ullevimotet, Bangårdsviadukten samt ovanpå Götaleden vid 
Nordstan och vid Regionens Hus. 

Fördelar 

+ Möjliggör station vid Ullevimotet/Gårda 

+ Ullevigatans tvärsnitt har bättre förutsättningar (än Burggrevegatan) att skapa god framkomlighet 

   för både Citybussar, Metrobussar och regionbussar. 

Nackdelar 

- Risk för ökad barriär i Ullevigatan 

- Komplicerad korsningspunkt vid Stampbroarna/Bangårdsviadukten 

- Risk för flaskhals vid Åkareplatsen om Bangårdsviadukten ej blir av, då Spårvagn, Citybuss och 
Metrobuss i så fall behöver samsas i korridoren mellan Centralstationen och Posthotellet 

- Risk för negativ påverkan i komplex innerstadsmiljö pga fler fordonsrörelser förbi Nordstan om 
Bangårdsviadukten ej blir av.  

Andra varianter 

De tre alternativ som presenteras ovan kan ses som huvudalternativ. Det kan även finnas varianter 
med andra körvägar, varav några omnämns här. Om Bangårdsviadukten inte byggs kan bussarna i 
alternativ C köra via Nils Ericssongatan i stället, se streckad orange linje i kartan.  

Enligt uppgift kommer det inte att vara möjligt att angöra Bangårdsviadukten från Burggrevegatan 
med den föreslagna trafiklösningen vid Åkareplatsen. Detta behöver verifieras i det fortsatta arbetet. 
Annars kan en kombination av alternativ B och C vara möjlig, där metrobussarna kommer in via 
Burggrevegatan och sen kör upp på Bangårdsviadukten. Möjligheten att med en ny viadukt ta in 
metrobussarna till Kruthusgatan eller Gulbergsvassgatan har också nämnts. 

Slutsats och rekommendation 

Alla tre alternativen är möjliga, men alternativ C via Ullevigatan bedöms ge bäst förutsättningar för 
Metrobuss. Den har också potential att kunna ersätta dagens körväg för express- och regionbussar via 
Örgrytevägen-Korsvägen-Södra vägen-Parkgatan.  
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En Metrobusstation vid Gårda/Rantorget ger dessutom ökad tillgänglighet till Gårdaområdet. Oavsett 
körväg till city är det en komplex miljö där många intressen kommer att behöva samordnas på samma 
ytor. En fördjupad utredning behöver genomföras innan ett definitivt ställningstagande kan göras. 

Guidelines enligt Målbild Koll2035 

I Målbild Koll2035 finns guidelines för de olika trafikkoncepten30 se kapitel 6.2 nedan. När det gäller 
Metrobuss är dessa guidelines utformade utifrån att Metrobussarna främst är avsedda att trafikera 
längs de större trafiklederna runt staden. När Metrobussarna ska köra in i innerstadens gatunät 
behöver anpassning till de aktuella förutsättningarna i den typen av stads- och trafikmiljö göras. 
Exempelvis bör hastigheten anpassas till omgivande trafik, varvid kraven enligt guidelines på 60 eller 
80 km/h inte längre blir relevanta. 

5.5. Primära målgrupper 
Systemet är öppet för alla resenärsgrupper, men det är utifrån tre identifierade målgruppers behov 
som trafiken i första hand ska utvecklas och anpassas. Övriga gruppers behov bör tillgodoses med 
andra trafikslag och trafiksystem. Systemets fokus ligger på det trafikarbete som övriga stomnätet och 
stråklinjer inte hanterar samt att skapa nya snabbare tvärförbindelser. Systemet ska erbjuda attraktiva 
restider, trafikera längs lederna och uppnå restidsmålen.  

Metrobussystemets primära målgrupper: 

1. De som reser till Göteborg från stadens tyngre pendelstråk från kranskommuner och 
ytterområden, där tåget inte är ett attraktivt alternativ.  

o Detta för att locka över fler bilister till kollektivtrafiken och på så sätt avlasta de större 
lederna samt gatorna i staden.  

o Genom att minska restiden ökas tillgängligheten till storstadsområdet. Detta är extra 
viktigt för de som inte har tillgång till bil. 

o Nytillkommet resande (befolkningstillväxt) ska ske med kollektivtrafik för att klara 
transportbehovet och för att skapa en god stadsmiljö. 

2. De som har behov av att resa mellan stadens utpekade tyngdpunkter och målpunkter, men 
där annan kollektivtrafik inte kan erbjuda tillräckligt attraktiva restider. 

3. De som idag reser till City för att byta, men som inte har sin målpunkt där. Genom att skapa 
attraktiva och funktionella res- och bytesmöjligheter längre ut i staden kan resenärer istället 
resa runt city. Detta skapar ytor och kapacitet i centrala staden som då frigörs för resenärer 
med mål i city. 

5.6. Busstrafik med skalbar kapacitet – Platooning 
En ansats till fordonsdefinition har gjorts för att bland annat beräkna resandekapacitet i ett framtida 
Metrobussystem. Sweco fick i februari 2020 i uppdrag att verifiera ansatsen genom att intervjua ett 
antal busstillverkare, branschorganisationer och berörda myndigheter, se bilaga 2 PM Framtidens 
Metrobuss. Efter verifiering och justering bedömdes följande fordonsdefinition utgöra ett rimligt 
antagande för Metrobuss kapacitet från år 2030 och framåt: 

 Klass 2 buss 

 Dubbeldäckare 

 100 sittande resenärer 

 Platooning med minst två fordon 

 
30 Västra Götalandsregionen et al. 2018. Målbild Koll2035. s. 39. 
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Funktionen med platooning behövs för ett fullt utbyggt system och för att på längre sikt uppnå 
tillräcklig kapacitet för att möta resandebehovet, vilket redovisas i kapitel 4.3.  

Om juridik eller teknik inte tillåter platooning kan andra mer traditionella lösningar rent teoretiskt 
vara möjliga (dubblering av turer och/eller ledbussar). För driftskostnaden (förarlöner) kommer dock 
skillnaden mellan platooning och till exempel dubblerade turer vara omfattande vilket kan påverka 
valet av trafikslag. 

Frågor kring tekniskt förarstöd, möjlighet till mer flexibla ytor för sittande/stående, möjlighet att ha 
bakre bussen förarlös vid platooning  

mm bedömdes i nuläget som mera osäkra frågor och finns därmed inte med i fordonsdefinitionen. 
Dessa frågor bör utredas vidare i det fortsatta arbetet med att konkretisera Metrobuss, både på 
systemnivå och som trafikkoncept. 

   

Page 255 of 943



 

 
    54 (101) 

6. Studerade scenarier för konceptuell infrastruktur 

I detta kapitel redovisas utgångspunkter för och beskrivning av framtagna scenarier för infrastruktur 
för Metrobuss. Initialt i kapitlet beskrivs även flera åtgärdstyper för att uppnå eget utrymme för 
Metrobussystemet som har identifierats i studien.  

Ett Metrobussystem kan åstadkommas på flera olika sätt genom att kombinera olika åtgärdstyper. 
Inom ramen för denna studie har två scenarier tagits fram (scenario A och B) samt ett 
jämförelsealternativ (scenario 0+). Syftet med att ta fram olika scenarier är att ge underlag till 
kostnadsbedömningar för olika kombinationer av åtgärdstyper samt att kunna analysera bidrag till 
uppfyllnad av effektmål på systemnivå. Dessa scenariers ska ses som konceptuella, då det finns flera 
andra tänkbara scenariers än de som har studerats inom ramen för denna studie. 

6.1. Åtgärdstyper för att uppnå eget utrymme/egen körbana 
Metrobusskonceptet bygger på att kollektivtrafiken säkerställs god framkomlighet/eget utrymme 
gentemot övrig trafik. Detta är en förutsättning för att konceptet ska ha förutsättningar att utgöra ett 
pålitligt och attraktivt resealternativ till bil. För att uppnå god framkomlighet/eget utrymme för 
Metrobuss används följande huvudprinciper: 

 Utnyttja befintliga busskörfält 

 Ta befintliga körfält i anspråk 

 Bredda befintlig körbana  

 Skapa ny avskild körbana 

 Skapa planskild körbana med hjälp av konstbyggnader  

Egen körbana/körfält är en avgörande faktor för att Metrobussystemet skall ha förutsättningar att 
kunna uppfylla de effektmål som fastställts avseende restid samt för att uppnå en robust trafikering 
med pålitliga restider sett över hela trafikdygnet.  

På vissa platser kan det med hänvisning till ex utrymmesbrist, behov av omfattande konstbyggnad etc 
övervägas att låta Metrobussen använda befintlig infrastruktur, dvs. köra i blandtrafik. För att inte 
äventyra framkomligheten för systemet som helhet är det viktigt att det blir begränsade vägsträckor 
med blandtrafik och att kollektivtrafiken i anslutning till dessa sträckor ges god framkomlighet. 

Utnyttja befintliga busskörfält 

Utmed flera av infartslederna, såsom längs E6 (Kungälv – Tingstad), väg 155, delar av E20 (Partille- 
Gamlestaden), väg 158 (Hovåsmotet – Järnbrottsmotet), delsträckor utmed Västerleden, har det inom 
ramen för västsvenska paketet etablerats busskörfält. Dessa körfält används av såväl 
expressbusstrafiken som övrig linjelagd busstrafik och kan även användas av Metrobuss.  

Ta körfält i anspråk 

Utmed flera av infarts- och kringlederna runt Göteborg finns det tre körfält per riktning. Att omvandla 
ett av dessa körfält till kollektivtrafikkörfält är en, sett till investeringskostnad, kostnadseffektiv åtgärd 
för att uppnå eget utrymme för Metrobuss. I anslutning till trafikplatser kan åtgärden medföra behov 
av begränsade ombyggnadsåtgärder för att säkerställa fri framkomlig väg för busstrafiken. Generellt 
påverkas systemkapaciteten inte bara av länkkapaciteten utan även i stor utsträckning av kapacitet och 
utformning där flera leder möts. Vävningseffekter kan sänka kapaciteten och påverka möjligheten att 
ta körfält. Att ta körfält kan framförallt i högtrafik medföra begränsningar i framkomlighet för övrig 
trafik men stärker samtidigt Metrobussens relativa attraktivitet gentemot bilen. 

Skapa körfält genom breddning 

I de fall det inte bedöms acceptabelt att ta körfält i anspråk kan nya busskörfält tillskapas genom 
förstärkning och breddning av väg. Det senare kan i vissa fall innebära behov av ombyggnader av 
trafikplatser. 
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Nybyggnad vägbana 

På sträckor där det inte är aktuellt att ta körfält i anspråk, det saknas utrymme för breddning av 
körbanor kan nybyggnad av vägbana vid sidan om befintlig väg övervägas. Vägbanor kan anläggas 
såväl dubbelriktade som enkelriktade. 

Konstbyggnader 

På sträckor där det inte bedöms möjligt att uppnå eget utrymme inom varken befintligt vägutrymme 
eller i dess närhet kan det bli aktuellt att anlägga bro- eller tunnelkonstruktioner. Åtgärdstypen medför 
väsentligt högre kostnader än motsvarande vägutrymme i plan och bör därför hushållas med av 
kostnadsskäl.  

6.2. Utgångspunkter för framtagna scenarier 
Ett Metrobussystem kan åstadkommas på flera olika sätt genom att kombinera de ovan beskrivna 
åtgärdstyperna. För att få en bättre bild av hur kostnadsbilden kan se ut vid ett införande av 
Metrobuss, och som en del i att verifiera att det är meningsfullt att studera systemet närmare, har två 
scenarier avseende konceptuell infrastruktur för Metrobuss tagits fram. De benämns hädanefter 
scenario A respektive scenario B. Gemensam utgångspunkt för båda scenarierna har varit att 
konceptet Metrobuss förutsätter att bussystemet säkerställs god framkomlighet. Som underlag till 
kostnadsbedömningarna för Scenario A och B har principskisser för infrastrukturlösningar använts, se 
bilaga 5. Eftersom förslagen till lösningar har tagits fram på en övergripande nivå krävs mer 
detaljerade studier och en mer ingående genomförbarhetsbedömning i senare utredningsskeden. 
Vidare har även ett jämförelsealternativ tagits fram, scenario 0+. Det ska på en övergripande nivå visa 
hur dagens expressbusstrafik skulle kunna utvecklas även utan större infrastrukturella åtgärder. 

I scenario A har utgångspunkten varit att kompromisslöst uppnå ett Metrobussystem som säkerställer 
eget utrymme längs hela Mellanstadsringen, utan undantag. Detta innebär ett stort behov av 
infrastrukturåtgärder. För Scenario B har utgångspunkten varit fyrstegsprincipen. Störst behov av eget 
utrymme är på de sträckor där det är eller kan förväntas bli köproblematik. Det innebär rent konkret 
att utöver att ta vara på de sträckor där det redan finns busskörfält även identifiera sträckor där det 
finns möjlighet att omfördela utrymme från bilkörfält till busskörfält. Endast där något av detta inte 
bedöms som möjligt föreslås det antingen att det byggas ny infrastruktur eller att blandtrafik 
tillämpas.  

I scenario A, men även till viss del i scenario B, finns åtgärder som medför breddning av vägutrymme. 
Det har i denna ÅVS inte detaljstuderats vilket utrymme som finns längs de aktuella sträckorna för en 
potentiell breddning varför genomförbarhet behöver undersökas vidare i fortsatta studier. Även 
upphöjd bana kräver ofta breddning av vägutrymme, pga. grundläggning för pelare i mittremsa varför 
det även för denna åtgärdstyp behöver undersökas vilket utrymme som finns längs respektive sträcka. 
Ytterligare en försvårande omständighet vid breddning av vägutrymme är att broar och trafikplatser 
som vägen passerar under, riskerar att vara för smala för åtgärden. I de fallen krävs ombyggnationer 
av dessa konstbyggnader, vilket har beaktats i de kostnadsuppskattningar som gjorts för respektive 
scenario. 

Utgångspunkten för scenario A har varit att hålla sig strikt till de guidelines (nivå grön) som har tagits 
fram för olika kollektiva system inom Målbild Koll2035 och därmed även för Metrobuss (figur 26). För 
scenario B har guidelines inte följts lika strikt. Principer för turtäthet och hållplatsavstånd är dock 
oberoende av vilket scenario som avses. I scenario B görs i många fall kompromisser där fullständig 
separering från allmän trafik inte är möjlig (t.ex. accelerationskörfält kombinerad med busskörfält). 
Detta leder i sin tur till att maxhastigheten måste anpassas till den generella skyltade hastigheten som 
ofta är lägre än 80 km/h. Korsningar i scenario B förblir i de flesta fall planskilda eftersom lederna 
följs, dock inte alltid i form av full separering. Signalprioritet, där det krävs, är fortsatt möjligt. 
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Figur 26 Guidelines för trafikkoncepten som presenteras i Målbild Koll2035. Grön nivå är riktvärde och gul nivå anger 

gränsvärde. Röd nivå anges om gränsvärdet inte uppfylls. 

6.3. Scenario A 
Scenario A redovisar ett maximalt scenario där Metrobussinfrastrukturen adderas till den befintliga 
infrastrukturen. Inga kompromisser avseende målet att uppnå eget utrymme har tillåtits vilket leder 
till att genomförbarheten, både ekonomiskt och tekniskt, kan ifrågasättas. Scenariot ska förstås som 
ett maximerat lösningsalternativ. Kartan nedan (Figur 27) visar en sammanfattande bild över 
åtgärderna i scenario A. 

Tabell 4 i slutet av detta kapitel kompletterar kartbilden och redovisar vilka åtgärder på respektive 
delsträckor som föreslås. Det redovisas även en kostnadsuppskattning för scenario A som togs fram 
inom ramen för en osäkerhetsanalys enligt successivprincipen arrangerad av Trafikverket 2020-02-05. 
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Figur 27 Översiktlig karta över scenario A med tillhörande stråkindelning.  

Stråk 1 – Partille - Gustavsplatsen 
För stråket föreslås i scenario A mittförlagda busskörfält på hela sträckan. Mittförlagd bana är att 
föredra längs hela sträckan då konflikterna med befintlig infrastruktur blir mindre jämfört med övriga 
lösningar. Det saknas dessutom tillräckligt utrymme att anlägga en separat bussbana på sidan om E20, 
vilket medför att det alternativet inte bedöms som möjligt.  

Stråk 2 och 3 
Stråk 2 Torpamotet - Vallhamra respektive stråk 3 E6 Norr har inte ingått i utredningen och beskrivs 
därför inte närmare i det här sammanhanget.   

Stråk 4 – Olskroksmotet- Åbromotet 
Stråket följer motorväg E6 och utrymmena längs sidan om motorvägen är knappa pga. bebyggelse och 
järnväg. Utan hänsyn till andra infrastrukturanspråk i Mölndalsåns dalgång är mittförlagd bana att 
föredra längs hela sträckan, med undantaget mellan Örgrytemotet och strax söder om Gårdamotet där 
upphöjd bana förespråkas. Det bör poängteras att både mittförlagd bana och upphöjd bana sannolikt 
skulle kräva breddning av vägen vilket av utrymmesbrist innebär osäker genomförbarhet trots stora 
investeringar. 

1 

4 

6 

7 

5 
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Vad gäller anslutningen till Söderleden har en idéstudie31 föreslagit sidoförlagd bana och i en 
fördjupad studie föreslogs mittförlagd bana. Trafikverket har tittat på Utrymmesbehovet för 
Metrobussystemet i förhållande till övrig infrastruktur i Mölndalsåns dalgång, E6, Västkustbanan samt 
Götalandsbanan Göteborg-Borås. Utrymmet är begränsat i hela dalgången, men särskilt vid Mölndals 
station. Utrymmesbehovet studerades utifrån ett mittförlagt Metrobussystem.    Mölndal Stad önskar 
dessutom studera möjligheter och eventuella mervärden av en eventuell överdäckning av E6 vilket 
medför att det är högst osäkert vilket utrymme som finns för en eventuell Metrobussinfrastruktur. 

Stråk 5 – Tingstadstunneln - Ivarsberg 
Stråket följer väg 155 och Lundbyleden på Hisingen och passerar målpunkter som Hjalmar Brantings-
platsen och Lindholmen. På första delen från Tingstadsområdet till Leråkersmotet förespråkas 
mittförlagd bana. Mellan Leråkersmotet och Brantingsmotet förordas att Metrobussen går upp på 
upphöjd bana. Upphöjd bana föreslås vidare fram till passagen förbi Ättestupan (vid Ramberget) även 
om det är komplext att genomföra. Därefter förordas att banan övergår till mittförlagt för att sedan 
någonstans mellan Inlandsgatan och Eriksbergsmotet övergå till en ny Lundbybusstunnel. Delen 
mellan en ny Lundbytunnel och en ny Älvsborgsbro utformas så att Metrobuss får full framkomlighet i 
området. Likt fallet med E6 innebär mittförlagd- och upphöjd bana sannolikt att vägen behöver 
breddas vilket medför osäker genomförbarhet pga. bristande utrymme längs vägen. 

Stråk 6 – Kungssten - Åbromotet 
Stråk 6 är den längsta delsträckan och följer Söder-/Västerleden. En tydlig utmaning längs vägen är 
passage av Gnistängstunneln. På sträckningen mellan Åbromotet och Hagenmotet bedöms mittförlagd 
bana vara det bästa alternativet, med reservation för att anslutningen till E6 behöver utredas mer och 
kan komma att påverka valt alternativ. Detta medför att ett antal broar förmodligen behöver byggas 
om, bland annat vid Hagenmotet, Kungsstensmotet samt att ny bro för Metrobuss behöver anläggas 
vid Tynneredsmotet. Vidare behöver berg sprängas bort sydöst om Frölundamotet. Det finns gott om 
utrymme för att bredda sektionen längs de första delsträckorna, efter Frölundamotet är det lite trängre 
men fortfarande bedöms att tillräckligt utrymme finns. Detta innebär att det föreslås mittförlagd bana 
hela vägen mellan Åbromotet och Gnistängstunnelns södra mynning. För att bereda plats för 
Metrobuss genom Gnistängstunneln förutsätts en ny Gnistängsbusstunnel. Resterande delar till 
Älvsborgsbron/Oscarsleden är beroende på exakt utformning av en ny Älvsborgsbro. 

Stråk 7 Kungssten – Gullbergsmotet 
På sträckningen mellan Kungssten och Järnvågen bedöms mittförlagd bana vara det bästa alternativet. 
Detta medför att ett antal broar behöver byggas om, bland annat Fiskhamnsmotet. Vidare behöver en 
parallell bro till Oscarsleden anläggas vid Jaegerdorffsmotet.  

Oscarsledens sträckning mellan Jaegerdorffsmotet och Taubegatan innehåller en stödmur i anslutning 
till bron vid Taubegatan vilken behöver byggas om. Mellan Fiskhamnsmotet och Järnvågen finns en 
del trånga sektioner, vilket medför att lokalgata troligen behöver tas i anspråk alternativt att en 
planskild lösning måste till. I scenario A föreslås vidare en ny busstunnel parallellt med Götatunneln.  

 

   

 
31 Sweco, 2016. Idéstudie Lokalisering och utformning av snabbusstråk längs Söder-/Västerleden, ver1.1 
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Korrigeringar av trafikplatser 

Tingstad 

Tingstadsområdet sträcker sig från Götatunneln, Olskroksmotet via Gullbergsmotet, Tingstadstunneln 
till Brunnsbomotet. I Scenario A föreslås att körfält tas i anspråk för buss genom Tingstadstunneln, 
vilket kräver olika former av anslutningar för buss (se även Tabell 4).  

Älvsborgsbron 

I scenario A föreslås byggandet av en ny Älvsborgsbro för buss vilket kräver nya vägkopplingar i båda 
ändar av bron. Omfattningen av åtgärderna är mycket stor. 

Mölndal C 

Att koppla ihop stråk 4 och 6 vid Mölndal C kräver omfattande anpassningar av infrastrukturen för att 
skapa full framkomlighet i mittförlagt läge för buss. Bredvid nya körbanor och mittförlagda busskörfält 
inkluderar lösningen delvis upphöjd bana. 

Angöring City 

Angöring City, som beskrivs närmare i kapitel 5.4, har ej kalkylerats då denna infrastruktur är kopplat 
till andra kollektivtrafikslag såsom exempelvis Citybuss och andra infrastrukturinvesteringar. 
Ansatsen är att sträckan trafikeras i blandtrafik alternativt i eget utrymme. Särskilda fördjupningar 
krävs. 

Kostnader 
En kostnadsbedömning för scenario A har tagits fram inom ramen för osäkerhetsanalys enligt 
successivprincipen där ett tiotal specialister från Trafikverket deltog. Totalkostnaden för scenario A 
bedöms till mellan 21 - 32 32miljarder kronor. Kostnaderna fördelar sig enligt de två nedanstående 
tabellerna 4 och 5. 

Tabell 4 Åtgärdsöversikt som låg till grund för kostnadsuppskattningen för scenario A 

 

 
32 Under arbetet med osäkerhetsanalys kom man fram till att osäkerheten i kostnadsuppskattningen uppgår till  
+/- 20 procent. 
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1 E20 Partille ‐ Gustavsplatsen 6,2 0,8 7,0 569

4 E6/E20 Olskroksmotet ‐ Åbromotet 4,3 2,4 0,6 7,3 1073

5 E6.21 Tingstad ‐ Ivarsberg 2,1 2,6 2,6 0,1 7,4 4784

6 E6.20 Kungssten ‐ Åbromotet 9,3 0,4 0,8 1,1 11,6 2139

7 E45 Kungssten ‐ Gullbergsmotet 4,5 0,3 2 0,9 7,7 3699

Ihop‐kopplingar och större byggnadsverk 

5 Tingstadstunneln 0,5 0,5 1

5 Älvsborgsbron 1,5 1,5 1224

5 Älvsborgsbron Västra, ihopkoppling 0,7 0,56 0,3 0,2 1,7 699

17 Älvsborgsbron Södra ihopkoppling 2,0 2,0 523

16 Mölndal C, ihopkoppling   0,9 0,5 0,4 1,8 360

19 Gullbergsmotet, ihopkoppling 1,4 3,4 0,2 1,5 6,6 1998

Total längd km 0,5 28,7 12,1 5,6 0,6 1,5 0,3 5,7 55,0

Kostnad per kategori Mkr 1 875 3258 8570 427 1224 3 2710 17 070 
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Tabell 5 Övriga kostnader till grund för kostnadsuppskattningen för scenario A. 

 

Det är inte sannolikt att nyttorna (med tanke på resandeefterfrågan) av en satsning på ett bussystem 
kan uppväga den höga anläggningskostnaden som scenario A medför, bl a för att systemet medför 
mycket höga kostnader, det finns stora osäkerheter kring genomförande samt att utformningen ger 
bibehållen framkomlighet för biltrafiken. Scenario A har därför inte studerats vidare. 

I det fortsatta analysarbetet fokuseras det istället på alternativa lösningar som kan uppnå liknande 
effekter som scenario A men där fri framkomlighet för Metrobuss löses genom att utnyttja befintligt 
utrymme för buss istället för biltrafik. Med den formen av lösningar kan kollektivtrafiken få förbättrad 
prestanda samtidigt som framkomligheten för biltrafiken inte prioriteras. 

6.4. Scenario B 
Då scenario A kan beskrivas som en teoretisk ambitionsnivå som uppvisar tveksamheter vad gäller 
genomförbarhet (kostnadsbild och genomförbarhet av infrastruktur) har ett scenario B tagits fram. 
Scenario B innehåller till stor del infrastrukturlösningar med eget utrymme för Metrobuss, men 
inriktar sig på att hitta enklare lösningar enligt fyrstegsprincipen som minskar kostnaderna och 
komplexiteten. 

I scenario A görs få ingripanden på biltrafikens utrymme. Bussinfrastrukturen adderas till den 
befintliga infrastrukturen vilket ger bra bussframkomlighet utan att påverka befintlig trafik. I scenario 
B tillförs en del ny infrastruktur, men innehåller även åtgärder som medger utrymme för busstrafiken 
på biltrafikens bekostnad. Effekten blir att det på vissa sträckor blir trängre för bilarna för att skapa 
god framkomlighet för buss.  

Att ta körfält i anspråk förutsätter att man också genomför åtgärder som leder till ökad överflyttning 
till kollektivtrafiken. Eftersom scenario B inte enbart förbättrar för busstrafiken utan samtidigt 
minskar biltrafikens attraktivitet (ökad bilrestid ger förbättrad restidskvot för kollektivtrafiken från 
bilens sida) kan det leda till att resandeeffekten för buss är större i scenario B trots att 
investeringsnivån är lägre. Även restidskvotmåluppfyllnad bör påverkas när bilresor blir långsammare 
samtidigt som busstrafiken erbjuder kortare restider. . 

I kartan i Figur 28 nedan redovisas en översiktlig bild över föreslagna åtgärder i scenario B. Även för 
scenario B har en kostnadsuppskattning tagits fram vilken bygger på den osäkerhetsanalys enligt 
successivprincipen som gjordes för scenario A. I tabell 6 förtydligas de i kartan utpekade stråken med 
åtgärder och dess längd. 

Antal Kostnad Mkr

Stationer 20 1174

Projektadministration 663

Utredning och planering 1284

Projektering 1063

Mark‐och fastighetsinlösen 300

Miljöåtgärder (ex. vägnära bullerskydd) 521

 Projektunika åtgärderinkl. Arkeologi & DoU 15

Överlämnande & avslut 215

 Lokalt marknadsläge / externa resurser ‐366

Lagar och regler 731

 Trafikverket / projektetorganisa onen 313

Opinion / omvärld / politik 1303

Oväntade händelser i byggskedet 2503

Summa 9720
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Figur 28 Översiktlig karta över scenario B med tillhörande stråkindelning. Kartbilden avser kostnadsbedömning av 

infrastruktur. ”Glappet” längs Västerleden förklaras av att sträckan redan har utbyggda busskörfält. Streckade linjer i kartan 

avser ej kostnadsbedömda sträckor. De svartstreckade passagerna över älven är ej utredda alternativ till Tingstadstunneln 

som kan studeras vidare i fortsatt arbete. Trafikeringen av Metrobuss innefattar även ”benen in mot ringen”.  

Stråk 1 – Partille - Gustavsplatsen 
För stråket föreslås i scenario B inga förändringar jämfört med dagens situation, dvs. att redan 
befintliga busskörfält tas tillvara inom ramen för Metrobusskonceptet samt att sträckor i blandtrafik 
även inom ramen för Metrobusskonceptet föreslås trafikera i blandtrafik. Anledningen till 
lösningsvalet är att trafiksituationen generellt är hanterbar samt att befintliga busskörfält finns på de 
sträckor som är mest belastade. Förslaget innebär att kostnaderna för stråket är försumbara. 

Stråk 2 och 3 
Stråk 2 Torpamotet - Vallhamra respektive stråk 3 E6 Norr har inte ingått i utredningen och beskrivs 
därför inte närmare i det här sammanhanget.   

Stråk 4 – Olskroksmotet – Åbromotet 
Stråket följer motorväg E6 och utrymmena vid sidan av motorvägen är knappa pga. angränsade 
bebyggelse och järnväg. Stråk 4 är en komplex del av mellanstadsringen och stråket beskrivs därför i 
delar för att bibehålla översiktligheten. Nedan beskrivs stråkets delar vad gäller infrastruktur exkl. 
stationer. 
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Delstråk 4a – Olskroksmotet - Kallebäck 

Första delen av delstråk 4a mellan Olskroksmotet och Ullevimotet föreslås att anpassas för Metrobuss 
med hjälp av att ta befintliga körfält i anspråk (3 eller fler körfält/riktning). I samband med 
Ullevimotet övergår bussinfrastrukturen till upphöjd bana. Den upphöjda banan sträcker sig mellan 
Ullevimotet och strax söder om Gårdamotet. Upphöjd bana har valts på grund av utrymmesbrist samt 
att infrastrukturen även kan användas av andra kollektivtrafikslag i området. Det ska dock poängteras 
att även upphöjd bana sannolikt kräver breddning vilket påverkar åtgärdens genomförbarhet. Den 
sista delen av delstråk 4a fram tills Kallebäck föreslås i scenario B anpassas till Metrobuss genom att 
skapa körfält genom breddning (utrymmet för denna åtgärd bedöms finnas). Sammanfattningsvis 
består delstråket därmed av tre lösningsansatser för att skapa bussinfrastruktur: 

 Ta körfält i anspråk 

 Upphöjd bana 

 Breddning 

Delstråk 4b – Kallebäck - Åbromotet 

Från Kallebäck till strax innan Mölndal station föreslås blandtrafik i Scenario B. För att kunna lösa 
angöringen till Mölndal station (ej möjligt i blandtrafik) skapas en kort bit upphöjd bana (ramper) som 
ansluter till Mölndals bro där även stationen för Metrobuss placeras. Efter stationen löper 
Metrobussinfrastrukturen åter i samma nivå som motorvägen. Genom Åbromotet tas körfält i anspråk 
vilket motsvarar lösningsansatsen för stråk 6 (se nedan). 

Denna lösning är förknippad med ett antal osäkerheter och sträckor med blandtrafik är med tanke på 
trafikvolymer och de redan rådande trängselproblemen tveksamma. Blandtrafik kommer inte ge 
önskad effekt avseende framkomlighet för Metrobuss och alternativ till blandtrafik saknas pga. 
utrymmesbrist och konflikterande intressen såsom ev. överdäckning av E6:an och ny 
höghastighetsjärnväg. Detta innebär ur ett Metrobussperspektiv att hela stråk 4 bedöms vara 
tveksamt, men vidare utredning behövs. 

Stråk 5 – Tingstadstunneln - Ivarsberg 
Stråket följer väg 155 och Lundbyleden på Hisingen och passerar målpunkter som Hjalmar 
Brantingsplatsen och Lindholmen. Nedan beskrivs stråkets delar vad gäller infrastruktur exkl. 
stationer.  

Inom ramen för denna ÅVS har Tingstadstunneln studerats som möjlig körväg för Metrobuss. I det 
fortsatta arbetet behöver även alternativen Hisingsbron och Marieholmstunneln analyseras vidare. 

Delstråk 5a – Tingstadstunneln – Lundbytunnelns östra mynning 

Delstråket går genom områden med stark infrastrukturkaraktär. Delstråket karaktäriseras därutöver 
av många brokonstruktioner, av- och påfarter samt vissa trånga passager såsom längs Rörstrandsgatan 
där väg 155 är inklämd mellan Hamnbana (riksintresse) och flerbostadsområdet. God framkomlighet 
på delsträckan är viktigt för att tillgodose attraktiva resor till målpunkterna på delsträckan 
(Lindholmen, Hjalmar Brantingsplatsen, Brunnsbo) men även för att skapa god framkomlighet för 
genomresande mellan exempelvis Torslanda och centrala Göteborg. 

För hela delsträckan (3,9 km) mellan Lundbytunnelns östra mynning och motet norr om 
Tingstadstunneln norra mynning föreslås egen upphöjd bana i båda riktningar för Metrobuss. 
Upphöjd bana innebär sannolikt att vägen behöver breddas vilket medför osäker genomförbarhet pga. 
bristande utrymme längs vägen. Delsträckan är ett nyckelstråk för Metrobuss och för näringslivets 
transporter. 
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Delstråk 5b1 – Körväg via Lundbytunneln 

Lundbytunneln har två körfält i vardera riktningen vilket inte tillåter att med enkla medel kunna skapa 
utrymme för Metrobuss. I scenario B föreslås en trafikering av Lundbytunneln i blandtrafik vilket 
också innebär att delsträckan är framförallt en transportsträcka. Detta skiljer sig ifrån scenario A där 
en ny Lundbytunnel för Metrobuss kalkyleras. 

För delsträckan finns ytterligare varianter: 

 Via Vårväderstorget (beskrivs mer ingående i nästföljande stycke – Delstråk 5b2). 

 Via gamla hamnbanans sträckning/Västra Eriksberg, en sträckning som skulle kunna studeras 
närmare ifall körvägen via Vårväderstorget i senare utredningsskede inte bedöms lämplig. 

Den för scenario B redovisade lösningen med blandtrafik i båda riktningar genom Lundbytunneln 
medför enbart små kostnader som integreras i de större anpassningar. Blandtrafik för Metrobuss 
genom Lundbytunneln innebär samtidigt att framkomligheten begränsas avsevärt på denna delsträcka 
vilket i förlängningen kan påverka trafikeringsupplägget för systemet. 

Delstråk 5b2 – Körväg via Vårväderstorget 

För att undvika blandtrafiklösningen via Lundbytunneln är det tänkbart att skapa bussinfrastruktur 
via Yrvädersgatan-Hjalmar Brantingsgatan-Gropegårdsgatan-Inlandsgatan. Den infrastrukturlösning 
som diskuterats översiktligt är att skapa körfält genom breddning. Utfallet på en sådan lösning för 
resandet berörs bl.a. av hur linjerna kommer trafikera nätet (t.ex. Torslanda till Centrum via 
Lindholmen eller Oscarsleden) och var exakt hållplatserna/stationerna kommer att lokaliseras. Det 
har inom ramen för detta arbete gjorts en överslagsberäkning där följande antaganden ingick: 

 Metrobuss byggs enligt scenario B, dvs. där kostnaden är mellanstor och därmed utan 
busstunnel som komplement till Lundbytunneln. 

 Det har antagits att förbindelser från Torslanda till Centrum sker via Älvsborgsbron och 
Oscarsleden (pga. scenario B). 

 Resor västerifrån med målpunkt Lindholmen (Centrum, Kungälv, Mölndal, Mölnlycke, 
Partille) berörs inte 

 Det har antagits stationslokaliseringar för att kunna göra bedömningar. Exakt lokalisering är 
mindre relevant än själva antalet (körväg Vårväderstorget: +2 stationer). 

 Det har antagits att körvägen via Vårväderstorget angör befintlig hållplats Lindholmen. Detta 
innebär att det jämfördes extremfallen. 

Följande resultat kan konstateras: 

 Körväg Vårväderstorget ökar upptagningsområdet och skapar ytterligare kopplingar till 
befintligt kollektivtrafiknät. 

 Stationerna är närmare målpunkterna vilket ger kortare anslutningsrestid. 

 Det är realiserbart och realistiskt. 

 Om man har målpunkt Lindholmen är den viktade restiden dit västerifrån längre utanför 
rusningstiden men kortare under rusningstiden. Påverkan på resandet totalt sett är marginellt. 

Genomresandet påverkas hårdare av den längre körtiden via Vårväderstorget vilket beror på att 
fördelarna med kortare gångavstånd bortfaller. Samtidigt nås med körvägen Vårväderstorget en större 
marknad. Här spelar den exakta linjedragningen en viktig roll. Ytterligare av vikt är imagefrågan där 
dedikerad bussinfrastruktur trots allt kan vara betydelsefull för upplevelsen av framkomlighet, vilket 
det finns möjlighet till i sträckningen via Vårväderstorget. 

Utifrån överslagsberäkningen och denna generella bedömning kan ingen tydlig bild målas upp av 
vilket alternativ som är att förordas. Det krävs fördjupningar.  
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Delstråk 5c – Lundbytunneln - Ivarsberg 

Delsträckan är kort men Bräckemotet leder till att situationen blir komplex. Vidare ska Bräckemotet 
inte bara passeras utan det är även för Metrobuss en plats där trafik från/till Älvsborgsbron möter 
benet mot Torslanda. Lösningsansatserna i scenario B är därför flera: 

 Befintliga busskörfält vidareanvänds även för Metrobuss (gäller Torslandabenet). 

 Det skapas en koppling på upphöjd bana för att säkerställa god framkomlighet från 
Torslandabenet mot Älvsborgsbron (enkelriktad upphöjd bana). 

 Nytt körfält genom breddning från Lundbytunneln till Torslandabenet (enkelriktad). 

 Resterande delar av delstråket bedöms kunna lösas genom att ta befintliga körfält i anspråk 
för Metrobuss. 

Stråk 6 – Kungssten - Åbromotet 
Stråk 6 är den längsta delsträckan och följer Söder-/Västerleden. En stor utmaning längs vägen är 
passage av Gnistängstunneln. Många delar bedöms dock genomförbara genom att ta befintliga körfält i 
anspråk för att skapa god framkomlighet för Metrobuss. Nedan beskrivs stråkets delar vad gäller 
infrastruktur exkl. stationer. 

Delstråk 6a – Kungssten - Gnistängstunnelns södra mynning 

Mellan Kungssten och Gnistängstunnelns norra mynning föreslås i Scenario B skapande av 
Metrobussförutsättningar med hjälp av olika lösningar: 

 Närmast station Kungssten i södergående riktning finns ett befintligt busskörfält som kan 
vidareanvändas inom Metrobusskonceptet. 

 Närmast station Kungssten i norrgående riktning tas körfält i anspråk för att skapa 
motsvarande förutsättningar som i södergående riktning. 

 Närmast norra tunnelmynningen kompletteras infrastrukturen med nya körfält avsedda för 
Metrobuss.  

Gnistängstunneln är en nyckel för ett framgångsrikt Metrobusskoncept. Olikt Lundbytunneln finns 
inga möjliga alternativa vägar som skulle kunna komma i fråga för att övervinna sträckan. Liksom i 
Scenario A föreslås därför att Gnistängstunneln byggs ut/kompletteras med tunnelkörfält avsedda för 
Metrobuss. 

Delstråk 6b – Gnistängstunneln, södra mynning - Åbromotet 

Delsträckan är lång (ca. 8,7 km) men bedöms ha bra förutsättningar för att skapa goda förutsättningar 
för Metrobuss och de kan uppnås med mindre avancerade lösningar än i scenario A. Från 
Gnistängstunneln till strax innan Frölunda torg finns redan befintliga busskörfält som kan 
vidareanvändas inom ramen för Metrobusskonceptet. Förbi Frölunda torg föreslås att särskilda 
Metrobusskörfält skapas genom breddning (väljs för att utrymmet finns och biltrafiken i dagsläget har 
färre än 3 körfält/riktning). För att undvika en breddning av bron vid avfarten Frölunda 
torg/Grimmered föreslås Metrobuss ledas ner via breddad avfartsramp, genom cirkulationsplatsen för 
att sedan komma tillbaka till leden via breddad påfartsramp (undviker en ny brokonstruktion). Efter 
Frölunda torg kan befintliga körfält tas i anspråk hela vägen till Åbromotet (3 eller fler 
körfält/riktning). 

Stråk 7 Kungssten - Gullbergsmotet 
Stråket längs södra Älvstranden föreslås i scenario B anpassas till Metrobuss genom en genomgående 
lösning där befintliga körfält tas i anspråk. Lösningsförslaget gäller även för delsträckan som utgörs av 
Götatunneln. Enbart en mycket kort sträcka (runt 300m) i anslutning till Kungsstensmotet i 
körriktning City föreslås en breddning. Förutsättningarna för att detta ska övervägas är en flytt av 
Stena Lines terminaler längs sträckan. Vägen är utpekad som riksintresse med anledning av de 
nationella och internationella kopplingarna till Tyskland och Danmark. 
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Detta val av lösning frångår delvis principen om att det bör finnas 3 eller fler körfält/riktning om 
ianspråktagande av körfält blir till en lämplig lösning. Oscarsleden är dock för centrumriktade resor en 
central delsträcka samt det faktum att barriäreffekten mellan Älvstranden och staden inte bör 
accentueras utan snarare reduceras. Om Stena Danmarksterminalen flyttar ges förutsättningar för att 
bättre integrera vägen i staden, då vägens funktion ändras och riksintresset för leden kan upphävas. 
Detta kan Metrobuss bidra till. 

Korrigeringar av trafikplatser 

Tingstad 

Tingstadsområdet sträcker sig från Olskroksmotet via Gullbergsmotet, Tingstadstunneln till 
Brunnsbomotet. Marieholmsförbindelsen och de därigenom förändrade alternativen i vägnätet 
bedöms möjliggöra lösningar för Metrobuss som i stor utsträckning använder sig av befintlig 
infrastruktur. Detta innebär att majoriteten av området kan anpassas till Metrobuss genom att ta 
befintliga körfält i anspråk för buss, även genom Tingstadstunneln. Undantaget är följande platser: 

 Breddning i kopplingen från Tingstadstunneln mot Backa (E6) 

 Upphöjd körbana i en riktning för kopplingen E6 (Backa) från Lundbyleden. 

Älvsborgsbron 

I scenario B löses Älvsborgsbron samt ihopkopplingen Kungsstensmotet genom att ta körfält i anspråk 
samt med hjälp av att skapa körfält genom breddning. Delvis finns i motet redan befintliga busskörfält 
vilka vidareanvänds för Metrobuss. 

Även i Bräckemotet krävs vissa justeringar så att framkomligheten säkerställs. Bredvid en ny koppling 
Torslanda i riktning Älvborgsbron som föreslås tillskapa med hjälp av en upphöjd bana krävs 
ytterligare mindre anpassningar som kan genomföras med hjälp av ianspråktagande av körfält eller 
breddning. 

Gullbergsmotet  

Genom öppningen av Marieholmsförbindelsen förändras situationen vid Gullbergsmotet avsevärt. 
Nytt utrymme för biltrafik tillskapas i Marieholmsförbindelsen och vägvisningen för biltrafiken 
kommer ändras i samband med den nya förbindelsen. Detta kan öppna upp möjligheten att ta körfält i 
anspråk för Metrobuss vilket i sin tur också bidrar till att reducera effekten av inducerad trafik. Genom 
att ta tillvara på denna möjlighet kan bussframkomligheten ökas i området avsevärt utan att stora 
infrastrukturinvesteringar är nödvändiga.  

Resterande trafikplatser 

Resterande trafikplatser hanteras inom ramen för respektive delstråk.  

Angöring City 
Angöring City, som beskrivs närmare i kapitel 5.4, har ej kalkylerats då denna infrastruktur är kopplad 
till andra kollektivtrafikslag såsom exempelvis Citybuss och andra infrastrukturinvesteringar. 
Ansatsen är att sträckan trafikeras i blandtrafik alternativt i eget utrymme. Särskilda fördjupningar 
krävs. 

Kostnader 
En kostnadsbedömning för scenario B har tagits fram inom ramen för osäkerhetsanalys enligt 
successivprincipen där ett tiotal specialister från Trafikverket deltog. Totalkostnaden för scenario B 
bedöms till mellan 6 – 9 33 miljarder kr. Kostnaderna fördelar sig enligt Tabell 6 och 7 nedan. 

 

 
33 Under arbetet med osäkerhetsanalys kom man fram till att osäkerheten i kostnadsuppskattningen uppgår till +/- 
12 procent. Detta bedömdes dock vara något lågt varför siffran 20% bör användas. 
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Tabell 6 Åtgärdsöversikt som låg till grund för kostnadsuppskattningen för scenario B34.  

  

Tabell 7 Övriga kostnader till grund för kostnadsuppskattningen för scenario B. 

 

   

 
34 För scenario B bedöms att 15 % av de mot som ligger längs mellanstadsringen och E20 behöver byggas om – 
för scenario A är motsvarande siffra 100 %. Detta till följd av att de åtgärdsförslag som huvudsakligen föreslås i 
scenario B är ”ta körfält i anspråk” samt ”blandtrafik” jämfört med scenario A där merparten av förslagen kräver att 
breddning av vägen behöver ske. 
  

Antal Kostnad Mkr

Stationer 20 1174

Projektadministration 431

Utredning och planering 834

Projektering 691

Mark‐och fastighetsinlösen 150

Miljöåtgärder (ex. vägnära bullerskydd) 263

 Projektunika åtgärderinkl. Arkeologi & DoU 15

Överlämnande & avslut 139

 Lokalt marknadsläge / externa resurser 0

Lagar och regler 102

 Trafikverket / projektetorganisa onen ‐41

Opinion / omvärld / politik 184

Oväntade händelser i byggskedet 268

Summa 4210
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1 E20 Partille ‐ Gustavsplatsen 8,6 1,4 10,0 0

4 E6/E20 Olskroksmotet ‐ Åbromotet 2,7 3,1 1,7 0,2 1,9 9,4 583

5 E6.21 Tingstad ‐ Ivarsberg 2,1 0,8 3,9 0,4 0,6 7,9 1227

6 E6.20 Kungssten ‐ Åbromotet 7,2 0,8 1,2 1,9 11,1 688

7 E45 Kungssten ‐ Gullbergsmotet 6,9 0,2 0,1 7,2 50

0,0 0

44 Kallebäcksbacken 0,8 0,8 0

55 Ihopkoppling Älvsborgsbron 1,4 0,4 0,4 2,2 21

88 Ihopkoppling Tingstadsområdet 0,3 3,6 0,5 0,7 5,0 143

Ombyggnation mot (15 % av S1) 0,9 0,9 406

Total längd km 13,7 23,1 0,0 5,6 1,1 0,8 0,0 0,0 4,8 0,9 4,7 54,7

Kostnad per kategori Mkr 0 150 0 1573 234 606 0 0 149 406 0 3118
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6.5. Scenario 0+ 
I den händelse att varken scenario A eller B av något skäl blir aktuellt att förverkliga är det av intresse 
att fundera över hur expressbusstrafiken skulle kunna utvecklas, även utan större infrastrukturella 
åtgärder. Detta scenario, vilket benämns scenario 0+, beskrivs endast övergripande då 
planeringsinriktningen hos berörda parter är att förverkliga Metrobuss tillsammans med övriga 
presenterade trafikkoncept i Målbild Koll 2035.  

Dvs det har tidigare inte studerats hur expressbusstrafiken skulle kunna utvecklas om inte Metrobuss 
förverkligas. Det finns dock ett par åtgärder som redan är beslutade och/eller kommer genomföras i 
närtid vilka kommer att påverka expressbusstrafiken. 

 I ett längre perspektiv kommer Hisingsbron inte att få plats med en utökning av både 
stombuss, spårvagn/stadsbana och expressbuss för att möta ett ökande resandebehov. I det 
läget behöver stomnätet i stadstrafiken prioriteras på Hisingsbron och Expressbuss/framtida 
Metrobuss kommer därmed att behöva trafikera via Tingstadstunneln och/eller 
Marieholmstunneln i stället. 

 På motsvarande sätt kommer den ombyggnad av Korsvägen som görs i samband med 
Västlänken innebära att all kollektivtrafik inte längre kommer att få plats i markplan. Det 
kommer därmed inte längre att vara möjligt att trafikera centrala Göteborg med Expressbuss 
(eller framtida Metrobuss) via Örgrytevägen-Södra Vägen-Åkareplatsen såsom idag. 

Inom ramen för västsvenska paketet har det byggts ut busskörfält utmed flera av infartslederna. Det 
bedöms rimligt att det även utan Metrobuss blir nödvändigt att se över om det finns fler delsträckor 
som kan byggas ut med busskörfält. I dialog med Västtrafiks utredare har följande delsträckor 
identifierats som intressanta för busskörfältsutbyggnad: 

 Längs rv40 mellan Delsjömotet och Mölnlyckemotet 

 Utmed E6 mellan Kallebäck och Örgrytemotet skulle ett busskörfält, om det ryms inom 
befintligt vägområde, kunna möjliggöra en snabbare körväg för planerad Citybusstrafik från 
Kallebäck. Det skulle även kunna nyttjas av expressbusstrafiken från Mölnlycke och 
Landvetter m fl. 

 Mellan Mölndal och Kallebäck skulle ett busskörfält utmed E6 öppna möjligheter för 
genomgående busstrafik (citybuss alternativt områdestrafik) via Kallebäck 

Som ett sätt att lättare passera Centralstationen och Nordstan skulle en bangårdsviadukt med 
tillhörande busskörfält medföra ett viktigt tillskott för möjligheterna att trafikera centrala Göteborg i 
kombination med att låta expressbusstrafiken trafikera via Nya Allén/Parkgatan och därigenom 
tangera centrum. 

Sammantaget skulle en framtida trafikering enligt scenario 0+ kunna se ut likt Figur 29 nedan. 
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Figur 29 Tänkbara körvägar för expressbuss i scenario 0+ 

Eventuell utökning av kapacitet i expressbussnätet 
Flertalet av dagens expressbusslinjer trafikeras redan med 5-minuterstrafik i högtrafik, vilket bedöms 
vara den högsta turtäthet som är lämplig för en enskild linje med hänsyn till risk för 
kappkörningseffekter mm. I närtid bedömer vidare Västtrafik att det inte är möjligt att trafikera 
expressbussarna med dubbeldäckare då inriktningen är att regional expressbusstrafik ska trafikeras 
med gasbuss och det inte finns några gasbussar i dubbeldäckarutförande på marknaden.  

På längre sikt, i tidsperioden för ett eventuellt införande av Metrobuss, är en trafikering med eldrivna 
dubbeldäckare tänkbar. Det skulle innebära att expressbusstrafiken även i scenario 0+ på sikt skulle 
kunna möta ett visst utökat resande, dock inte i samma nivå som Metrobuss. Bristande framkomlighet 
på lederna kan även medföra ett ökat fordonsbehov pga. att bussarna i brist på eget utrymme i högre 
utsträckning riskerar fastna i köer. 
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7. Resandeefterfrågan Metrobuss med fullt utbyggd 
infrastruktur   

Resandeefterfrågan i ett Metrobussystem med fullt utbyggd infrastruktur (egen bana skild från övrig 
trafik) har studerats på en övergripande nivå utifrån två olika trafikutveckling-scenarios i 
modellverktyget Sampers: 

- Trafikverkets basprognos 2040 

- Hållbarhetsscenariot 2040 (Gemensamt arbete Trafikverket Region Väst och Göteborg Stad, 
m.fl.) 

Hållbarhetsscenariot speglar en utveckling som går i linje med Göteborgs Stad och Västra 
Götalandsregionens målsättningar för trafik- och stadsutveckling i Göteborgsområdet (se även 
rapport Alternativa trafikprognosscenarier för Storgöteborg). Hållbarhetsscenariot 
innehåller mycket kraftiga styrmedel i syfte att minska biltrafikens omfattning. 

7.1. Metrobuss i Basprognos 2040 

Förutsättningar 

Trafikutvecklingen är enligt basprognos 2040. Trafikverkets basprognos baseras på beslutad politik. 
De infrastrukturprojekt och styrmedel (skatter och avgifter) som är beslutade är en förutsättning för 
prognosen. Utöver Trafikverkets basprognos är även övriga kollektivtrafiklinjer enligt Målbild 
Koll2035 med i analysen (konverterade från Visum till Sampers). 

Analysen utgår även utifrån ett metrobussystem på egen bana och med dagens skyltade hastighet, 
vilket generellt är 70 eller 80 km/h. Uppehållstiden vid stationerna har satts till 30 sekunder.  

Resultat Metrobuss i Basprognos 2040 

I figur 30 nedan visas resandeflöden för samtliga kollektivtrafikslag. Tjockleken på de färgade linjerna 
indikerar storleken på resandeflödet relativt övrig kollektivtrafik. De delsträckor som enligt prognosen 
får flest resor med Metrobuss är Lundbyleden (Lindholmen-Ivarsberg, Lindholmen-Brunnsbo), 
Västerleden (Kungssten-Järnbrott), Oscarsleden (Kusttorgsmotet-Fiskhamnsmotet) och E20 (Partille 
C-Gustavsplatsen).  

Möjligheten att analysera överflyttningspotentialen mellan trafikslag i Sampers35 är tyvärr begränsad. 
För att ta fram ett kollektivtrafikscenario i Sampers, som är tillräckligt robust för att kunna användas 
till övergripande kollektivtrafikanalyser, krävs ytterligare arbete med modellen. Resultatet från 
analyserna behöver därmed användas med försiktighet och därför redovisas inga resandesiffror.  

 

 
35 Sampers nätutläggning kan vara känslig för hur kollektivtrafiklinjer och länkar är kodade, vilket innebär att små 
förändringar i kodning kan flytta resande från ett trafikslag till ett annat som i sin tur innebär att den exakta 
fördelningen mellan trafikslag bör tas med viss försiktighet. 
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Figur 30 Antal resor med samtliga kollektivtrafikslag i Basprognos 2040. Röd=Metrobuss, Gul=Övrig buss, Blå= Spårvagn, 

Grå= Tåg 

7.2. Metrobuss i Hållbarhetsscenariot 2040 

Förutsättningar 

Hållbarhetsscenariot ska spegla en utveckling som går i linje med Göteborg Stad och Västra 
Götalandsregionens målsättningar för trafik- och stadsutveckling i Storgöteborg (Göteborgs stads 
trafikstrategi 203536 och Målbild Koll2035 med flera).  

Innehåll i Hållbarhetsscenariot:  

- Beslutad politik, beslutade infrastrukturprojekt samt beslutade styrmedel (motsvarande 
Basprognos 2040). 

- Infrastruktur- och kollektivtrafikprojekt enligt Sverigeförhandlingen (motsvarande 
Basprognos 2040). 

- Befolknings- och arbetsplatstillväxt, samt lokaliseringen av tillkommande bostäder och 
arbetsplatser, utgår från Göteborgs och Mölndals utbyggnadsplanering till år 2040 (cirka 
57 000 fler invånare i jämförelse med Trafikverkets basprognos 2040). 

- Lägre bilinnehav. 

 
36 Enligt Göteborgs stads trafikstrategi ska antalet bilresor minska med 25 procent jämfört med 2011. Antalet 
kollektivtrafikresor samt resor till fots och med cykel ska fördubblas. I Målbild Koll2035 görs en ansats till 
resandevolymer år 2035 i stadsområdet. I ansats ”offensiv” antas en minskning av bilresorna med 20 procent 
jämfört med år 2015 samtidigt som kollektivtrafikresorna ökar med 75 procent och resor till fots och med cykel 
med 100 procent.  
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- Ökade parkeringskostnader. 

- Fördubblad trängselskatt. 

- Sänkt bashastighet i Mölndal och Göteborg. 

- Minskat cykelavstånd. 

- Kilometerskatt/Ökad bränslekostnad. 

- Minskad restid med kollektivtrafik med 10 %. 

Utöver Hållbarhetsscenariot är även övriga kollektivtrafiklinjer enligt Målbild Koll2035 med i 
analysen (konverterade från Visum till Sampers). 

Analysen utgår även utifrån ett metrobussystem på egen bana och med dagens skyltade hastighet, 
vilket generellt är 70 eller 80 km/h. Uppehållstiden vid stationerna har satts till 30 sekunder.  

Resultat Metrobuss i Hållbarhetsscenariot 

I figur 31 nedan visas resandeflöden för samtliga kollektivtrafikslag. Tjockleken på de färgade linjerna 
indikerar storleken på resandeflödet relativt övrig kollektivtrafik. De delsträckor som enligt prognosen 
får flest resor med Metrobuss är Västerleden (Kungssten-Järnbrott), Oscarsleden (Kusttorgsmotet-
Fiskhamnsmotet) Lundbyleden (Lindholmen-Ivarsberg, Lindholmen-Brunnsbo), och E20 (Partille C-
Gustavsplatsen).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 31 Antal resor med samtliga kollektivtrafikslag. Röd=Metrobuss, Gul=Övrig buss, Blå= Spårvagn, Grå= Tåg 
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7.3. Jämförelse mellan Metrobuss i Basprognos och Metrobuss i 
Hållbarhetsscenariot  

I en jämförelse mellan Metrobuss i Basprognos 2040 och Metrobuss i Hållbarhetsscenariot 2040 ökar 
antalet resenärer i Metrobussystemet med 20–34 % i Hållbarhetsscenariot. Personbilstrafiken 
minskar i snitt med 13 % på studerade sträckor i jämförelse med Metrobuss i Basprognos 2040.  

Kollektivtrafikandelen är i snitt 40 % i Metrobuss Basprognos och 50 % i Metrobuss 
Hållbarhetsscenariot på studerade sträckor.  

Orsaken till ökningen av antalet resenärer med Metrobuss i Hållbarhetsscenariot bedöms i huvudsak 
vara de förutsatta kraftfulla styrmedelsåtgärderna, men även den utbyggda infrastrukturen.  

Ovanstående bedömningen bekräftas i resultaten för effekter av enbart Hållbarhetsscenariot i 
Storgöteborg, d.v.s. exklusive utbyggd infrastruktur för Metrobuss, se rapport Alternativa 
trafikprognosscenarier för Storgöteborg för mer information.  
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8. Sociala konsekvenser  

8.1. Inledning 
I samband med att Målbild koll2035 togs fram gjordes en social konsekvensanalys, SKA. Utifrån den 
gavs ett antal rekommendationer för fortsättningen. Bland annat att ha mer målgruppsfokus och att 
göra sociala konsekvensanalyser.  

Metrobuss ska vara till för alla, men har primärt målgruppen pendelresenärer från kranskommuner 
och ytterområden, som inte har pendeltåg som alternativ. Både de som vill resa in till city med city 
som destination och de som vill resa på tvärs och där det idag inte finns tillräckligt attraktiva restider 
med kollektivtrafiken. Bland dessa pendelresenärer finns  

 Kvinnor och män 

 Personer med funktionsnedsättningar av olika slag  

 Hbtq-personer 

 Personer med olika etnicitet/religion 

 Personer med olika sysselsättningsgrad, inkomst och utbildningsnivå 

Att bedöma de sociala konsekvenserna av en plan eller ett projekt handlar om att synliggöra olika 
grupper i planeringen av kollektivtrafiken och att belysa sociala konsekvenser för att därmed förhindra 
eller mildra negativa sociala konsekvenser och lyfta sociala nyttor. En social konsekvensbedömning 
(SKB) av ÅVS Metrobuss har genomförts. Utgångspunkten har varit fyra sociala aspekter; 
sammanhållen, inkluderande, tillgänglig och hälsofrämjande. Den fullständiga SKB-rapporten finns 
som Bilaga 3 till ÅVS Metrobuss, här ges en sammanfattning.  

Inom ÅVS Metrobuss har sträckning och stationer till stor del varit givna på förhand. Denna SKB har 
därför studerat och analyserat på vilket sätt den tänkta sträckningen och stationerna kommer olika 
sociala kategorier till gagn, utifrån de sociala aspekterna.  

De tänkta stationslägena har analyserats med hjälp av GIS, där dag- respektive nattbefolkning inom 
500 respektive 1 000 meters radie har studerats. I dagbefolkningen ingår enbart de som har ett arbete. 
Av GIS-studien framgår att det inte är några grupper som särskilt verkar gynnas av 
Metrobusstationernas lägen, utan nyttorna ser ut att fördelas jämnt på ett generellt plan. Däremot 
finns stora skillnader mellan de olika stationslägena. Till exempel när det gäller utrikes härkomst. 
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Figur 32 GIS‐karta över fördelningen av inrikes/utrikes födda bland nattbefolkning 2018.  

Vid två av stationerna har även kvalitativa fallstudier genomförts, för att bättre förstå olika 
målgruppers behov och förutsättningar i vardagen. Metoden utgår från intervjuer där deltagarna får 
rita kartor över sin vardag (tidsgeografisk ansats). Vid det tänkta stationsläget vid Östra sjukhuset, 
som är en kvinnodominerad arbetsplats, är tiden och trygghet de viktigaste aspekterna. Vid 
Vårväderstorget, ett område med lägre sysselsättningsgrad, lägre inkomster, högre andel med utländsk 
härkomst och lägre utbildningsnivå, lyftes andra aspekter. De flesta av deltagarna var beroende av 
kollektivtrafiken, la mycket tid på sitt resande och saknade rimliga förbindelser till vissa delar av 
staden. 

I en inledande workshop med tjänstepersoner från parterna i ÅVS Metrobuss och i dialog med 
experter inom social hållbarhet har sociala aspekter av Metrobuss brutits ned och konkretiserats till att 
omfatta ett antal sociala knäckfrågor. Med detta menas de frågor som är viktigast att hantera ur socialt 
hänseende, både de som kan leda till sociala nyttor och onyttor.  

8.2. Sociala nyttor och onyttor av Metrobuss 
Det är lätt att hitta sociala nyttor med Metrobussystemet på en övergripande systemnivå. Det ger 
förbättrad tillgänglighet genom snabbare restider och nya reserelationer på tvären. Detta gynnar de 
grupper som inte har möjlighet att köra bil och som med Metrobuss får ett ekonomiskt fördelaktigt 
sätt att förflytta sig på nya eller snabbare sätt i staden. Potentiellt kan det även leda till en överflyttning 
från bil till kollektivtrafik, vilket är hälsomässigt fördelaktigt, och bidrar till nationella och regionala 
miljö- och klimatmål.  

Page 276 of 943



 

 
    75 (101) 

Metrobuss kommer i huvudsak att gå på eller längs befintliga trafikleder, och där tillför Metrobuss 
ingen ökad barriäreffekt att tala om. Däremot finns en stor potential att vid stationerna överbrygga 
den barriär som trafikleden innebär. Både generellt genom att vid samtliga stationer göra det möjligt 
att komma till stationen från båda sidor av leden och vid vissa stationer i form av en bredare 
överbryggning, en så kallad sociodukt.  

I de yttre delarna av systemet, där den föreslagna sträckningen är förlagd på mindre vägar, kan 
Metrobuss trafikering innebära en barriäreffekt. I övrigt är det på en mer detaljerad nivå som risken 
för sociala onyttor uppstår, till exempel i utformningen av stationerna. Beroende på hur stationerna 
utformas finns risk att människor utsätts för buller, luftföroreningar och trafikfaror i och med att 
stationerna kommer ligga vid stora motorleder.   

För att resenärer ska känna sig trygga är utformningen av inte bara stationerna viktig, utan även vägen 
till och från stationerna. Detsamma gäller hinderfri utformning, som har betydelse bland annat för 
personer med funktionsnedsättning. Här finns risk att grupper av resenärer blir fysiskt eller mentalt 
exkluderade på ett eller flera sätt.  

8.3. Hantering av sociala knäckfrågor  
De sociala nyttorna och onyttorna kan alltså beskrivas som sociala knäckfrågor, som behöver hanteras. 
De sociala knäckfrågorna har analyserats och konsekvensbedömts. Det har resulterat i ett antal 
medskick för den fortsatta processen och arbetet med Metrobusskonceptet. Medskicken är sorterade 
utifrån kvalitetsmålen för Metrobuss i målbild koll2035.  

Kvalitetsmålen för resenären – snabbt, enkelt och pålitligt. Metrobuss ska bidra till alla 
gruppers tillgänglighet på ett tryggt och säkert sätt. 

 De genomförda tidsgeografiska intervjustudierna vid Östra sjukhuset och Vårväderstorget har 
gett ökad kunskap om hur Metrobuss skulle kunna bidra till vissa gruppers tillgänglighet på 
ett tryggt och säkert sätt. Denna kunskap behöver byggas på i det fortsatta arbetet med 
Metrobuss, bland annat för att bättre förstå vilka möjligheter Metrobuss kan ge och vilka 
restriktioner olika grupper har i sitt resande.  

 Säkerställ därför att dialog sker brett med olika grupper, för att förstå behoven och 
förutsättningarna hos olika grupper. Viktigt genom hela processen, men särskilt viktigt vid 
utformning av stationer och för att avgöra behov av barriäröverbryggning.  

Kvalitetsmål för människan i staden – en attraktiv stadsmiljö. Metrobuss ska bidra till en 
levande närmiljö, större säkerhet och trygghet samt mindre buller och barriäreffekter  

 Stationerna kommer ha olika karaktär och vissa parametrar blir viktigare än andra vid vissa 
stationer. Vid rena bytespunkter som exempelvis Delsjömotet blir trygghetsaspekten extra 
viktig. Samtidigt är trygghet genomgripande en viktig parameter som omfattar även vägen till 
och från stationerna.  Vid stora knutpunkter med många bytesmöjligheter som exempelvis 
Göteborgs C blir avstånden och orienterbarheten extra viktig.  

 Ett generellt medskick är att utforma stationerna enligt Den ideala bytespunkten, som togs 
fram i samband med K2020.  

 Säkerställ att utsatthet för buller och luftföroreningar är minimala i utformning av stationer.   

 Se till att koppla samman Metrobuss med övriga kollektivtrafiknätet och gång- och 
cykelvägnätet som ansluter. 

 Överväg att undvika Metrobusstandard där det inte finns trafikleder idag, om det bedöms 
skapa en barriär i det givna läget.  

 Identifiera stationslägen där motorvägen är en tydlig barriär mellan områden/målpunkter, 
analysera eventuella behov av en mer omfattande överbryggning som skulle binda samman 
staden på ett mer uttalat sätt (exempelvis i form av en sociodukt).  
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 Överväg att ta kapacitet från biltrafiken när det är befogat. 

Kvalitetsmål för stadens struktur – en sammanbunden stad och region. Metrobuss ska bidra till 
en fysiskt sammanhållen samt socialt och ekonomiskt inkluderande stad och region 

 Genomför utbyggnadsordningen utifrån var den ger störst social nytta, det vill säga där det 
saknas förbindelser idag. 

 Vårväderstorget: intervjustudien visar tydligt att en station i anslutning till Vårväderstorget 
skulle gynna grupper som har låg bilandel, låg sysselsättningsgrad och där dagens förbindelser 
med närliggande stadsdelar är begränsad.  

 Rent generellt behöver sociala faktorer beaktas vid val av och placering av stationslägen. 

8.4. Uppföljning av sociala konsekvenser 

 För att säkerställa att det sociala perspektivet kommer med i genomförandet behöver expertis 
inom social hållbarhet finnas med i processen. 

 Eftersom Metrobuss kommer att byggas ut etappvis är det viktigt att lära av etapp 1. Därför 
behöver stationsutformningen utvärderas med hjälp av fortsatta dialoger.   

 Överväg uppföljning av de genomförda tidsgeografiska studierna och eventuellt tillkommande 
studier.  
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9. Effektbedömning 

I denna ÅVS har scenario B och 0+ effektbedömts. Scenario A har inte effektbedömts. Scenario A 
bedöms sakna förutsättningar att resultera i nyttor och effekter som kan motivera den höga 
anläggningskostnaden. En mycket hög anläggningskostnad i kombination med att inga 
biltrafikreducerande åtgärder ingår i scenariot (styrande och administrativa åtgärder) ger inte 
tillräckligt stor effekt och nytta för att motivera kostnaden och de kraftfulla infrastrukturåtgärder som 
ingår i scenariot, se även kap 7.  

Kvalitetsmålen för resenären är uppsatta för att skapa en attraktiv kollektivtrafikresa som är 
konkurrenskraftig jämfört med motsvarande bilresa. I de fall där resurser inte finns för att uppfylla 
alla mål ska prioritering ske där störst potential för Metrobuss finns, dvs där det finns stor potential 
till överflyttning från bil till Metrobuss eller där restidsbesparing med hjälp av Metrobuss finns att 
göra i stråk där ett stort antal resenärer redan idag reser med expressbuss. Exempelvis kan en sträcka 
där restiden redan är under 30 minuter prioriteras framför en annan om det ger stora 
restidsförbättringar för många resenärer. 

I nästföljande kapitel beskrivs översiktligt vilka förutsättningar scenario B respektive scenario 0+ har 
att uppfylla effektmålen. Effektmålen är i vissa fall motstridiga och i kapitel 9.5 beskrivs identifierade 
målkonflikter närmare. 

9.1. Scenario B 

Kvalitetsmål för resenären – Snabbt, enkelt och pålitligt 

Effektiva reserelationer inom och tvärs det sammanhängande tätortsområdet i Göteborg, Mölndal och 
Partille. 

 För resenärer som inte har målpunkt i City ska restiden med kollektivtrafik vara kortare för 
resor runt City än genom City. 

 Restiden mellan två tyngdpunkter eller viktiga målpunkter där det finns eller kan förväntas 
finnas en betydande resandeefterfrågan bör understiga 30 minuter.  

 Restidskvot mellan kollektivtrafik och bil: 1,25 mellan Metrobusshållplatser. 

Analyserna av förväntat resande med bil respektive kollektivtrafik har visat att flertalet resor i 
storstadsområdet sker till och från Centrum. Resandet från ena sidan av staden till den andra är 
väsentligt mindre omfattande. Däremot finns det ett betydande resande som sker tangentiellt i staden 
mellan angränsande stadsdelar samt mellan ytterområden och halvcentrala lägen. För just tangentiella 
resor fyller Metrobussystemet en roll att kunna erbjuda snabbare tvärresor där resenärerna slipper 
resa in till city för att byta. Primärt i relationer där resan sker upptill ca 1/3 cirkelbåge av 
Mellanstadsringen erbjuder Metrobussystemets tvärresemöjligheter med potentiellt kortare restider 
än motsvarande resa via city.  

Scenario B innehåller till stora delar reserverat kollektivtrafikutrymme men det finns även delsträckor 
med blandtrafik. Vilken restidsprestanda som uppnås med Scenario B är svårt att kvantifiera, då 
scenariot inte kunnat studeras med hjälp av Sampers och då scenariot även består av delsträckor med 
blandtrafik där restiderna är beroende av framtida trafikbelastning. Sannolikt ger Scenario B ett 
resultat som ligger någonstans emellan de i Kapitel 7 redovisade UA respektive JA37 med Metrobuss i 
Trafikverkets Basprognos. Det skall även betonas att restiderna för Scenario B, utöver val av 
infrastruktur, beror av: 

 
37 Förutsättningarna för scenarierna UA och JA beskrivs närmare i Kap 7 och Bilaga 4. I korthet är UA 
Trafikverkets basprognos för att studera resandeefterfrågan med Metrobuss med fullt utbyggd infrastruktur, 
motsvarar i stora drag Scenario A. JA är ett tidigare studerat jämförelsescenario som innehåller 
Metrobusstrafikering men utan egen infrastruktur. Både UA och JA innehåller övriga kollektivtrafiklinjer inom 
Målbild Koll 2035. 
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 vilka linjedragningar som slutligen väljs för M91etrobusslinjerna.  

 hur många stationer det blir aktuellt att anlägga. Med fler stationer ökar hållplatstiden och 
därmed restiden. Med färre stationer kan restiderna reduceras i vissa relationer, samtidigt 
som tillgängligheten och resandeunderlaget reduceras. 

Utöver generella restidseffekter är det även viktigt att titta på huruvida reserelationer, som inte 
uppfyller restidsmålen, har eller kan förväntas få ett stort resande (bil och kollektivtrafik 
sammantaget). Detta redovisas närmare i Bilaga 4. Av de reserelationer, avseende storområdesnivå, 
som i JA förväntas få längre restid än 30min är det endast följande reserelationer som har ett förväntat 
resande (bil och kollektivtrafik) som överstiger 400: 

 Torslanda* – Backa (Selma Lagerlöfs torg): 1280 st 

 Torslanda*– Centrum: 3220 st 

 Gunnared – Torslanda*: 600 st 

 Härlanda – Torslanda*: 430 st 

*Reserelationen som avses för Torslanda är hållplats Volvohallen, centralt belägen i Volvo‐området medan resandet avser 

storområdesnivå vilket motsvarar resande från hela fd stadsdelsnämnden Torslanda.  

Flertalet övriga reserelationer där restiden kan komma att överstiga 30 min är väsentligt lägre än 400 
bil- och kollektivtrafikresor och i flera fall under 100 resor. Dvs de är alla exempel på reserelationer 
där det med hänsyn till förväntat resandeunderlag inte är motiverat ytterligare åtgärder i 
Metrobussystemet för att även dessa relationer ska uppnå restidskravet 30 min.  

Framkomlighet för biltrafik och bedömning av restidskvoter 

Scenario B, som till stora delar innebär att körfält tas i anspråk från den allmänna trafiken för att 
åstadkomma fri framkomlighet för Metrobuss, innebär att framkomligheten för biltrafiken förväntas 
reduceras. Inom ramen för denna ÅVS har det inte kunnat kvantifieras hur stora effekterna på 
biltrafiken kan bli. Det finns även osäkerheter kring hur biltrafikutvecklingen kommer att se ut 
framöver. Givet att Basprognos 204038 skulle bli verklighet, motsvarande +26 % trafiktillväxt år 2018–
2040, kan det ökade bilresandet i kombination med reducerat antal körfält på vissa delar av 
Mellanstadsringen förväntas medföra en förvärrad kösituation längs lederna, framförallt i högtrafiktid. 
Om det istället införs ytterligare ekonomiska och administrativa styrmedel för att uppmuntra till mer 
hållbart resande kan situationen bli en helt annan. Att ta körfält i anspråk förutsätter att man också 
genomför åtgärder som leder till ökad överflyttning till kollektivtrafiken. 

Eftersom Scenario B inte kunnat studeras i Sampers råder det osäkerheter kring vilka restider 
Metrobuss uppnår. Likaså är det mycket svårt att kvantifiera vilka restider som det allmänna vägnätet 
medger. Det är därför svårt att uttala sig om huruvida målen för restidskvot kommer uppfyllas eller ej. 
Istället ges en kort beskrivning av scenariots förutsättningar att uppnå restidskvotsmålen utifrån några 
exempelresor med olika infrastrukturstandard: 

 Resa längs delsträcka där Metrobuss har eget utrymme till övervägande del: särskilt på 
sträckor där eget utrymme uppnåtts genom att ta körfält i anspråk, ex längs Söderleden har 
Scenario B goda förutsättningar att uppfylla restidskvotsmålet 1,25 i och med att 
kollektivtrafiken kan snabbas upp samtidigt som biltrafiken förväntas få förlängda restider. 

 Resa längs delsträcka där Metrobuss körs i blandtrafik, ex längs med E6 genom Mölndal och 
Örgryte: Förekomsten av blandtrafik medför att kollektivtrafiken kan få svårt att uppfylla 
restidskvotsmålet. 

 Resa längs delsträcka som består av ex upphöjd bana men även delsträckor med blandtrafik. 
Detta kan exemplifieras med Lundbyleden: Förekomsten av blandtrafik riskerar att äventyra 
möjligheterna att uppnå restidskvotsmålet dels för att bussarna riskerar att fastna i köer i 
Lundbytunneln samtidigt som biltrafikens framkomlighet längs Lundbyleden inte påverkas 
negativt då eget utrymme för Metrobuss där uppnåtts genom upphöjd bana.  

 
38 Översikt Prognosresultat - Trafikverkets Basprognoser 2018-04-01 rev 2018-11-15 
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Nyttan med investeringen i eget utrymme på en upphöjd bana reduceras därmed om bussen i 
samma stråk riskerar att fastna i kö i blandtrafik. 

Effektiva reserelationer till och från Kungälv, Landvetter, Mölnlycke och Särö-stråket 

 Restidskvot mellan kollektivtrafik och bil: 1,25 mellan Metrobusshållplatser. 

I likhet med ovanstående beskrivningar gällande restidskvot är det svårt att uttala sig huruvida 
restidskvotsmålet kan uppfyllas eller ej då det saknas säkra uppgifter om restidsprestanda för Scenario 
B. Det har inte heller studerats vilka restidseffekter ianspråktagande av körfält respektive förväntad 
trafiktillväxt i linje med Basprognos 2040 kan få på biltrafiken. Sannolikt kommer restiderna för 
biltrafiken öka i berörda reserelationer vilket i kombination med att Metrobuss i Scenario B ges 
förutsättningar för kortare restider ökar möjligheterna att uppfylla restidskvot 1,25. 

Pålitlighet/Robusthet  

 Restiden är densamma oavsett tidpunkt på dygnet. 

Tillskapandet av en stor andel eget utrymme för Metrobuss enligt Scenario B ger ökade förutsättningar 
för att kunna erbjuda restider som är stabila över dygnet. Förekomsten av delsträckor med blandtrafik 
innebär dock att de framtida Metrobusstrafiklinjer som kommer att trafikera delsträckor med 
blandtrafik inte kommer att kunna erbjuda samma restider oavsett tidpunkt på dygnet. Där kommer 
det fortsatt behöva tillämpas differentierade körtider alternativt anpassade fasta körtider som, i så fall 
i låg- och mellantrafiktid, innebär att bussarna behöver köras långsammare. 

Trygghet 

 Hållplatsmiljöer och anslutande gång- och cykelvägar upplevs som trivsamma och trygga. 

o Metrobusstationer bör integreras i stadsutveckling, övrig bebyggelse och stadsliv. 

o Många resenärer och kort väntetid. 

I och med att Metrobuss till övervägande del trafikerar utmed trafikleder är det en stor utmaning att 
skapa trygghet och trivsel i anslutning till hållplatserna. Detta blir särskilt viktigt vid stationer som är 
utpräglade bytespunkter, där det utöver resenärer inte uppehåller sig så många människor. I och med 
att Metrobussystemet är tänkt att trafikeras med hög turtäthet uppnås korta väntetider och därigenom 
skapas förutsättningar för att attrahera ett större antal resenärer - detta ger förutsättningar för att 
resenärer inte behöver uppehålla sig någon längre tid vid hållplatsen/stationen. Utformning av 
stationsmiljöerna har inte ingått i ÅVS-arbetet men det behöver studeras närmare i senare 
utredningsskeden. Utgångspunkten är att stationsmiljöerna ska utformas med hög standard och det är 
angeläget att få till sammanhållna stationsmiljöer med korta gångavstånd mellan hållplatslägen. 
Genom att integrera stadsutveckling, övrig bebyggelse i anslutning till större stationer och ta vara på 
befintliga gångstråk över lederna skapas förutsättningar för att även anslutande gång- och cykelvägar 
blir befolkade och kan bidra till ökad trygghet. 

Kvalitetsmål för människan i staden 

En attraktiv stadsmiljö 

 Effektivt nyttjande av markyta/infrastruktur.  

 De fysiska och upplevda barriäreffekterna ska minimeras.  

 Säkerställd trafiksäkerhet. Nollvisionen gäller, d.v.s. ingen ska dödas eller skadas allvarligt i 
kollektivtrafiksystemet. 

En satsning på kollektivtrafik framför biltrafik innebär per definition en satsning på ett mer yteffektivt 
trafiksystem. En satsning enligt Scenario B där stora delar av Metrobussens eget utrymme uppnås 
genom ianspråktagande av körfält innebär en omfördelning av vägyta från bil till kollektivtrafik. 
Exempel på skillnaden i ytanspråk mellan olika färdmedel illustreras i Figur 33 nedan. En resenär i bil 
upptar närmare 10 gånger så mycket utrymme som motsvarande bussresenär.  
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Figur 33 Diagrammen visar generellt ytanspråk per resenär beroende av val av färdmedel. Diagrammet är hämtat från 

Svensk Kollektivtrafik www.svenskkollektivtrafik.se/kollektivtrafikens‐samhallsnytta‐folder  

En utbyggnad av Metrobuss enligt scenario B medför en effektivare användning av markyta och 
infrastruktur. I och med att Metrobuss etableras i befintliga trafikkorridorer och i första hand tar 
befintliga körfält i anspråk medför Scenario B generellt en minimering av både fysiska och upplevda 
barriäreffekter. På delsträckor där upphöjd bana föreslås kan dock barriäreffekterna öka. 

Metrobussystemet förutsätts utformas med beaktande av Nollvisionen. Detta innebär att såväl 
stationsmiljöer, anslutningsvägar till och från stationer ska utformas för att minimera risken för att 
människor ska dödas eller skadas i Metrobussystemet. Detta kan konkret innebära behov av fysiska 
hinder mellan stationsmiljöer och allmänna körfält men är något som behöver studeras närmare i 
senare utredningsskeden. Genom att Metrobuss trafikerar i första hand längs trafiklederna kan risken 
för konflikter med oskyddade trafikanter minimeras. 

Kvalitetsmål för stadens struktur  

En sammanbunden stad och region 

 Ökad kapacitet i kollektivtrafiksystemet och därigenom även avlasta lederna. 

 Införandet av konceptet Metrobuss ska göras på ett sådant sätt att påverkan på näringslivets 
transporter minimeras. 

En satsning på Metrobuss enligt Scenario B medför, under förutsättning att platooning kan tillåtas i 
framtiden, en stor kapacitetsutökning av dagens expressbusstrafik vilket medför att kollektivtrafiken 
kan erbjuda tillkommande resenärer resmöjligheter till såväl centrala Göteborg som resor på tvären i 
storstadsområdet. Detta ger möjlighet för en överflyttning från bil till kollektivtrafik och en potentiell 
avlastning av dagens trafik på lederna. I och med att Göteborg planeras för att växa med upp till 
150 000 nya invånare till år 2035 och det därtill planeras för omfattande bebyggelsetillskott även i 
kranskommunerna är det dock troligt att den absoluta trafikutvecklingen likväl kan medföra en 
nettoökning av biltrafiken.  

Detta medför att framkomlighetssituationen för näringslivets transporter kan försämras, framförallt i 
högtrafiktid. Hur näringslivets transporter ska kunna säkerställas en acceptabel framkomlighet i 
samband med ett införande av Metrobuss behöver studeras närmare i senare utredningsskeden. 
Åtgärder som kan behöva belysas är exempelvis huruvida det är möjligt/lämpligt att låta nyttotrafiken 
nyttja Metrobussens körfält på vissa delsträckor. 
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9.2. Scenario 0+ 

Kvalitetsmål för resenären – Snabbt, enkelt och pålitligt 

Effektiva reserelationer inom och tvärs det sammanhängande tätortsområdet i Göteborg, Mölndal och 
Partille. 

 För resenärer som inte har målpunkt i City ska restiden med kollektivtrafik vara kortare för 
resor runt City än genom City. 

 Restiden mellan två tyngdpunkter eller viktiga målpunkter där det finns eller kan förväntas 
finnas en betydande resandeefterfrågan bör understiga 30 minuter.  

 Restidskvot mellan kollektivtrafik och bil: 1,25 mellan Metrobusshållplatser. 

Analyserna av förväntat resande med bil respektive kollektivtrafik har visat att flertalet resor i 
storstadsområdet sker till och från Centrum. Resandet från ena sidan av staden till den andra är 
väsentligt mindre omfattande. Däremot finns det ett betydande resande som sker tangentiellt i staden 
mellan angränsande stadsdelar samt mellan ytterområden och halvcentrala lägen. För tangentiella 
resor kan även ett vidareutvecklat expressbusslinjenät enligt scenario 0+ erbjuda tvärresor där 
resenärerna slipper resa in till city för att byta. I och med att expressbussarna inte ges eget utrymme är 
busstrafiken dock hänvisad till blandtrafik längs stora delar av Mellanstadsringen vilket i högtrafik 
medför svårigheter att erhålla korta restider. I och med att möjligheten att utöka kapaciteten i 
expressbussnätet därtill är begränsad medför scenario 0+ en högre andel biltrafik än Scenario B vilket 
medför högre trafikbelastning och ökad köproblematik i högtrafiktid. Detta innebär att restiderna i 
flera reserelationer i scenario 0+ kan förväntas bli sämre än idag till följd av framtida ökad biltrafik. 

Framkomlighet för allmän trafik och bedömning av restidskvoter 

Scenario 0+ innebär att expressbusstrafikens möjligheter att kunna konkurrera med biltrafiken är 
små. Givet att Basprognos 2040 skulle bli verklighet leder det ökade bilresandet till längre restider för 
såväl allmän trafik som expressbusstrafiken. Kösituationen längs lederna, framförallt i högtrafiktid 
förväntas därmed förvärras. 

Scenario 0+ presterar sannolikt sämre restider än det i Sampers studerade JA men det är mycket svårt 
att kvantifiera vilka restider som det allmänna vägnätet medger i framtiden. Jämförelser med dagens 
restider (resa i tidsintervallet kl 07-08 vardagstid våren 2020) visar nedanstående resultat för ett par 
delsträckor utmed expressbussnätet och en stomlinje längs Västerleden/Oscarsleden.  
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Rosa Askims Stationsväg - 
Marklandsgatan 

10 4,5 27 2 33,8 7–12 1,4 0,8 

Gul/121 Partille resecentrum - 
Svingeln 

11 7,7 42 0 42 8–20 1,4 0,6 

50 Beryllgatan - Stenpiren 14 7,9 34 1 36,5 10–
16 

1,4 0,9 

Grön Backadalsmotet - Hjalmar 
Brantingsplatsen 

6 4,1 41 0 41 6–14 1,0 0,4 

Gul/121 Vädermotet - Nordstan 11 7,2 39 0 39 10–
18 

1,1 0,6 

Tabell 8 Resulterande resehastigheter för dagens trafik (vår 2020) utmed ett antal delsträckor av det framtida 

Metrobusslinjenätet. Som synes är det ingen av de studerade linjerna som presterar en medelhastighet motsvarande 

50km/h exkl. hållplatstid.  Som en jämförelse visas även uppskattade restider för bil i motsvarande reserelationer och 

resulterande restidskvoter. Restiderna är hämtade från Västtrafiks reseplanerare respektive Googles 

vägbeskrivningsverktyg. 

De ovan redovisade reserelationerna är alla exempel på delsträckor med relativt få mellanliggande 
stationer. Kollektivtrafiken hävdar sig restids- och restidskvotmässigt väl i just dessa relationer idag. 
Hur situationen kan se ut framgent är svårt att bedöma, men som följd av ett framtidsscenario likt 
Basprognos 2040 med ökad biltrafik förväntas såväl bil- som kollektivtrafikrestiderna öka.  

För de reserelationer där övriga trafikkoncept inom Målbild Koll 2035 medför betydande 
restidsförbättringar, ex satsningar på Stadsbana och Citybuss, bidrar de till att Scenario 0+ i större 
grad kan prestera restider i linje med det i Sampers redovisade JA-alternativet. I dessa relationer, se 
Bilaga 4 för mer information, öppnas möjligheter att uppfylla målet för restidskvot.  Konsekvensen blir 
då att övriga trafikkoncept behöver hantera större resandevolymer med ökad trängsel som följd och att 
expressbussarna inte kan ge den avsedda avlastningen av resor som inte har målpunkt i centrum. 

Effektiva reserelationer till och från Kungälv, Landvetter, Mölnlycke och Särö-stråket 

 Restidskvot mellan kollektivtrafik och bil: 1,25 mellan Metrobusshållplatser. 

I likhet med ovanstående beskrivningar gällande restidskvot är det svårt att uttala sig huruvida 
restidskvotsmålet kan uppfyllas eller ej då det saknas säkra uppgifter om restidsprestanda för Scenario 
0+ och det heller inte har studerats vilka restidseffekter en allmän trafiktillväxt i linje med Basprognos 
2040 kan få för biltrafiken. Sannolikt kommer restiderna för biltrafiken öka i berörda reserelationer 
vilket därmed kan medföra ökade möjligheter att uppfylla restidskvoter på de sträckor där det redan 
finns busskörfält utbyggda idag. I exempelvis reserelationen Centrum – Kungälv, där det finns 
busskörfält utbyggt, understiger restidskvoten 1,25. En eventuell utbyggnad av busskörfält öster om 
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Delsjömotet och längs delar av E6 längs rv40 skulle förbättra möjligheterna att uppfylla restidskvoten 
även för Mölnlycke/Landvetter – Centrum.  

Pålitlighet/Robusthet  

 Restiden är densamma oavsett tidpunkt på dygnet. 

Eftersom expressbusstrafiken längs huvuddelen av Mellanstadsringen fortsatt blir hänvisad till 
blandtrafik i scenario 0+ saknas förutsättningar att kunna erbjuda restider som är stabila över dygnet. 
Restidsredogörelsen för biltrafik i Tabell 8 ovan synliggör vilka stora restidsvariationer det är redan 
idag. Expressbussnätet blir därmed fortsatt utsatt för risk för förseningar som kan förväntas öka i 
omfattning i takt med biltrafiktillväxten.  

För att expressbussarna även framgent ska kunna köra enligt tidtabell kommer det därför fortsatt 
behöva tillämpas differentierade körtider alternativt fasta körtider som i så fall i låg- och 
mellantrafiktid medför att bussarna behöver köras långsammare. Även med dessa tidtabellsjusteringar 
är det en fortsatt risk för att expressbussarna drabbas av oförutsedda förseningar. För att kunna 
upprätthålla trafiken kan det därför behövas totalt sett fler fordon för att säkerställa utlovad 
turtäthet39. 

Trygghet 

 Hållplatsmiljöer och anslutande gång- och cykelvägar upplevs som trivsamma och trygga. 

o Metrobusstationer bör integreras i stadsutveckling, övrig bebyggelse och stadsliv. 

o Många resenärer och kort väntetid. 

I och med att expressbusslinjerna i scenario 0+ är hänvisade till blandtrafik förväntas dagens och 
tillkommande hållplatser utmed Mellanstadsringen utformas som motorvägshållplatser, dvs 
sidoförlagda hållplatslägen i anslutning till eller på av- och påfartsramper. Hållplatsmiljöerna blir 
därmed bullerutsatta och kan av många uppfattas som en utsatt miljö med bristande koppling till 
omgivande bebyggelse. Det är därmed en stor utmaning att skapa trygghet och trivsel i anslutning till 
hållplatserna. Även om expressbusslinjerna har en hög turtäthet och därmed erbjuder korta väntetider 
kan scenario 0+ få svårt att attrahera många resenärer, bland annat på grund av de ofta långa och 
svårorienterade anslutningsvägar som leder till hållplatserna. Byten mellan linjer försvåras då 
gångavstånden mellan motstående hållplatslägen ofta blir långa. 

Kvalitetsmål för människan i staden 

En attraktiv stadsmiljö 

 Effektivt nyttjande av markyta/infrastruktur.  

 De fysiska och upplevda barriäreffekterna ska minimeras.  

 Säkerställd trafiksäkerhet. Nollvisionen gäller, d.v.s. ingen ska dödas eller skadas allvarligt i 
kollektivtrafiksystemet. 

En satsning på kollektivtrafik framför biltrafik innebär per definition en satsning på ett mer yteffektivt 
trafiksystem. En satsning enligt scenario 0+ innebär dock att expressbusstrafiken får svårt att 
konkurrera med biltrafiken med risk för fortsatt hög andel bilresor som följd. Detta kan i sin tur 
medföra ökat behov av utrymme för biltrafiken, såväl väg- som parkeringsutrymme.   

I och med att scenario 0+ etableras i befintliga trafikkorridorer och trafikerar i blandtrafik på sträckor 
där busskörfält saknas ger den utvecklade expressbusstrafiken i sig inga ökade barriäreffekter. I och 
med att bussystemet dock inte har samma attraktionskraft som i scenario B blir effekten en större 
biltrafikökning vilket medför att upplevda barriärer förstärks.  

 
39 Om flera turer blir försenade riskerar förarna att inte hinna med sina raster vid ändhållplatserna. För att turerna 
ska kunna avgå enligt tidtabell, samtidigt som förarna säkerställs sina raster, behöver det då finnas fler bussar att 
sätta in i trafik. 
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I och med att scenario 0+ lockar färre bilister att välja kollektivtrafiken är det förvisso färre resenärer 
som riskerar att skadas i kollektivtrafiksystemet relativt Scenario B. Bussarna samsas dock i större 
utsträckning med biltrafiken vilket medför en större risk för trafikolycka än på sträcka med eget 
utrymme40. Scenario 0+ medför vidare fler biltrafikresenärer på vägarna vilket sannolikt medför en 
större risk att råka ut för en trafikolycka. Totalt sett bedöms Scenario 0+ medföra en sämre 
trafiksäkerhetssituation än scenario B. Förutsättningarna att säkerställa en trafiksäker miljö för 
resenärerna till och från hållplats är sannolikt sämre än i Scenario B eftersom stationsmiljöerna i 
scenario 0+ inte ges en lika hög standard.  

Kvalitetsmål för stadens struktur  

En sammanbunden stad och region 

 Ökad kapacitet i kollektivtrafiksystemet och därigenom även avlasta lederna. 

 Införandet av konceptet Metrobuss ska göras på ett sådant sätt att påverkan på näringslivets 
transporter minimeras. 

En satsning på expressbuss enligt Scenario 0+ medför begränsade möjligheter att utöka 
transportkapaciteten i expressbussnätet då flertalet expressbusslinjer redan idag trafikeras med högsta 
rekommenderade turtäthet (5-minuterstrafik i högtrafik). Däremot har systemet i likhet med dagens 
situation goda möjligheter att klara resandeökningar i mellantrafiktid. Eftersom de högsta 
trafikbelastningarna uppkommer i morgon- och eftermiddagstid och Göteborg planeras för att växa 
med upp till 150 000 nya invånare till år 2035 och det därtill planeras för omfattande 
bebyggelsetillskott även i kranskommunerna saknar expressbussystemet i scenario 0+ möjligheter att 
avlasta lederna.  

I och med att expressbussarna framgent framförs i blandtrafik medför de i sig inte någon påtagligt 
förändrad framkomlighetssituation för näringslivets transporter. Å andra sidan medför de inte heller 
någon avlastning av den allmänna trafiken vilket kan innebära en fortsatt ökad biltrafik som för med 
sig en sämre framkomlighet för busstafiken än idag. Huruvida scenario 0+ eller scenario B ger de 
totalt sett bästa förutsättningarna för näringslivets transporter samt hur dess framkomlighet kan 
säkerställas på bästa sätt behöver utredas närmare i senare utredningsskeden. 

9.3. Sammanfattning effektmålsuppfyllnad 
I Tabell 9 nedan återges en sammanfattning av bedömd grad av måluppfyllnad gentemot fastställda 
effektmål. Varken scenario B eller scenario 0+ uppfyller samtliga mål. Det är dock tydligt att scenario 
B ger väsentligt bättre måluppfyllnad än scenario 0+.  I Tabell 9 redovisas även effektmålens bäring på 
transportpolitiska funktions-och hänsynsmål, det vill säga vilka transportpolitiska mål som 
effektmålen har koppling till.  

Bedömningen av måluppfyllnad är kvalitativ och det krävs fortsatt utredning för att närmare kunna 
uttala sig om hur väl respektive scenario presterar rent kvantitativt. Det bör vidare betonas att en 
kraftig satsning på kollektivtrafiken, likt Scenario B, är helt nödvändig för att den planerade 
befolkningstillväxten i Storgöteborg ska vara möjlig att uppnå.  

 

Figur 34 Teckenförklaring till Tabell 9 nedan 

 
40 Enligt Vägverket Rapport 2000:2 sker det sammantaget 60% färre olyckor per körd sträcka där buss trafikerar 
på eget utrymme jämfört med i blandtrafik. 
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Tabell 9 Effektbedömning gentemot effektmål och deras bäring på de transportpolitiska målen. 

Kvalitetsmål  Effektmål  Specificering av mål  Scenario B  Scenario 0+  Kommentar 
Effektmålens bäring på transportpolitiska 

funktions‐och hänsynsmål 
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 f
ö
r 
re
se
n
är
en

   

‐ 
Sn
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lt
 o
ch
 p
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t 

Effektiva reserelationer 

inom och tvärs det 

sammanhängande 

tätortsområdet i Göteborg, 

Mölndal och Partille 

För resenärer som inte 

har målpunkt i City ska 

restiden med 

kollektivtrafik vara 

kortare för resor runt 

City än genom City. 

      

• Tillgängligheten förbättras inom och 

mellan regioner samt mellan Sverige och 

andra länder. Särskilt pendling och 

tillgänglighet i storstad. 

• Transportsektorn bidrar till att 

miljökvalitetsmålet Begränsad 

klimatpåverkan nås genom en stegvis ökad 

energieffektivitet i transportsystemet och 

ett brutet fossilberoende.  

• Arbetsformerna, genomförandet och 

resultaten av transportpolitiken medverkar 

till ett jämställt samhälle.  

• Förutsättningarna för att välja 

kollektivtrafik, gång och cykel förbättras 

Restid mellan två 

tyngdpunkter eller 

viktiga målpunkter där 

det finns eller kan 

förväntas en 

betydande 

resandeefterfrågan 

bör understiga 30 

minuter.  

      

Restidskvot mellan 

kollektivtrafik och bil: 

1,25 mellan 

Metrobusshållplatser. 

   

Inom ÅVS har inte 

effekter på biltrafiken 

kunnat studeras. 

Behöver utredas i 

senare skede. 

Effektiva reserelationer till 

och från Kungälv, 

Landvetter, Mölnlycke och 

Särö‐stråket 

Restidskvot mellan 

kollektivtrafik och bil: 

1,25 mellan 

Metrobusshållplatser. 

   

Inom ÅVS har inte 

effekter på biltrafiken 

kunnat studeras. 

Behöver utredas i 

senare skede. 

• Tillgängligheten förbättras inom och 

mellan regioner samt mellan Sverige och 

andra länder. Särskilt pendling och 

tillgänglighet i storstad.  

• Transportsektorn bidrar till att 

miljökvalitetsmålet Begränsad 

klimatpåverkan nås genom en stegvis ökad 

energieffektivitet i transportsystemet och 

ett brutet fossilberoende.  

• Arbetsformerna, genomförandet och 

resultaten av transportpolitiken medverkar 

till ett jämställt samhälle.  

• Förutsättningarna för att välja 

kollektivtrafik, gång och cykel förbättras 

Pålitlighet/Robusthet 

Restiden är densamma 

oavsett tidpunkt på 

dygnet. 

      

• Medborgarnas resor förbättras genom 

ökad tillförlighet, trygghet och 

bekvämlighet.  

• Förutsättningarna för att välja 

kollektivtrafik, gång och cykel förbättras 

Trygghet ‐ Hållplatsmiljöer 

och anslutande gång‐ och 

cykelvägar upplevs som 

trivsamma och trygga. 

Metrobusstationer bör 

integreras i 

stadsutveckling, övrig 

bebyggelse och 

stadsliv. 

      

• Förutsättningarna för att välja 

kollektivtrafik, gång och cykel förbättras 

• Barns möjligheter att på ett säkert sätt 

använda transportsystemet och vistas i 

trafikmiljöer ökar 

• Transportsystemet utformas så att det är 

användbart för personer med 

funktionsnedsättning 

• Arbetsformerna, genomförandet och 

resultaten av transportpolitiken medverkar 

till ett jämställt samhälle.  

Många resenärer och 

kort väntetid. 
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Effektivt nyttjande av 

markyta/infrastruktur 
        

I scenario 0+ medför 

bristande kapacitet i 

expressbusstrafiken 

sannolikt ökat behov av 

trafikutrymme för 

allmän trafik. 

• Tillgängligheten förbättras inom och 

mellan regioner samt mellan Sverige och 

andra länder. 

• Transportsektorn bidrar till att det 

övergripande generationsmålet för miljö 

och övriga miljökvalitetsmål nås samt till 

ökad hälsa.  

•Transportsektorn bidrar till att 

miljökvalitetsmålet Begränsad 

klimatpåverkan nås genom en stegvis ökad 

energieffektivitet i transportsystemet och 

ett brutet fossilberoende.  

‐ 
En

 a
tt
ra
kt
iv
 s
ta
d
sm

ilj
ö
 

De fysiska och upplevda 

barriäreffekterna ska 

minimeras 

        

Utbyggd 

expressbusstrafik 

medför inte ökade 

barriäreffekter, men 

följdeffekten ökad 

biltrafik gör det. 

• Förutsättningarna för att välja 

kollektivtrafik, gång och cykel förbättras 

• Transportsektorn bidrar till att det 

övergripande generationsmålet för miljö 

och övriga miljökvalitetsmål nås samt till 

ökad hälsa. Betydelse för barriär och 

strukturomvandling.  

• Transportsystemet utformas så att det är 

användbart för personer med 

funktionsnedsättning.  

• Barns möjligheter att på ett säkert sätt 

använda transportsystemet och vistas i 

trafikmiljöer ökar 

  

Säkerställs trafiksäkerhet. 

Nollvisionen gäller, dvs 

ingen ska dödas eller 

skadas allvarligt i 

kollektivtrafiksystemet 

           

• Antalet omkomna inom 

vägtransportområdet halveras och antalet 

allvarligt skadade minskas med en 

fjärdedel mellan 2007 och 2020? 

K
va
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et
sm

ål
 f
ö
r 
st
ad
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s 
st
ru
kt
u
r 
 

Ökad kapacitet i 

kollektivtrafiksystemet och 

därigenom även avlasta 

lederna. 

        

Scenario B medför ökad 

kapacitet i 

kollektivtrafiksystemet 

men den omfattande 

bebyggelseutvecklingen 

medför sannolikt likväl 

en nettotrafikökning. 

Med även ekonomiska 

och administrativa 

styrmedel ökar 

förutsättningarna för 

en ökad överflyttning 

till kollektivtrafiken. 

Scenario 0+ saknar 

förutsättningar att 

avlasta lederna.  

• Tillgängligheten förbättras inom och 

mellan regioner samt mellan Sverige och 

andra länder.  Särskilt pendling och 

tillgänglighet i storstad.  

• Förutsättningarna för att välja 

kollektivtrafik, gång och cykel förbättras 

• Transportsektorn bidrar till att 

miljökvalitetsmålet Begränsad 

klimatpåverkan nås genom en stegvis ökad 

energieffektivitet i transportsystemet och 

ett brutet fossilberoende. 

• Transportsektorn bidrar till att det 

övergripande generationsmålet för miljö 

och övriga miljökvalitetsmål nås samt till 

ökad hälsa.  

‐ 
En

 s
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m
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o
ch
 r
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n
  Införandet av konceptet 

Metrobuss ska göras på ett 

sådant sätt att påverkan på 

näringslivets transporter 

minimeras 

        

Påverkan på 

näringslivets 

transporter förutsätter 

vidare utredning.  

• Kvaliteten för näringslivets transporter 

förbättras och stärker den internationella 

konkurrenskraften.  

 

9.4. Bidrag till transportpolitiska mål 
Inom ramen för denna ÅVS har ingen samlad effektbedömning (SEB = transportpolitisk målanalys, 
fördelningsanalys och samhällsekonomisk analys) genomförts. Fastställda effektmål har dock 
utgångspunkt i ett urval av de transportpolitiska målen. En kvalitativ bedömning har därför 
genomförts av övriga analysdelar i SEB, som identifierats som viktiga vid en utvärdering av 
Metrobussystemet (Scenario B), se nedan. 
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Bidrag till hänsynsmålet - Klimat 

En attraktiv kollektivtrafik med en hög andel kollektivtrafikresenärer kan leda till och möjliggöra en 
reduktion av personbilstrafiken, vilket ger ett positivt bidrag till målet om minskad klimatpåverkan. 

Jämnare hastigheter kan även bidra till minskad klimatpåverkan. Däremot kan högre hastighet ge 
ökad bränsleförbrukning och därmed ett negativt bidrag till klimatpåverkan. Osäkerheten är dock stor 
bland annat beroende på framtida drivmedel och fordonsflotta (elektrifiering?). 

Byggande och drift och underhåll av ny infrastruktur för buss ger ett negativt bidrag till måluppfyllelse 
för klimatpåverkan.  

Bidrag till hänsynsmålet – Hälsa 

Människors hälsa bedöms påverkas positivt då den fysiska aktiviteten förväntas öka eftersom 
anslutningsresorna (gång- och cykel) till kollektivtrafiken ökar med en högre andel 
kollektivtrafikresenärer. 

Jämnare hastigheter med färre accelerationer och inbromsningar minskar utsläpp av luftföroreningar 
men även mängden partiklar som uppstår vid slitage av däck, vägbana och bromsar. 

En attraktiv kollektivtrafik med en hög andel kollektivtrafikresenärer kan leda till och möjliggöra en 
reduktion av biltrafiken, vilket bidrar till att minska vägtransportsystemets totala mängd av 
emissioner (kväveoxider, kvävedioxider och partiklar). Det ger därmed ett positivt bidrag till 
människors hälsa. Motsvarande resonemang gäller för exponering av höga bullernivåer, vilket kan 
minska på totalen om fler väljer att åka kollektivtrafik.  

Metrobussystemet innebär likväl att många människor vistas i storskaliga trafikmiljöer som är 
bullerutsatta och med låg luftkvalité. Bulleråtgärder kommer behöva vidtas för att minska 
bullerpåverkan.  

Osäkerheten kring framtida emissioner och bullernivåer är dock stor beroende på framtida 
fordonsflotta (elektrifierat, fossilfritt?), adaptionstakten av ny teknik för infrastruktur samt 
trafikeringen av Metrobuss, vilket påverkar möjligheterna till att minska luftföroreningar, spridning av 
partiklar samt bullernivåer. Fortsatt utredning behövs.  

Vid nybyggnation av busskörfält, vid breddning av vägbana kommer mark tas i anspråk, vilket kan 
komma att påverka mark och vatten, eventuell förekomst av förorenad mark, materiella tillgångar och 
eventuella kulturmiljöområden (kunskapsunderlag saknas).    

Bidrag till hänsynsmålet – Landskap 

Åtgärder sker främst inom befintligt vägområde och bedöms ha liten påverkan på landskapsbild och 
skala (kunskapsunderlag saknas).  

Vid byggnation av nya stationsmiljöer som överbryggar barriärer bidrar metrobussystemet till en 
minskad barriäreffekt på dessa platser. Vägrummet blir i vissa fall bredare vilket ökar barriäreffekten 
på just dessa platser.   

Vid nybyggnation av busskörfält, vid breddning av vägbana, kommer mark tas i anspråk, vilket kan 
komma att påverka eventuell förekomst av växt och djurliv och eventuella kulturmiljöområden 
(kunskapsunderlag saknas).   

Fördelningsaspekter 

Följande är Metrobussystemets primära målgrupper, som har störst nytta av ett Metrobussystem: 

 De som reser till Göteborg från stadens tyngre pendelstråk från kranskommuner och 
ytterområden, där tåget inte är ett attraktivt alternativ.  

 De som har behov av att resa mellan stadens utpekade tyngdpunkter och målpunkter, men där 
annan kollektivtrafik inte kan erbjuda tillräckligt attraktiva restider. 

 De som idag reser till City för att byta, men som inte har sin målpunkt där.  

Se även avsnitt 5.5 Primära målgrupper, kapitel 8 Sociala konsekvenser samt Bilaga 3 Social 
konsekvensbedömning. 
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Bidrag till en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning 

De största samhällsekonomiska nyttorna bedöms vara: Restidsvinst, turtäthet, förseningstidsvinst 
med ökad punktlighet, minskad trängsel ombord på bussen och ökad komfort.  

Bidraget till en samhällsekonomisk effektiv transportförsörjning och långsiktigt hållbar 
transportförsörjning är avhängigt volymen av antalet resenärer i Metrobussystemet. Det i sin tur 
kräver att styrmedel och administrativa åtgärder vidtas för att åstadkomma en överflyttning från bil till 
kollektivtrafik. Klimateffekten är också beroende av volymen på överflyttningen från bil till 
kollektivtrafik och hur framtida fordonsflotta ser ut.    

Ovanstående identifierade samhällsekonomiska nyttor ska ställas mot investeringskostnad och övriga 
samhällsekonomiska kostnader för att kunna bedöma nettonyttan. Detta är ej genomfört inom ramen 
för ÅVS:en. 

Sammantaget är en kombination av fysiska, administrativa och styrande åtgärder nödvändiga för att 
förbättra kollektivtrafikens konkurrenskraft och för att få nytta av ett Metrobussystem.  

En attraktiv kollektivtrafik är en viktig del av lösningen för att uppnå ett transporteffektivt samhälle.  I 
Trafikverkets klimatscenario och i arbetet med att uppnå Trafikverkets långsiktiga mål är 
kollektivtrafiken tillsammans med nödvändiga styrmedelsåtgärder en viktig pusselbit i att nå de 
klimatpolitiska målen som även bidrar till andra hållbarhetsmål.  

Metrobussystemets infrastrukturanspråk, trafikering och fordonsflotta och dess påverkan på 
människors hälsa och miljö behöver utredas i fortsatta arbeten, förslagsvis vid analys av delsträckor 
(bl.a. i SEB för delsträcka).  

9.5. Identifierade målkonflikter 
Det är en utmaning att utveckla ett kollektivtrafikkoncept som både tillgodoser behovet av attraktiva 
resmöjligheter till centrum och samtidigt möjliggör konkurrenskraftiga resor på tvären. Här föreligger 
en målkonflikt sett till för vilka relationer konceptet skall prioritera korta restider. Nedan redovisas 
även ett antal ytterligare målkonflikter som har identifierats i studien vilka alla kopplar an till de 
studiens effektmål. 

Vilka reserelationer ska prioriteras i kollektivtrafiken, de mot centrum eller på tvären? 

 Utgångspunkten för trafikkonceptet Metrobuss är att det ska lösa båda delar. Detta innebär 
dock inte att varje Metrobusslinje ska lösa såväl resor mot centrum och på tvären. Systemet 
som helhet ska dock svara mot båda dessa resbehov vilket lämpligen löses genom att utforma 
olika Metrobusslinjer där huvudtrafikuppdraget i vissa fall är resor mot centrum medan några 
Metrobusslinjer fokuserar på de tangentiella resbehoven. 

Kollektivtrafik vs personbilstrafik 

 Prioriterad framkomlighet för kollektivtrafiken innebär att framkomligheten för 
personbilstrafiken behöver reduceras på vissa platser. Det medför i sin tur ökad risk för 
köbildning och kan medföra missnöje bland de invånare som företrädesvis reser med bil. 
Samtidigt är prioritering av kollektivtrafik en förutsättning för att den bebyggelseutveckling 
som Göteborg, Mölndals och Partille kommuner planerar för ska bli möjlig.  

Kollektivtrafik vs näringslivets transporter  

 Likt ovanstående finns en risk att reducerat utrymme för biltrafik medför försämrad 
framkomlighet även för nyttotrafiken som löper större risk att fastna i köer på trafiklederna 
när bilkörfält omvandlas till kollektivtrafikfält. Eventuellt kan godstransporterna styras i tid 
för att skapa goda förutsättningar. 
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Hela-resan-perspektivet, avstånd från stationsläge till målpunkt 

 Utgångspunkten ifrån Målbild Koll2035 att Metrobuss ska erbjuda snabba resor på tvären och 
in till centrum, genom att följa infartsleder och mellanstadsringen, samt att stationslägen 
placeras i direkt anslutning till leden innebär att avstånden från stationslägen till målpunkt i 
vissa fall kan bli stort.  

 För att Metrobussystemet som helhet ska uppfattas som attraktivt, behöver det i senare 
utredningsskeden studeras hur man kan anordna attraktiva anslutningsresor, gång- och 
cykelvägar som ger en smidig resa ur ett hela-resan-perspektiv. Arbetsplatsområdet Volvo 
Torslanda är bara ett exempel där Metrobusstationen behöver trafikeras av ett lokalt 
trafikutbud som erbjuder resor till de olika arbetsplatsområdena som i flertalet fall är 
placerade långt ifrån hållplatsen vid Sörredsmotet. Sannolikt finns det flera andra platser med 
liknande utmaningar vilket behöver studeras närmare i senare skede. 

Fler människor som vistas i närheten av högtrafikerade leder och därmed utsätts för 
miljöpåverkan (buller, luftmiljö, partiklar mm) 

 Det finns redan idag flera exempel på hållplatsmiljöer som ligger intill hårt trafikerade 
trafikleder, ex Kungssten, där väntande resenärer exponeras för både trafikbuller och 
emissioner. Metrobuss innebär att det kommer finnas fler stationer i den här typen av miljöer, 
med förväntat ökade resandevolymerna. Det är därför viktigt att de framtida stationsmiljöerna 
ges en utformning som mildrar den negativa miljöpåverkan som väntande resenärer annars 
utsätts för. Likt ovanstående punkter är detta ett ämne som behöver studeras närmare i senare 
utredningsskeden. 

 Behovet att planera bostäder nära stationerna för att skapa resandeunderlag till 
kollektivtrafiken riskerar att hamna i konflikt med förutsättningarna att etablera attraktiva 
bostadsmiljöer med goda buller- och luftmiljökvaliteter. 
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10. Förslag till utbyggnadsordning 

Arbetet med att ta fram förslag till utbyggnadsordning för metrobuss har genomförts i flera iterativa 
steg i både projektlednings- och projektgruppen. Utbyggnadsordningen syftar till att ligga till grund 
för vidare utredningar och en vägledning för prioritering av dessa. Utbyggnadsordningen syftar även 
till att välja ut en första delsträcka för fördjupad analys (SEB) inför inspel till kommande revidering av 
nationell infrastrukturplan.  

Utbyggnadsordningen beskriven nedan är ett första steg i arbetet med att analysera och konkretisera 
utbyggnaden av Metrobuss som system. Fördjupade analyser för respektive delsträcka behöver göras i 
det fortsatta arbetet vad gäller trafikering, lösningar för vilken typ av infrastruktur, 
resandeefterfrågan, stationernas exakta placering, anslutande kollektivtrafik, gång- och cykel samt 
bebyggelse.  

Utgångspunkten i arbetet med att ta fram en utbyggnadsordning har varit att etablera 
metrobusskonceptet i ett stegvist införande. På detta vis kan metrobuss som koncept etableras 
parallellt med dagens färgade expresser som fasas ut i takt med att infrastrukturen byggs ut stråkvis. 
På så sätt drar befintliga expressbussar samt regiontrafik nytta av den infrastruktur som byggs för 
metrobuss på de ytor och sträckor de strålar samman. Delsträckorna bör studeras närmare även ur ett 
bredare perspektiv än Metrobuss, innan omfattande infrastrukturinvesteringar för Metrobuss 
genomförs. Detta för att utreda om andra koncept än Metrobuss kan vara mer ändamålsenliga på lång 
sikt för vissa delsträckor. Ur trafikeringssynpunkt finns det dock inga hinder att trafikera med 
Metrobuss på de här sträckorna. 

 

Figur 35 Förslag till utbyggnadsetapper för metrobussystemet. Kartan redovisar inte trafikeringen för systemet och heller ej 

vilken infrastrukturlösning som är bäst lämpad, då detta behöver utredas vidare. Varje utbyggnadsetapp kan innehålla 

trimningsåtgärder, nybyggnad av busskörfält eller ta körfält i anspråk för buss. Trafikeringen av Metrobussystemet kan 

successivt utökas och där även ”benen in mot ringen” ingår.  

10.1. Metod och tillvägagångssätt 
I ett första steg delades metrobussystemet in i ett antal funktionella delsträckor som varit 
utgångspunkten för bedömningen av utbyggnadsordningen. I ett tidigt skede konstaterades att 
möjligheten för metrobuss att angöra centrum är av avgörande betydelse.  
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Oscarsleden och Götaleden/Ullevigatan var därför inte med i utvärderingen av delsträcka utan dessa 
vägar in till city sattes som en förutsättning att ingå i etapp 1. Vilken eller vilka sträckor som borde 
ingå i den första etappen avgjordes först när övriga delsträckor att inkludera i etapp 1 identifierats.   

Ett 10-tal kriterier arbetades sedan fram vilka varje delsträcka utvärderades mot på en skala på 1-5. 
Utvärderingen gjordes både på individnivå och därefter diskuterades de i grupp och en sammanvägd 
betygssättning per delsträcka och kriterie sattes.  

 
Kriterierna som respektive delsträcka utvärderades mot 
”Självständighet” i relation till övrigt kollektivtrafiknät: Hur bärkraftig delsträckan är i 
koppling till övrig, planerad och beslutad, kollektivtrafik - utan att övrigt metrobussnät byggs ut.  Det 
vill säga finns goda möjligheter att med annan kollektivtrafik ta sig till sträckans stationer. 

Beroenden samt vikt i metrobussystemets helhet: Hur viktig är sträckan för att 
Metrobussystemet ska bli effektivt ur ett helhetsperspektiv.  

Sträckans synergieffekter på trafiksystemsnivå: Hur bidrar sträckan till att förbättra 
kollektivtrafiksystemet som helhet under olika tidpunkter. Ett exempel skulle kunna vara en 
avlastning av centralen-området, avlasta en trafikerad led eller att områden får bättre tillgänglighet än 
andra delar av göteborgsregionen.  

Samutnyttjande av infrastruktur med andra kollektivtrafikkoncept: Kan infrastrukturen 
vilken byggs för metrobuss samutnyttjas av andra kollektivtrafikkoncept, permanent eller under en 
begränsad period. För att kriteriet ska kunna tillgodoräknas sträckan gäller att samutnyttjande enbart 
ska ske om guidelines kan uppnås. Det som bedöms är alltså graden av mernytta av 
(metrobuss)infrastrukturen. 

Stationslägenas potential för multimodalt resande: Vilka möjligheter för multimodala resor 
skapas av stationslägena. Är de lokaliserade på ett sådant sätt så att de möjliggör resor där första/sista 
delen av resan exempelvis genomförs med cykel. Helaresan-perspektivet. 

Resandeefterfrågan i framtiden kopplat till planerad stadsutveckling: Utifrån förväntat 
framtida resande (baserat på planerad stadsutveckling) - vilket resande skulle linjen/delsträckan 
kunna tillgodose. 

Antal resande i snitt på delsträcka: Bedömt antal resande i snitt på delsträcka där 
Metrobussytemet har egen infrastruktur, skild från övrig trafik. 

Restidsförbättring: Bedömd restidsförbättringar på delsträcka med en utbyggd infrastruktur för 
Metrobuss (UA) i jämförelse med en ej utbyggd infrastruktur för metrobuss (JA). 

Överflyttningspotential från bil till kollektivtrafik: Öppnar sträckan upp helt nya 
förutsättningar för kollektivtrafiksresor vilka saknas idag. Detta för att i förlängningen möjliggöra att 
kollektivtrafiken ökar sin färdmedelandel från berörda områden. 

Potential för barriäröverbryggande: Potential för barriäröverbryggande genom att binda ihop 
staden och minska barriäreffekter av existerande infrastruktur. Exempelvis Frölunda, 
Lundby/Lindholmen och Åbro. 

Hur tidskritisk sträckan är avseende genomförbarhet i relation till andra planer och 
projekt: Hur tidskritiskt är sträckan vad gäller genomförbarhet i relation till anda planer och projekt 
vilka kan påverka genomförbarheten (för sträckan). Måste sträckan planeras in i andra projekt för att 
förutsättningar för förverkligande ska kvarstå. Exempel på områden skulle kunna vara Järnvågen och 
Oscarsleden.  

Svårighetsgrad för genomförande kopplat till kostnad och utrymme för infrastruktur: 
En bedömning av svårighetsgrad kopplat till utrymme för att anlägga ny infrastruktur för ett 
metrobussystem på delsträckan. 

Då arbetsgruppen ej ansåg att alla kriterier var av samma tyngd gjordes en viktning. Slutligen utgjorde 
viktningen ett underlag för den slutgiltiga värderingen vilket gjordes genom gruppdiskussion. Efter 
sammanvägning av kriterierna framstod Söderleden/Västerleden samt Lundbyleden som relevanta 
delsträckor för en möjlig första utbyggnad av metrobuss.  
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Tabell 10 visar utvärderade delsträckor, på skala 1–5, viktade och oviktade.  

 
En fortsatt fördjupad analys av resandepotentialen gjordes och i kombination med tidigare analyser 
enligt ovan förstärktes tesen om att Söder-Västerleden var den sträcka som är mest lämpad att studera 
vidare som en första utbyggnadsetapp. Motiven till att Söder-Västerleden är mest lämpad 
sammanfattas i nedan punkter. 

 Resandeefterfrågan är relativt hög. 

 Genomförbarheten på Söder-Västerleden är något enklare pga mer tillgängligt utrymme, i 
jämförelse med Lundbyleden. 

 Metrobuss här skulle åtgärda en ”missing link” i kollektivtrafiksystemet, med mer attraktiva 
restider jämfört med idag. 
 

Sträckan har även ett antal utmaningar: 

 Metrobuss stationslägen i förhållande till målpunkter (undantaget Frölunda) 

 Högt kapacitetsutnyttjande av Söder-Västerleden i högtrafik och vid Gnistängstunneln, 
påverkar möjligheterna att köra i blandtrafik, eller ta körfält i anspråk. Förstärks vid 
boulevardisering av Dag-Hammarsköldsleden. 

10.2. Etapp 1  
Analysen fortsatte därefter utifrån att Söder-Västerleden är en första etapp för utbyggnad. Och 
avgränsningen kring etappens längd och därmed även kostnad började diskuteras utifrån olika 
infrastrukturella lösningar. 

Ett arbete startade för att ta fram scenarios för konceptuell infrastruktur och för den 
kostnadsbedömning som är gjord för hela systemet, se kapitel 6. Ett scenario, Scenario B,  innehåller 
en kombination av olika åtgärder såsom att ta bilkörfält i anspråk, breddning av befintlig vägsträcka, 
planskildheter samt delsträckor med blandtrafik, valet av infrastrukturell lösning på respektive plats 
är en bedömning baserad utifrån  dagens kunskap om trängsel och kapacitetsutnyttjande i vägsystemet 
och tillgång till vägutrymme.  

Det konstaterades i detta arbete att en utbyggnad av hela Söder-Västerleden skulle vara kostsam och 
efter att även analyser av resandepotential genomförts avgränsades Söder-västerleden till att sträcka 
sig från järnbrott på Västerleden (resenärer från v 158 Askim och Söderleden östra Mölndal) men 
utökades från Kungsten till Bräckemot/väg 155 via Älvsborgsbron.  
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På detta vis åtgärdas även en s.k. Missing link på sträckan västra Göteborg till/från västra Hisingen till 
en relativt låg kostnad, då det bedöms att det kan finnas möjlighet att ta körfält i anspråk på 
Älvsborgsbron. 

Nästa steg i analysen var att identifiera eventuella andra delsträckor som är av vikt att inkludera i 
etapp 1 för att på systemnivå få ut störst nytta utifrån viktiga start- och målpunkter, resandepotential 
och möjlig trafikering. 

I detta arbete drogs slutsatsen att stråket E6 norr med resenärer från Kungälv har en hög 
resandepotential för resor till Centrum. Då det saknas andra kollektivtrafikalternativ till Metrobuss i 
detta stråk föreslogs även denna sträcka att ingå i etapp 1. I Kungälvstråket har det redan investerats i 
busskörfält och det är därför rimligt att fortsatt serva Kungälv med buss även om det finns 
tågresemöjligheter i Ytterby och Bohus. 

Likaså identifierades E6 syd stråket och särskilt sträckan Göteborg centrum-Kallebäck som en viktig 
sträcka att inkludera i etapp 1. I detta snitt sammanstrålar resande från Kallebäck/Lackarebäck samt 
från Mölnlycke -Landvetter och resandepotentialen bedöms hög. 

I Kallebäck planeras för en kraftig bostadsutbyggnad och hur detta område ska kollektivtrafikförsörjas 
är ej klarlagt men buss, Citybuss och Metrobuss, ses som rimliga alternativ. Framkomligheten för buss 
är dock låg idag, framförallt på sträckan Kallebäck-Gullbergsmot, och förväntas även vara det 
framöver trots öppning av Marieholmstunneln. I analysarbetet har det även framkommit att Gårda 
och Ullevi är viktiga målpunkter i detta stråk, vilka idag dock helt saknar stationer vilket ytterligare 
motiverar en prioritering av detta stråk.   

Då resande från Mölnlycke och Landvetter idag och även framöver är högt och samtidigt inte har 
andra attraktiva kollektivtrafikalternativ för att nå Göteborg anses resandepotentialen och därmed 
nyttan av detta stråk, E6 syd, vara hög. Denna slutsats bygger på att Kust-till-kustbanans framtida 
funktion ej förändras. Skulle möjligheter till ökad trafikering ske på banan så påverkas denna slutsats. 
Även resande från dessa stråk tros dra stor nytta av stationer i Gårda och Ullevi vilket idag helt saknas 
men utifrån detta förslag möjliggörs.  

 

Delsträckor i etapp 1 

 Västerleden från Järnbrott till Kungssten samt över Älvsborgsbron till Ivarsberg.  

 E6 syd från Kallebäck via Lisebergs station till Ullevimotet  

 Riksväg 40 från Delsjömotet till E6 syd  

 Angöring City via Ullevigatan och Götaleden till Gullbergsmotet och Tingstadstunneln 

 Landvettervägen från Partille motet till Furulund (Beskrivs ej vidare här då sträckan hanteras i 
egen ÅVS.) 

Stationer i etapp 1 

Mölndals centrum, Jaegerdorff/Klippan, Stigberget, Järnbrott, Frölunda torg, Grimmered, Kungssten, 
Ivarsberg, Järnvågen, City, Ullevi, Liseberg, Kallebäck, Delsjömotet, Partille centrum, Furulund 
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10.3. Etapp 2 
Första sträckan som identifierades som etapp 2 i förslag till utbyggnadsordning var Oscars-Götaleden, 
detta för att säkra det omfattande resandet till/från centrum från de västra delarna av Göteborg. Vid 
trafikering och utbyggnad av Oscarsleden finns det även möjlighet för Metrobuss att fungera som en 
anslutningsresa via Jaegerdorff/Klippan (färja, spårväg, buss), Stigberget (spårväg) eller Järnvågen 
till/från Lindholmen/Eriksberg (färja, spårväg, buss). Vilken infrastrukturlösning som är bäst lämpad 
för sträckan behöver studeras vidare. I Scenario B föreslås att körfält tas i anspråk under förutsättning 
att Stena Line flyttar sin verksamhet, att detta kommer ske är mycket osäkert.  

Den andra sträckan som identifierades att ingå i etapp 2 var Söderleden med koppling och 
bytesmöjligheterna i Mölndal C och den resandepotential som finns i relationen Mölndal C -östra och 
södra Mölndal (Kållered/Lindome), Kungsbacka och de västra delarna av Göteborg. I samband med 
att höghastighetsjärnvägen öppnas finns även nya resandemöjligheter i den regionala kollektivtrafiken 
i kombination med Metrobuss.  

 

Delsträckor i etapp 2 

 Göta- och Oscarsleden från Kungssten till city 

 Söderleden från Mölndals centrum till Järnbrott 

 E6/E20 från Ullevimotet till Gustavsplatsen och till Tingstadstunneln. 

 

Stationer i etapp 2  

Gustavsplatsen, Östra Sjukhuset, Sörredsmotet, Åbromotet, Fässbergsmotet 

 

10.4. Etapp 3 
Övrig sträcka på E6 syd Mölndal-Kallebäck har föreslagits som en del av etapp 3, det vill säga som en 
sista del för utbyggnad av Metrobuss. Förslaget baseras på:  

 Det finns många andra kollektivtrafikfunktioner som kan kollektivtrafikförsörja Mölndal-
Göteborg.  

 Utrymmet i dalgången är mycket begränsat, E6, Västkustbanan, Höghastighetsjärnväg, lokalgata, 
spårväg mm. vilket försvårar en utbyggnad av Metrobuss.  

 Många andra planer och projekt pågår och som är i olika stadier i planeringsprocessen, bl.a. 
höghastighetsprojektet Göteborg-Borås, Mölndals stadsplanering för bostadsbebyggelse och 
överdäckning av E6, vilket innebär osäkerheter i planeringsförutsättningarna. Det är därmed 
osäkert vilket tillgängligt utrymme som kommer att finnas i området och Metrobussåtgärder bör 
därför avvaktas till dess att övriga infrastrukturanspråk har klarlagts. Projektet Göteborg-Borås 
och dess fysiska utrymmesbehov är en förutsättning för Metrobuss. 

 Vid öppnandet av Marieholmstunneln bedöms trängseln på E6 i detta snitt vara hanterbart, vilket 
möjliggör trafikering av Metrobuss i blandtrafik. 

E20 och Partillestråket föreslås också vara en del av etapp 3, då det här finns andra 
kollektivtrafikfunktioner som kan hantera resandeefterfrågan, särskilt vid öppning av Västlänken, då 
trafiken kan utökas med kvartstrafik på Västra Stambanan Göteborg – Partille och vidare till 
Lerum/Floda. Västlänken erbjuder även större upptagningsområde i centrala Göteborg än idag och ger 
förbättrade förutsättningar för lokala tågresor vilket sannolikt påverkar behovet av expressbusstrafik 
Partille och Göteborg.  

 Likaså föreslås Lundbyleden vara med i den sista etappen för utbyggnad av Metrobuss i 
mellanstadsringen, motiven till detta är: 

 Osäkerheter i planeringsförutsättningar, många pågående planer- och projekt i stråket.  
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 Andra satsningar görs, utbyggd stadsbana till 2023, förstärkning över älven med linbana eller 
alternativ.  

 För Lundby och Lindholmen har ovanstående kollektivtrafikfunktioner en större roll än 
Metrobuss att lösa framtida resandeefterfrågan.  

 Osäkerheter kring resandeefterfrågan med Metrobuss. 

 Stationslägen på Lundbyleden ligger långt från viktiga målpunkter på Lindholmen.  

 Högt kapacitetsutnyttjande av Lundbyleden i högtrafik påverkar möjligheterna att köra i 
blandtrafik, eller ta körfält i anspråk. 

 Utrymmet kring Lundbyleden är begränsat, med älv, hamnbana, bangård, Ramberget samt 
befintlig och planerad bebyggelse.  

 Göteborg Stad är osäkra hur en framtida trafikstruktur bör se ut på Hisingen, vilket kan påverka 
möjligheterna att få framdrift i ett Metrobussprojekt.  

 Osäkerheter kring val av sträckning för Metrobuss - genom Lundbytunneln eller via 
Vårväderstorget. 

  

Delsträckor i etapp 3 

 Lundbyleden från Ivarsberg (via Vårvärderstorget eller Lundbytunneln) till Lindholmen, 
Brunnsbo och Tingstadsmotet 

 E6 Syd från Mölndal till Kallebäck 

 E20 från Gustavsplatsen via Östra Sjukhuset till Partille arena 

 
Stationer i etapp 3  

Eriksberg/Lundby, Lindholmen, Hjalmar/Backaplan, Brunnsbo station, Partille arena samt eventuellt 
Vårväderstorget. 
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11. Slutsatser och rekommenderad inriktning 

Nedan redovisas åtgärdsvalsstudiens slutsatser och rekommenderad inriktning. 

Identifierad resandeefterfrågan i Göteborgs stadsområde och grannkommuner 
I arbetet med Målbild Koll 2035 identifierades ett behov att komplettera dagens radiella 
kollektivtrafikstruktur med tangentiella kopplingar som kan erbjuda snabbare resor på tvären 
samtidigt som det kan avlasta de radiella stråken från trafik som inte har målpunkt i centrum. 
Analyserna av förväntat resande med bil respektive kollektivtrafik har i den här åtgärdssvalstudien 
visat att flertalet resor i storstadsområdet sker till och från stadsdelen Centrum. Resandet från ena 
sidan av staden till den andra är väsentligt mindre omfattande. Däremot finns det ett betydande 
resande som sker tangentiellt i staden mellan angränsande stadsdelar samt mellan ytterområden och 
halvcentrala lägen. För just tangentiella resor fyller Metrobussystemet en roll att kunna erbjuda 
snabbare tvärresor där resenärerna slipper resa in till city för att byta. Primärt är det i reserelationer 
där resan sker upptill ca 1/3 av Mellanstadsringen där det är störst efterfrågan på tvärresemöjligheter. 

Den totala resandepotentialen kan vara högre än vad som framgår i genomförda analyser, då dessa 
inte fullt ut har kunnat beakta kommunernas utbyggnadsplaner. Detta kan också leda till förändrade 
resandemönster som inte har kunnat förutses inom ramen för den här utredningen. 

Systemval – Metrobuss i förhållande till andra potentiella systemlösningar 
Den förväntade reseefterfrågan bedöms vid tidsperioden 2035/2040 ligga på en nivå som lättare 
kollektiva transportsystem tillgodoser, dvs. spårväg/stadsbana, duospårväg eller BRT/buss. 
Tunnelbana och högbana har för hög kostnad och kapacitet för att vara aktuella för det föreliggande 
konceptet. Mot duospårvagnar talar att resterande spårvagnsnät (eller åtminstone delar av det) kan 
kräva anpassningar samt att järnvägens bankapacitet kan vara ett problem. 

Kostnadsbild och kapacitet för buss och spårburna lätta system är överlappande vilket innebär att 
båda typer kan vara aktuella för föreliggande koncept i teorin. De aspekter som talar för en 
busslösning är: 

 Framförallt i tangentiala kopplingar bedöms reseefterfrågan vara på sådan nivå att en 
busslösning är kapacitetsmässigt lämplig. 

 Redan gjorda investeringar i anpassningar i bussinfrastrukturen längs lederna kan fortsatt 
nyttjas vilket innebär lägre investeringskostnader än om infrastruktur för ett spårsystem 
skulle behövas anlägga. 

 Det finns en större flexibilitet i att anpassa ambitionsnivån på olika delsträckor som matchar 
efterfrågan, behov av förbättrad framkomlighet och ekonomiska resurser. Skulle det väljas en 
spårlösning behövs stora infrastrukturåtgärder överallt där banan ska dras. Vid punkter med 
stora investeringsbehov även för busslösningen kan dock en framtida konvertering till ett 
spårbaserat system med fördel has i åtanke. En eventuell konvertering till spår är dock inte 
möjlig på sträcka där bussutrymmet är på leden.41 

 Bättre förutsättningar för etapputbyggnad. 

Investeringsnivå Metrobuss - scenarierna 0+, A och B 

 Att bygga vidare på dagens expressbussnät men utan att tillföra några infrastrukturella 
framkomlighetsåtgärder, scenario 0+, är inte en gångbar lösning på sikt då systemet saknar 
möjlighet att möta det framtida resandebehovet i Göteborgsområdet. Utan säkrad 
framkomlighet blir systemet inte heller tillräckligt attraktivt för att locka resenärer som har 
tillgång till bil. 

 
41 En konvertering till spår där metrobuss trafikerar längs trafikleder i höga hastigheter är, bl.a. med hänvisning till 
att vissa sträckor föreslås med blandtrafik, inte förenligt med en spårtrafiklösning. 
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 Av de studerade scenarierna har scenario A den högst bedömda anläggningskostnaden, då 
mycket kraftfulla infrastrukturåtgärder ingår i scenariot, såsom ny Älvsborgsbro. Scenariot ger 
en mycket god framkomlighet för Metrobuss, men kostnaderna i relation till bedömd effekt 
och nytta kan inte motiveras i detta skede.  

 Av de studerade scenarierna är Scenario B den lösning av konceptuell infrastruktur för 
Metrobuss som har bäst förutsättningar att uppfylla flertalet av effektmålen inom en lägre 
ekonomisk ram i jämförelse med Scenario A. Genom att i första hand ta tillvara på befintlig 
infrastruktur och omfördela utrymme från bil till kollektivtrafik medför i scenario B en 
effektivisering av tillgänglig väginfrastruktur samtidigt som utrymmet för biltrafiken minskar. 
Kombinationen av lösningar, där kollektivtrafiken både ges förbättrade förutsättningar och 
styrande åtgärder vidtas för en överflyttning, samtidigt som förutsättningarna att resa med 
egen bil minskar något, skapar möjlighet och incitament för en större överflyttning från bil till 
Metrobuss, jämfört med om det enbart görs förbättringar av kollektivtrafiken. 

 I och med att scenario B innehåller delsträckor med blandtrafik blir systemet sårbart för 
störningar. För de linjer som trafikerar blandtrafiksträckor riskerar störningar att fortplanta 
sig till övriga delar av Metrobussystemet. Det bör i det fortsatta analysarbetet studeras 
närmare om införande av exempelvis busslussar, ITS eller liknande lösningar kan förbättra 
framkomligheten för Metrobuss även på sträckor med blandtrafik. 

Utbyggnadsordning 

 De delsträckor som bör prioriteras som de första etapperna för Metrobuss bör vara: 

 sträckor där det inte finns eller kan förväntas uppkomma några rimliga alternativ till 
busstrafik  

 sträckor där det finns eller i en nära framtid kan förväntas uppkomma ett stort resandebehov 
som kan hanteras med buss  

 sträckor som kan erbjuda en attraktiv trafikering för att motivera de infrastrukturella 
satsningarna som är nödvändiga för att uppnå en robust och konkurrenskraftig 
Metrobussatsning och som kan motivera en fortsatt utbyggnad av systemet.   

Kollektivtrafik och Metrobussystemet på systemnivå  

 En attraktiv kollektivtrafik är en viktig del av lösningen för att uppnå ett transporteffektivt 
samhälle. Kollektivtrafiken tillsammans med administrativa åtgärder och styrmedelsåtgärder 
är en viktig pusselbit i att nå de klimatpolitiska målen, som även bidrar till andra 
hållbarhetsmål. Det är en förutsättning för att Göteborgs Stad, Mölndals Stad, Partille 
kommun och omgivande kranskommuners utbyggnadsplaneringar ska kunna förverkligas.  

 Bidraget till en samhällsekonomiskeffektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning är 
avhängigt volymen av antalet resenärer i Metrobussystemet. Det i sin tur kräver en att en 
kombination av fysiska, administrativa och styrande åtgärder vidtas för att åstadkomma en 
överflyttning från bil till kollektivtrafik. Det räcker inte med enbart kollektivtrafikfrämjande 
åtgärder för att förbättra kollektivtrafikens konkurrenskraft och få nytta av ett 
Metrobussystem, vilket visat sig i genomförda analyser. 

 Ett genomförande av övriga trafikkoncept i Målbild Koll2035 är avgörande för att uppnå en 
attraktiv kollektivtrafik och för att överflyttning från bil till kollektivtrafik ska kunna ske. 
Metrobusskonceptet är beroende av övriga trafikkoncept för att kunna nyttja sin fulla 
potential. 

 Anslutande trygga gång- och cykelvägar och stationsnära bebyggelseplanering och planering 
av verksamheter är också avgörande för att uppnå en attraktiv kollektivtrafik med hela-resan-
perspektivet. 
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 Kommunernas utbyggnadsplanering bör eftersträva att skapa förutsättningar för ett mer 
dubbelriktat resande. Detta innebär rent konkret att det i exempelvis centrala Göteborg 
behöver tillföras fler bostäder samtidigt som det i halvcentrala delar av staden och omgivande 
kommuner behövs ett större fokus på etablering av arbetsplatser. Med en mer balanserad 
pendling in/ut kan kollektivtrafiksystemet hantera totalt sett större resenärsflöden samtidigt 
som fler områden i Göteborgsområdet ges förutsättningar att vara både bostads- och 
arbetsplatser, vilket i förlängningen ger förutsättningar för ett utökat lokalt serviceutbud och 
mer levande lokalsamhällen. 

 Stationerna kommer ha olika karaktär och vissa parametrar blir viktigare än andra vid vissa 
stationer. Vid rena bytespunkter blir trygghetsaspekten extra viktig. Samtidigt är trygghet 
genomgripande en viktig parameter som omfattar även vägen till och från stationerna.  Vid 
stora knutpunkter med många bytesmöjligheter som exempelvis Göteborgs C blir avstånden 
och orienterbarheten extra viktig. Sociala faktorer behöver beaktas vid val av och placering av 
stationslägen. 

 Sammantaget behöver parterna ta ett gemensamt ansvar för kollektivtrafikens utveckling i 
samklang med pågående stadsutveckling, både på kort och lång sikt och inte enbart för 
konceptet Metrobuss.  

Systemkritiska punkter i Metrobussystemet 

 Angöringen till City är av stor vikt för systemet då även i framtiden stora resandemängder 
behöver nå centrala Göteborg. Även om Metrobuss inte minst ska lyfta tangentiella 
förbindelser, så är angöringen till City viktigt för att skapa attraktiva kopplingar i systemet där 
angöringen till city är viktigt för att skapa attraktiva kopplingar i systemet för de kunder som 
har city som målpunkt. 

 Metrobussystemets koppling och framkomlighet mellan Göteborgs centrum till 
Hisingen/Kungälv i öster är systemkritisk och behöver säkerställas. Flera alternativa vägar 
finns, Hisingsbron, Tingstadstunneln och Marieholmstunneln, där Tingstadstunneln med 
tillhörande trafikplatser är det huvudalternativ som har studerats i denna åtgärdsvalsstudie.  
Gnistängstunneln är en viktig pusselbit i systemet då blandtrafik bedöms som orealistiskt för 
att uppnå de värden som Metrobuss ska stå för. Vidare finns inga rimliga alternativa körvägar. 
Sammantaget gör detta Gnistängstunneln systemkritisk. 

Administrativa och tekniska förutsättningar för Metrobussystemet 

 Platooning kommer sannolikt att behövas för ett fullt utbyggt system med tillräckligt hög 
kapacitet på lång sikt. Detta innebär att trafik med virtuellt kopplade bussar, behöver bli 
möjlig och godkänd för trafik på allmänna vägar. Alternativet att köra med dubbelturer eller 
platooning med förare i alla fordon skulle medföra en väsentligt högre driftskostnad och bör 
endast övervägas som temporär övergångslösning till dess att full platooning, med en förare 
per busståg tillåts på allmänna vägar. Tillåts inte platooning på allmänna vägar på lång sikt 
kan det påverka valet av trafikslag. Alternativt kan trafikering med ledbussar övervägas. 
Nuvarande regelverk avseende längsta fordonslängd begränsas till 24 m. Hur EU och 
Transportstyrelsen kommer bedöma ett virtuellt kopplat busståg med en totallängd på över 30 
m behöver utredas vidare i senare skede.  
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12. Fortsatt utredningsbehov 

Inom ramen för den här åtgärdsvalsstudien har det endast funnits utrymme att på en övergripande 
nivå studera konceptuell infrastruktur för Metrobuss samt ta fram en översiktlig kostnadsbedömning 
av scenario A och B. Detaljerade utredningar, underlag och åtgärdsförslag behöver tas fram i 
kommande skeden. Detta innefattar bland annat utredning av:  

 Detaljerad och platsspecifik utformning av infrastruktur för respektive delsträcka, inklusive: 

o Vilka gator och vägar som Metrobuss bör använda för angöring av centrala Göteborg. 

o Alternativa förbindelser över älven såsom Hisingsbron och Marieholmstunneln vid 
sidan av Tingstadstunneln. 

o Val av körväg via Lundbytunneln eller via Vårväderstorget. 

o Angöring Gamlestads Torg? 

 Investeringskostnader. 

 Drift- och underhållskostnader för såväl infrastruktur och trafikering/fordon.  

 Åtgärder på kort sikt som stödjer ett framtida Metrobussystem. 

 Val av lokalisering och utformning av stationer för Metrobuss, samnyttjande av annan 
kollektivtrafik vid stationer? 

 Det sociala perspektivet behöver beaktas vid valet av stationsplaceringar och utformningen av 
de samma. 

 Lämplig markanvändning och inspel till bebyggelseplanering i anslutning till respektive 
station, gång och cykel, som kan bidra till ökat resandeunderlag och bidra till trygga 
stationsmiljöer. 

 Beräkning av kvantitativa nyttor som ett införande av Metrobuss kan förväntas ge upphov till. 
Ett arbete har startat för en första delsträcka av Metrobussystemet. 

 Effekter på övrig trafik på de sträckor där befintliga körfält tas i anspråk för Metrobuss. 

 Påverkan på näringslivets transporter. 

 Infrastrukturens– och busstrafikeringens påverkan på omgivande miljö, såsom människors 
hälsa och landskap.  

 Hur framkomligheten kan förbättras för Metrobuss även på sträckor med blandtrafik. 

 Om ITS kan bidra till god framkomlighet på vissa delsträckor istället för tung infrastruktur. 

 För att säkerställa att det sociala perspektivet kommer med i genomförandet behöver expertis 
inom social hållbarhet finnas med i fortsatt process. Dialog behöver ske brett med olika 
grupper, för att förstå behoven och förutsättningarna hos olika grupper. Det är viktigt genom 
hela processen, men särskilt viktigt vid utformning av stationer och för att avgöra behov av 
barriäröverbryggning. 

 Fordon i Metrobussystemet: Frågor kring tekniskt förarstöd, möjlighet till mer flexibla ytor för 
sittande/stående, möjlighet att ha bakre bussen förarlös vid platooning, fordonslängd mm 
bedöms i nuläget som mera osäkra frågor och finns därmed inte med i fordonsdefinitionen. 
Dessa frågor bör utredas vidare i det fortsatta arbetet med att konkretisera Metrobuss, både på 
systemnivå och som trafikkoncept. 

 För de sträckor, där det finns alternativa utbyggnadsmöjligheter av kollektivtrafik vid sidan 
om Metrobuss, bör det analyseras vilka möjligheter som finns för dessa och ställa dem i 
relation till Metrobuss. Det gäller exempelvis utökad tågtrafik via kust-till-kustbanan till 
Mölnlycke. Detta för att undvika att bygga ut omfattande bussinfrastruktur på sträckor där det 
i framtiden kan vara mer rationellt att trafikera med utvecklade spårburna trafikkoncept.  
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12.1. Fortsatt arbete under remisstiden 

Medverkande parter kommer under remisstiden påbörja arbetet med en gemensam avsiktsförklaring, 
som ett resultat av denna åtgärdsvalsstudie. Remissinstansernas synpunkter ger också ett viktigt 
bidrag till att forma innehållet i en avsiktsförklaring och konkretisera åtgärdsvalsstudiens slutsatser. 
Syftet med en gemensam avsiktsförklaring är att ange parternas avsikter, vilket är steget innan ett 
formellt avtal tecknas. Syftet är också att dokumentera det parterna gemensamt har kommit fram till 
och säkerställa det fortsatta gemensamma arbetet.  

Förslag till innehåll i en avsiktsförklaring har diskuterats inom åtgärdsvalsstudien, vilket är följande:  

 Gemensamma slutsatser 

 Utbyggnadsordning delsträckor och stationer 

 Trafikering 

 Finansiering  

 Ansvarsområden av åtgärder och fortsatta utredningar, vilket även inkluderar prioritering av 
fortsatt utredningsbehov, se avsnitt ovan.  

 Markanvändning, bebyggelse och kollektivtrafik i anslutning 

 Fortsatt samarbete för att utveckla kollektivtrafiken 

Vidare pågår ett arbete med att analysera Västerleden som en första delsträcka i Metrobussystemet i 
en samlad effektbedömning (SEB), vilken ska vara klar till årsskiftet 2020/21. 
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Bilageförteckning 

Bilaga 1 Bedömning av stationslägen 

Bilaga 2 PM Framtidens Metrobuss (Sweco) 

Bilaga 3 Social konsekvensbedömning (White m fl) 

Bilaga 4 Kvantitativ bedömning av restidseffekter Scenario B (Trivector) 

Bilaga 5 Konceptuell infrastruktur (Sweco) 
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[Titel] 

 Enligt sändlista  
 
 
 
 

Diariet, Trafikverket 

Remiss  

Åtgärdsvalsstudie Metrobuss 

Bakgrund 

En kapacitetsstark, snabb och pålitlig kollektivtrafik är en förutsättning för ett fungerande tätbebyggt 

storstadsområde. För att kollektivtrafiken ska kunna attrahera och ta hand om fler resenärer behöver 

kollektivtrafikens stomnät utvecklas och förstärkas. I Målbild Koll2035 som är beslutad i fullmäktige 

hos Västra Götalandsregionen, Göteborgs stad, Mölndals stad och Partille kommun föreslås att ett 

Metrobussystem, tillsammans med målbildens övriga trafikkoncept, bäst kan lösa stomnätets uppgift 

att binda samman det sammanhängande storstadsområdet kopplat till resten av regionen. Metrobuss 

är det koncept som i Målbild Koll2035 har till uppgift att binda samman tyngdpunkter och andra 

viktiga målpunkter i stadsområdet, liksom stråken från ytterstad och grannkommuner med 

stadsområdet.  

För att kunna realisera Målbild Koll2035 behövs fördjupning och konkretisering av system, koncept 

och stråk för det Metrobussystem som beskrivs i Målbild Koll2035. Ett utredningsunderlag behöver 

tas fram för vidare beslut om fortsatt hantering och utredning. Mot bakgrund av ovanstående har 

berörda parter genomfört en åtgärdsvalsstudie för att komma vidare i arbetet med metrobuss, som en 

del av Målbild Koll2035. 

Remissmaterial 

Remissmaterialet består av bifogad åtgärdsvalsstudierapport inklusive bilagor. Rapporten inleds med 

att beskriva syfte, avgränsningar och utredningsmetodik. Därefter beskrivs mål och strategier som 

legat till grund för arbetet. Problem, förutsättningar, befintliga samt framtida förhållanden redovisas, 

vilket lägger grunden till fortsatt utredning. Rapporten innehåller även en redogörelse och jämförelse 

av olika systemlösningar (dvs inte bara Metrobuss) till de brister som identifierats. Därefter beskrivs 

trafikkoncept Metrobuss samt studerade scenarier för konceptuell infrastruktur. Koncepten för 

infrastruktur utvärderas gentemot uppsatta mål och ett förslag till utbyggnadsordning redovisas. 

Åtgärdsvalsstudien avslutas med slutsatser samt identifierat fortsatt utredningsbehov.  

Som stöd till ert remissvar har vi tagit fram nedan frågeställningar. Svara utifrån Er organisations syn 

och motivera gärna Era svar.  

1. Är framtagna effektmål relevanta i relation till problembeskrivning, förhållande och 

förutsättningar? Saknas något?  

2. Ser ni några ytterligare målkonflikter utöver de som har identifierats i rapporten, exemplifiera 

gärna?  

3. Vilka relationer och målpunkter är viktigast att säkerställa för kollektivtrafik med Metrobuss?  

4. Finns det en tydlig röd tråd? Kan man följa och förstå logiska slutsatser av genomförda 

analyser, från problem, mål och alternativ – till förslag? 
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5. Är slutsatserna rimliga och förståeliga?  

6. Vilka utredningar är väsentliga att starta i närtid, saknas något identifierat utredningsbehov? 

7. Hur kan er organisation bidra till utvecklingen av Metrobuss? 

Remissvar 

Västra Götalandsregionen och Trafikverket önskar svar med e-post senast 30 november 2020 till 
diariet.borlange@trafikverket.se. Ange ärendenummer TRV 2020/57417. 

Fortsatt arbete under och efter remisstiden 

Medverkande parter kommer under remisstiden påbörja arbetet med en gemensam avsiktsförklaring. 

Syftet med avsiktsförklaringen är att ange parternas avsikter samt att dokumentera det parterna 

gemensamt har kommit fram till. Remissinstansernas synpunkter ger också ett viktigt bidrag till att 

forma innehållet i en avsiktsförklaring och konkretisera åtgärdsvalsstudiens slutsatser.  

Vidare pågår ett arbete med att analysera Västerleden som en tänkt första delsträcka i 

Metrobussystemet i en samlad effektbedömning (SEB), vilken ska vara klar till årsskiftet 2020/21. 

Likaså kommer ett arbete starta angående Angöring City.  

 

 

Med vänlig hälsning 

 

Jörgen Ryding  

Utredningschef 

Planering  

Trafikverket Region Väst 

Ulrika Bokeberg 

Avdelningschef 

Kollektivtrafik och infrastruktur 

Västra Götalandsregionen  
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Sändlista 

Göteborgsregionens kommunalförbund   

Göteborgs stad  

Härryda kommun 

Kungsbacka kommun 

Kungälv kommun  

Länsstyrelsen i Västra Götaland 

Lerum kommun  

Mölndals stad 

Partille kommun 

Region Halland 

Trafikverket Region Väst  

Västra Götalandsregionen  

Västtrafik    

Öckerö kommun 

 

Representanter i referensgrupp för följande organisationer 

Bil Sweden 

Karlstadbuss 

K2 

Region Skåne 

Region Stockholm, Trafikförvaltningen 

Region Värmland 

Skånetrafiken 

Transportföretagen 

Trafikverket (Strategisk utveckling och Nationell Planering) 

Västra Sveriges Bussbranschförening 

Västsvenska Handelskammaren 
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BILAGA 1: BEDÖMNING AV 
STATIONSLÄGEN 
ÅTGÄRDSVALSSTUDIE FÖR  METROBUSS 
 

Sammanställd av projektledningen 
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Organisationernas bedömning & sociala aspekter av stationslägen för Metrobuss i Mellanstaden  

 Grön = Enighet med föreslagen stationsplacering i enlighet med Målbild Koll2035 
  Gul = Tveksam till föreslagen stationsplacering alt. Förlsag ej i linje med Målbild Koll2035 
   Röd = Olämpligt med föreslagen stationsplacering 

 

 Statonsläge: Beskrivning av stationsläget Kommunernas synpunkter Västra 
Götalandsregionen och 
Västtrafiks synpunkter 

Sociala aspekter  

1 Central-
stationen 

 Separat utredning pågår Separat utredning pågår Har en viktig sammanhållande 
funktion.  Den är också en hårt 
belastad bytespunkt, vilket ställer 
stora krav på utformning (till 
exempel avstånd vid byten) utifrån 
bl.a. tillgänglighet för personer med 
funktionsnedsättning, trygghet, 
orienterbarhet.  
 
 

2 Lisebergs- 
station 

Regiontåg 
Fjärrbuss 
Metrobuss 
Spårväg 
Citybuss 
Regionbuss 
Områdestrafik 

Palecering på E6/e20 syd i anslutning till 
Örgrytemotet. Nära bytespunkten Korsvägen och 
ett flertal bostäder och verksamheter i 
Gårdaområdet. Stort handelscentrum i gallerian 
Gårda Affärscentrum (Focushuset) 

Förväntat resande: 0 000 resor/vardagsdygn 

 

     Göteborgs stad är eniga med målbilden kring 
stationens placering.  
Stationens vara eller icke vara har många 
beroendefaktorer kopplat till vad som händer i 
övriga metrobuss systemet. Exempel vart linjerna 
ska vidare/ kommer ifrån. Ska metrobuss passera 
på E6:an bör det dock finnas en station med 
placering i höjd med Liseberg. 

    Systemviktig och stadsnära 
bytespunkt som kan fungera i 
kombo med knutpunkt Korsvägen. 

Det är en viktig sammanhållande 
målpunkt för bland annat  barn och 
ungdomar. Avståndet till bytespnkt 
Korsvägen kan vara ett hinder för 
personer med rörelsenedsättning. 
Viktig målpunkt för 
idrottsutövande. 
 
 
 

3 Kallebäck  

Citybuss 
Områdestrafik 

Palecering på E6/e20 syd i anslutning till planerad 
gång och cykelöverfart över väg och järväg. Stort 
bostadsområde öster om placeringen i Kallebäck 
samt stort bostads- och verksamhetsområde 
väster om placeringen längs Mölndalsvägen. 

Förväntat resande: 0 000 resor/vardagsdygn 

    Göteborgs stad är eniga med målbilden kring 
stationens placering. Ska metrobussen passera här 
är Kallebäck rätt ställe att stanna på. 

    Kraftig stadsutveckling med 
framförallt bostäder på båda sidor 
E6. Genererar snabbare resor för 
många som annars har lång till de 
stora knutpunkterna. 

Potential att överbrygga barriären 
som väg och järnväg utgör för 
boende och verksamma i området i 
dag.  

3 Lackarebäck 1)  

Områdestrafik 

Stort verksamhetsområde längs Flöjelbergstan.  

Förväntat resande: 0 000 resor/vardagsdygn 

    Mölndals stad ser att en framtida station i 
anslutning till  Lackarebäck skulle ge möjlighet att 
förbättra och effektivisera kollektivtrafiken till 
Flöjelbergsgatan där det ligger många 
arbetsplatser. Det finns även förtätningspotential i 
närområdet. Även utvecklingen av 

    Nyttan med denna station är 
främst under dagtid och i tider för 
arbetspendeling. Mycket liten nytta 
under övrig tid vilket ger ett 
onödigt stopp i systemet. 

Finns inte med i GIS-analysen. 
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Göteborgsvägen på västra sidan E6 skulle behöva 
förstärkas med metrobuss 

4 Mölndals- 
station  

Fjärrtåg 
Regiontåg 
Pendeltåg 
Metrobuss 
Stadsbana 
Fjärrbuss 
Citybuss 
Områdestrafik 

Mycket stor knutpunkt, mycket bostäder och 
områdesnav i Mölndals stad med 
medborgarservice och kulturell service. Stort 
handelscentrum med bl.a. Mölndals galleria.  

Förväntat resande: 0 000 resor/vardagsdygn 

 

    Mölndals stad ser att Mölndals station är en 
tyngdpunkt med koppling till lokal, regional och 
nationell trafik. Mölndal betydelse som knutpunkt 
för trafik kommer att öka i och med 
Götalandsbanans station i Mölndal. I Mölndal 
pågår förtätningen för fullt med 3000 nya bostäder 
utöver centrumutvecklingen. 

    En av de största och viktigaste 
knutpunkterna i hela GR- området 
vid sidan av Göteborgs 
centralstation. 
Utgör också områdesnav i söder. 

Viktig knutpunkt för människor att 
mötas och potential att binda 
samman staden. Utformning av 
bron och t ex bemanning är viktig 
ur trygghetsaspekt. 
 

5 Åby 

Områdestrafik 

 

     Området är en stor målpunkt med många 
arbetsplatser Inom en 10 års period ser man att 
området kommer ha ca 3400 fler anställda än idag  

Planerad förtätning av Åbroområdet och 
utbyggnad av västra Balltorp ger en station en 
barriär-överbryggande effekt. 

    Stor potential med stora 
arbetsplatser i Åbro och nära stora 
bostadsområden i Åby. Nära med 
områdestrafik till Balltorp. 

Långt till bebyggelse och service, 
stor risk för otrygghet. Viktigt att 
hantera tryggheten även för vägen 
till och från stationen.  

6 Kobbegården 2)  

Stadsbana 
Metrobuss 
Områdestrafik 

     Göteborgs stad anser att stationen bör ligga 
öster om järnbrott, i anslutning till 
Kobbegårdsbron samt att stadsbanan dras till 
samma punkt. 

    Bra möjligheter till 
arbetspendling till både Högsbo och 
Sisjön. Nära med matning av 
områdestrafik till Eklanda, Askim 
och  Sisjön. 
Bättre att ansluta stadsbanan. 

Långt till bebyggelse och service, 
stor risk för otrygghet. Viktigt att 
hantera tryggheten även för vägen 
till och från stationen.  
 
Finns inte med i GIS-analysen 

7 Järnbrottsmotet 

Metrobuss 
Citybuss 
Områdestrafik 

      Göteborgs stad är inte ense med målbilden 
kring stationens exakta placering. Staden anser att 
stationen bör ligga öster om järnbrott, i anslutning 
till Kobbegårdsbron samt att stadsbanan dras till 
samma punkt. 

    Svårt att samla all kollektivtrafik i 
denna punkt. 
Alternativet Kobbegården är att 
föredra. 

Långt till bebyggelse och service, 
stor risk för otrygghet. Viktigt att 
hantera tryggheten även för vägen 
till och från stationen. Buller kan bli 
ett problem. 

8 Frölunda torg  

Stadsbana 
Metrobuss 
Områdestrafik 

     Göteborgs stad är överens om stationens 
placering i enlighet med målbilden i höjd med GC 
bron över Söderleden mellan Frölunda motet och 
Tynnereds motet. 

    Områdesnav i Väster och stor 
knutpunkt för områdestrafik.  

Viktig knutpunkt där människor 
från olika områden möts. Stationen 
gynnar flera grupper i utsatta 
situationer enligt GIS-kartläggning. 
Behov av barriäröverbryggning. 
 
Avståndet till byten till exempelvis 
spårvagn kan utgöra ett hinder för 
personer med nedsatt rörlighet. 
 
 

9 Grimmered 

Områdestrafik 

      Göteborgs stad är tveksam till denna station, i 
alla fall i ett första läge. Det finns en risk att det 
blir för täta stop och att stationen konkurrerar 
med Frölunda Torg och Kungssten. 

    Ersätter en omfattande och 
onödig skaftkörning till 
bytespunkten Beryllgatan. 
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10 Kungssten 

Spårväg 
Områdestrafik 

     Göteborgs stad är eniga med målbilden kring 
stationens placering. Dock har platsen många 
utmaningar. 

    Geografiskt systemviktig 
bytespunkt i väster. 

 

11 Klippan 3)  

Metrobuss 
Spårväg 
Områdestrafik 
Älvtrafik med båt 

      Denna ger Majorna och området 
kring Jaegerdorffsplatsen snabba 
resor med Metrobuss samt 
bytesresor till spårväg,  
områdestrafik samt älvtrafiken med 
båt. 

Finns inte med i GIS-underlaget. 
 

12 Stigberget  

Spårväg 
Stadsbana 

 

     Göteborgs stad är enig med målbilden kring 
behovet av en station på platsen. Dock finns det 
ett beroende kring Lindholmsförbindelsens 
utformning kopplat till tunnel eller bro över älven. 

    Strategiskt viktig bytespunkt i 
flera nivåer som kan eller bör 
kopplas ihop med ett 
kapacitetsstarkt hissystem. !!? 

 

13 Järnvågen  

Spårväg * 
Citybuss * 
Områdestrafik 
Linbana * 

*Vid Järntorget 

     Göteborgs stad är enig med målbilden kring att 
det bör finnas en station kring Järntorget för 
metrobuss. Dock bör den placeras på leden för att 
inte skapa en barriär i staden. 

    Strategiskt viktig bytespunkt i 
kombo med Järntorget. 

Fokus på gena och tydliga 
gånglänkar mellan ytorna för de 
olika trafikslagen 

 

Viktigt med tydlighet och enkla, 
tillgänglighetsanpassade byten. 

14 Ivarsberg  

Metrobuss 
Citybuss 
Områdestrafik 

 

     Göteborgs stad är ej eniga med målbilden kring 
stationens placering och behov. Göteborgs stad 
förstår behovet av ett bra byte men tror inte på 
läget, bland annat p.g.a avsaknad av 
stadsutveckling. 

    Systemviktig bytespunkt. Viktig 
bytespunkt för Vårväderstoregt 

Långt till bebyggelse och service, 
stor risk för otrygghet. Behov av 
bemanning/service, bl a för att 
tillgodose trygghet 

15 Vårväders- 
torget 4) 

Stadsbana 
Citybuss 
Områdestrafik 

     Platsen är ej utpekad i målbilden som station för 
metrobuss men staden anser att vi bör utreda 
platsen för att eventuellt lägga till Vårväderstorget 
som en station i metrobuss systemet. 

    Alternativ körväg via 
Vårväderstoreget ger en halvbra 
koppling till denna stadsdel men 
ger ett onödigt tidstillägg och 
sämre kvalitet för majoriteten av 
resandet som inte har 
Vårväderstorget som resmål. 

Genomförd tidsgeografisk studie 
bland boende och verksamma i 
närområdet. Merparten utan bil. 
Många lägger mycket till på sina 
vardagsresor, trots att de är inom 
den egna kommunen. Till centrum 
finns många och bra förbindelser, 
men till närliggande stadsdelar och 
till målpunkter inom den egna 
stadsdelen finns dåliga eller inga 
förbindelser. 
 
Ett stopp här förlänger resan för 
alla som inte har start-/målpunkt 
här. Risk för ökad barriäreffekt i 
området. 

16 Lindholmen  

Stadsbana * 
Citybuss * 

     Göteborgs stad är inte enig med målbilden kring 
stationens placering. Staden anser att det är en 
tveksam placering och ej blir någon attraktiv 
bytespunkt. Staden ser inte heller att placeringen 

    Stor potential med snabba resor 
till Lindholmen som är ett stort 

Långa avstånd till Lindholmen med 
nuvarande tänkta placering.  
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Områdestrafik 
Linbana * 
Älvtrafik med båt * 

*Vid hpl. Lindholmen och 
Lindhomspiren 

 

utanför tunneln är den optimala placeringen 
utifrån platsen som målpunkt.   Om stationen ska 
placeras på Lundbyleden förordar staden att skjuta 
den österut.  

verksamhets, utbildnings- och 
bostadsområde.  

Avståndet mellan Metrostation på 
Lundbyleden och området 
Lindholmen och övrig kollektivtrafik 
bör överbryggas med 
områdestrafik, transportband, 
förarlösa fordon samt gen och 
attraktiv gånglänk. 

En placering längre österut skulle 
kunna ge bättre tillgänglighet för 
fler med den framtida 
exploateringen och nya 
arbetsplatser.  

 

17 Hjalmar- 
Brantingspl.  

Stadsbana 
Citybuss 
Områdestrafik 

     Göteborgs stad är eniga med målbilden. Dock 
finns det många utmaningar med vad vi vill med 
platsen men i stort är läget rätt.  

    Strategisk viktig bytespunkt på 
centrala Hisingen. 

Viktig bytespunkt för många 
grupper från olika områden.  
Finns tillgänglig service. 
. 

18 Brunnsbo stn.  

Pendeltåg 
Spårväg 
Citybuss 
Områdestrafik 

      Göteborgs stad är eniga med målbilden. I stort 
är stationens placering rätt läge men det är till viss 
del beroende av placeringen av de övriga 
stationerna i stråket.  

    Systemviktig bytespunk som 
också kan fungera i kombo med 
Hjalmar Brantingsplatsen.  

Nära stora bostadsområden i 
Brunnsbo och Backadalen. 

Stationsläget gynnar flera grupper i 
utsatta situationer enligt GIS-
kartläggning. 
 

19 Gamlestaden  

Regiontåg 
Pendeltåg 
Stadsbana 
Spårväg 
Citybuss 
Områdestrafik 

     Det finns många utmaningar med denna plats 
men Göteborgs stad föreslår att en station för 
metrobuss för finns här.  

    Stora utmaningar för Metrobuss 
att smårtfritt nå knutpunkt 
Gamlestadens torg.  

 

Viktig bytespunkt för östra 
stadsdelarna. Nära till byten 
jämfört med Gustavsplatsen. Viktigt 
med utformning ur 
tillgänglighetssynpunkt och 
orienterbarhet samt 
trygghetsmässigt. 

 

20 Gustavsplatsen  

Regiontåg * 
Pendeltåg * 
Stadsbana * 
Spårväg 
Citybuss * 
Områdestrafik 

*Vid Gamlestaden 

     Göteborgs stad är ej enig med målbilden 
angående placering av en station för metrobuss på 
Gustavsplatsen. Det finns ingen koppling till tåg 
och platsen har en låg stadsutvecklings-potential.  
Trafikkontoret föreslår att istället ha ett stopp för 
metrobuss i Sävenäs. 

    Avståndet mellan Metrostation 
på E20 och Gamlestadens torg och 
övrig kollektivtrafik bör 
överbryggas med områdestrafik, 
transportband, förarlösa fordon 
samt gen och attraktiv gånglänk.  

Kan Bohusbanan anslutas på 
liknande sätt? 

Viktig bytespunkt för östra 
stadsdelarna. 
 

Extra stor krav på utformning vad 
gäller trygghet och möjligheten till 
barriärövergbryggning för att det 
ska bli en bra bytespunkt. Långa 
gångavstånd till Redbergsplatsen 
och Gamlestadstorget är en 
ytterligare utmaning.  

21 Östra sjukhuset  

Spårväg 
Citybuss 
Områdestrafik 

     Göteborgs stad är inte helt enig med målbilden 
kring platsen betydelse. Det finns en osäkerhet 
kring om metrobuss är nödvändig här med tanke 
på all övrig kollektivtrafik till platsen. Platsen 
behöver utredas/ förtydligas ytterligare med fokus 
på att tydliggöra vilka behov Metrobussen ska 

    En stor målpunkt för många med 
Metrobuss i tre riktningar.  

Strategiskt viktig knutpunkt och 
systemviktig bytespunkt för Partille.  

 

Östra sjukhuset är en 
kvinnodominerad arbetsplats med 
fasta och obekväma arbetstider. 
Intervjuer inom tidsgeografiska 
studien visar på behovet av 
trygghet dygnet runt, till exempel 
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tillmötesgå som ej övriga transportslag från 
platsen redan möter. 

med dygnet-runt-öppen service på 
stationen. Patienter till sjukhuset är 
en grupp inom vilken särskilda 
behov kan finnas.  

Viktigt att se över utformning av 
bytespunkten för att undvika stora 
avstånd, framförallt med tanke på 
särskilda behov hos resenärer 

. 

22 Vallhamra torg  

Områdestrafik 

     Partille kommun ser att dagens kollektivtrafik till 
Vallhamra utgörs av trafikering med expressbuss i 
blandtrafik. En förstärkning med Metrobuss i 
stråket mellan Vallhamra Torg och E20 via Östra 
sjukhuset innebär en ökad tillgänglighet och 
attraktiva resmöjligheter in mot centrala Göteborg 
till utpekade målpunkter och tyngdpunkter i 
storstadsområdet. Genom att öka tillgängligheten 
till och från stadsområdets utpekade platser och 
målpunkter utvecklas stadsliv och verksamheter 
också på lokal nivå, såsom vid Vallhamra torg.  

    Strategiskt viktig knutpunkt i 
Partille. Om inte störningsfri 
Metrobuss enligt guidlines kan 
erbjudas kan denna knutpunkt med 
fördel fungera med samma 
funktion vid Östra sjukhuset. ?? 

 

En dragning till detta läge skulle 
troligtvis innebära en väsentlig 
barriärpåverkande effekt jämfört 
med dagens trafik.  

23 Mellbymotet 5) 

Metrobuss 
Områdestrafik 

      Först om Mellbyleden blir väg 
190 Gunnilse-Bergsjön-E20 i Partille 
byggs kan en bytespunkt bli aktuell 
här. 

Viktig för förstärkt tillgänglighet i 
östra delarna av systemet. Ger 
möjlighet till att stärka kopplingen 
och förbättra resmöjligheterna 
mellan Bergsjön-Partille. 
Potentiellt viktig bytespunkt för 
grupper i socialt utsatt situation. 
Ingår ej i GIS-kartläggningen 
 
 

24 Partille centrum  

Pendeltåg * 
Områdestrafik 

*Vid Partille station 

     Partille kommun ser att stationslokaliseringen 
innebär ett separat stationsläge på E20 exklusivt 
för Metrobuss där Allum integreras och utgör en 
del av infrastrukturen. Här skapas en attraktiv och 
multifunktionell bytespunkt med direkt tillgång till 
ett stort utbud av handel, kultur, arbetsplatser och 
offentlig service. Antalet påstigande bedöms enligt 
Målbilden uppgår till ca 6000 resenärer per dygn.  

    Områdesnav i Partille och stor 
knutpunkt för områdestrafik. 
Metrobuss till Hisisngen samt 
pendeltåg vid Partille station till 
City. 

Partille C är en viktig målpunkt för 
handel och service, nära till Partille 
arena,.  

25 Partille C N.a 
Landvetterv. 6)  

Områdestrafik * 

*Vid Partille resecentrum 

 

     Partille kommun uttrycker att platsen utgör 
tillsammans med södra torget en viktig nod med 
potential att överbrygga Landvettervägen som 
fysisk barriär och koppla samman det nya södra 
centrum med bebyggelsen öster om vägen, något 
som också bedöms ha en viktig social betydelse för 
området. 

   I samma hållplatsområde som 
orådesnav i Partille C och stor 
målpunkt för medborgarna. Ger 
åtkomst till Metrobuss mot City. 

Se kommunens kommentar. 
Finns ej med i GIS-kartläggning 

26 Björndammen 7)  
       Målområde med mycket 

bostäder runt stationsläget. Möjlig 
Finns ej med i GIS-kartläggning. 
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Områdestrafik koppling till områdesbuss i 
området. 

Finns risk för förstärkt barriäreffekt 
utmed sträckningen. 

27 Furulund  

Områdestrafik 

     Partille kommun anser att Metrobuss i Furulund 
kopplar samman stora bostadsområden i centrala 
Partille med city och övriga storstadsområdet. 
Stationen möjliggör snabba direktresor mellan 
Furulund centrum och City. Genom att öka 
tillgängligheten till och från stadsområdets 
utpekade platser och målpunkter  
utvecklas stadsliv och verksamheter också på lokal 
nivå, såsom vid Furulund centrum.  
Stationsläget utgör en planeringsförutsättning för 
stadsutveckling och förtätning enligt kommunens 
översiktsplan ÖP Partille 2035 och Planprogram för 
Furulund centrum.  

    Sekundärt områdesnav och 
strategiskt viktig bytespunkt med 
terminerande områdestrafik.  

Stationsläget gynnar inte direkt 
några grupper i utsatta situationer, 
se GIS-kartläggning. 
 
 
Finns risk för förstärkt barriäreffekt 
utmed sträckningen.  

28 Delsjömotet  

Regionbusstrafik 
Områdestrafik 

     Göteborgs stad ställer sig lite tveksam till en 
bytespunkt enbart mellan buss och bil. Platsen är 
beroende av zonstruktur samt hur linjedragningen 
blir. Ett alternativ är att ersätta den med 
Mölnlyckemotet för att utvidga upptagnings-
möjligheten och få stationen att bli en målpunkt 
och inte bara en bytespunkt. 

     Strategisk viktig bytespunkt. Här 
finns potential till att utveckla en 
”Park and Ride” med viss 
kommeriell service 

I huvudsak bytespunkt för bil-
kollektivtrafik. 
 
Stationsläget gynnar inte direkt 
några grupper i utsatta situationer, 
se GIS-kartläggning. 
 
 

29 Sörredsmotet 

Områdestrafik 

     Göteborgs stad är inte enig med målbilden kring 
platsens betydelse. 

SBK är lite osäker kring platsen vikt som 
bytespunkt samt kopplingen till tvärförbindelsen.  
TK har ej kommenterat platsen. Platsen tas upp på 
separat möte inom staden. 

    Bra möjligheter till 
arbetspendling och matning med 
områdestrafik till arbvetsplatsen 
Volvo. Liten nytta utanför Volvos 
öppethållande. Kan fylla fordornen 
i icke belastningsriktningen. 

 

Här finns stora arbetsplatser med 
anställda som jobbar obekväma 
arbetstider. 
 
Renodlad målpunkt, i princip ingen 
bor inom 1000 m radien. 
Tydligt mansdominerade 
arbetsplatser i området, något 
högre andel m utländsk härkomst, 
lägre andel högutbildade än snittet 
enligt GIS-kartläggning. 
 
 
 

30 Klarebergs-/ 
Kärramotet  

Metrobuss 

     Göteborgs stad är enig med målbilden om 
behovet av en station på platsen. 

    Sekundärt områdesnav och 
strategiskt viktig bytespunkt med 
terminerande områdestrafik. 

Bostadsområden på ena sidan E6 
och verksamheter på andra sidan, 
stationen har potential att 
överbrygga barriären E6.  
Underlättar att ta sig till handel och 
verksamheter utan bil.  

31 Angereds- 
centrum  

Stadsbana 
Områdestrafik 

     Göteborgs stad är enig med målbilden förutsatt 
att metrobuss skall trafikera hit. Behovet kan dock 
påverkas av ett eventuellt byte från stadsbana till 
metrobuss i Gamlestaden. 

    Områdesnav i Angered och stor 
knutpunkt för områdestrafik. 

Stationsläget gynnar grupper i 
utsatta situationer enligt GIS-
kartläggningen. Angereds C är 
viktigt nav för flera 
bostadsområden med stor 
befolkning. 
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Enligt GIS-kartläggningen har 
nattbefolkningen en mycket låg 
andel högutbildade, mycket hög 
andel m utländsk härkomst  
Kan bidra med bättre tillgänglighet 
till arbetsplatser. 
Kan bidra till att ytterligare öka 
statusen för området. 
 

32 Rymdtorget 

Stadsbana * 
Områdestrafik 

*Vid Hpl. Rymdtorget 
spårvagn 

     Göteborgs stad är enig med målbilden kring 
stationens placering.  

      Sekundärt områdesnav i 
Nordost och strategiskt viktig 
bytespunkt med terminerande 
områdestrafik. 

Stationsläget gynnar i stor 
utsträckning grupper i utsatta 
situationer. 
 
Enligt GIS-kartläggningen: Relativt 
stor nattbefolking (ca 10 000), hög 
andel unga, högst andel m utländsk 
härkomst (86%), lägst andel 
högutbildade, högst andel 
arbetslösa, lägst bilinnehav. 
 
Om placeringen ska vara vid 
spårvagnshlpl behövs åtgärder för 
att öka tryggheten. 
Kan bidra till att ytterligare öka 
statusen för området. 
 
 

33 Gropegårds-
gatan 8)  

Områdestrafik 
Linbana 
 

 

     Platsen är ej utpekad i målbilden som station för 
metrobuss men Göteborgs stad anser att vi bör 
utreda platsen för att eventuellt lägga till 
Gropegårdsgatan i kombination med 
Vårväderstorget som en station i metrobuss 
systemet.  

     Kan bli aktuell först om 
Metrobuss skall köras lokalt via 
Vårväderstorget och 
Gropegårdsgatan. 

Finns ej med i GIS-kartläggning 

 

34 Partille Arena 9)  

Områdestrafik 

     Partille kommun anser ett stationsläge på E20 
har potential att överbrygga E20 som barriär och 
stärka sambandet mellan Partille Centrum i norr 
och bostadsbebyggelsen i söder, vilket är 
betydelsefullt ur ett socialt perspektiv. Partille 
Arena utgör ändhållplats och därmed krävs 
utrymme för vändytor samt reglerytor i närhet till 
E20. 

     Stadsutveckling runt Partille 
arena samt vändmöjligheter runt 
Skultorpsmotet motiverar möjligen 
detta stationsläge. 

Kan potentiellt gynna ungdomar 
som t ex har Partille arena som 
målpunkt. 
 
Finns potential till att överbrygga 
barriären E20.  
 
 

35 Fässbergsmotet             
10)  

Områdestrafik 

     Mölndals stad anseratt platsen kan vara viktigt 
att i en framtid inte bygga igen möjligheterna till 
en framtida metrobusstation här. Är idag ej 
utpekat i målbilden, med kan ha potential för 
framtida station. 

     Ligger för nära tänkt stationsläge 
Åbromotet. 

Närmaste station för 
idrottsanläggningar i Åby, som till 
exempel Åbybadet.  
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  Förslag på nya stationslokaliseringar som inte presenterats i Målbild KOLL 2035 

1)   3. E6 LACKAREBÄCK, Många och stora arbetsplatser i området 

2)   6. Lv159 KOBBEGÅRDEN, I höjd med Kobbegårdsbron ersätter ny station den föreslagna Järnbrottsmotet. Här finns bättre förutsättningar att skapa bytesmöjligheter till  

       stadsbana, övrigt Metrobussystem och områdestrafik. 

3) 11. E45 Götaleden KLIPPAN, Föreslagen station ger Majorna och området kring Jaegerdorffsplatsen snabbar resor med Metrobuss samt bytesresor till spårväg,  
      områdestrafik samt älvtrafiken med båt. 

4) 15. VÅRVÄDERSTORGET (hpl.Höstvädersgatan), Alternativ körväg till Lundbyleden i lokalt vägnät med nära koppling till Vårväderstorget. 

5) 23. E20 MELLBYMOTET, Om/När Mellbylededn ansluter från Fjällbo till E20 kan Metrobuss byggas ut till Begsjön och skapa snabba bytesresor och stödja restidsmålen. 

6) 25. PARTILLE CENTRUM NORRA Landvettervägen, centrumnära stationsläge för Metrobuss från Furulund mot City som annars får svårt att ansluta till centrum. 

7) 26. BJÖRNDAMMEN Landvettervägen, stora bostadsområden mellan stationerna Furulund och Partille centrum. 

8) 33. GROPEGÅRDSGATAN, med körvägen i alternativet via Vårväderstorget föreslås station i Gropegårdsgatan med anslutning mot föreslagen linbana. 

9) 34. E20 PARTILLE ARENA, en förlängning från Partille centrum till Partille arena där många bostäder kommer att finnas samt bästa vändmöjligheten för Metrobuss finns. 

10) 35. FÄSSBERGSMOTET Lv159 Söderleden, potential för framtida station vid förtätning och stadsutveckling på båda sidor av Söderleden.  
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1 (6) 

Sw e co Soc iet y  AB 

PM – FRAMTIDENS METROBUSS 

2020-03-02 

Bakgrund 

Konceptet Metrobuss har en rad olika antaganden för en metrobuss egenskaper till 2030. Som 

en del i det förberedande arbetet med ÅVS Metrobuss behöver Trafikverket och VGR hjälp med 

att verifiera och bedöma rimligheten i föreslagen definition av grundläggande egenskaper hos 

ett framtida metrobussfordon. Följande antaganden av en framtida metrobuss undersöks i detta 

uppdrag:  

År 2030 finns det bussar från flera tillverkare som uppfyller följande krav: 

• Klass 2 buss

• Dubbeldäckare

• 100 sittplatser

• Flexyta i anslutning till mittdörrar på nedre plan. Vid behov kan flexyta uppnås m.h.a.

fällbara säten, som då ger färre sittplatser i högtrafik.

• Kolonnkörning möjligt med minst två fordon och förare i den främre bussen.

Sweco har fått i uppdrag att studera dessa antaganden om metrobussens egenskaper genom 

att genomföra intervjuer med busstillverkare, myndigheter, kollektivtrafikaktörer och övriga 

organisationer. Dessa aktörer beskrivs mer lite längre ner i PM:et följt av vad som kom fram 

under intervjuerna.  

Intervjuerna inleddes med att öppet prata om hur framtidens bussar skulle kunna se ut, samt 

vilka trender man såg var starkast för bussar, för att sedan prata mer specifikt kring de 

antagande man har kring metrobuss. Under rubrikerna Kapacitet, Förarstöd, Trafiksäkerhet och 

Trender framkommer det i löpande text vad som har sagts under intervjuerna.  

PM:et avslutas sedan med slutsatser kring de antaganden man har samt förslag på vidare 

läsning.  

Busstillverkare 

Valet av busstillverkare som har kontaktas gjordes utifrån följande kriterier: 

• Medverkade på Västtrafiks dialogmöte 2019.

• Svenska och utländska tillverkare.

• Ligger i framkant gällande teknik.

Representanter från Västtrafik valde ut de leverantörer som passade bäst till kriterierna. 
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De intervjuade från bussföretagen ville vara anonyma samt uttryckte sig tydligt om att de inte 

kunde säga vad de planerade i framtiden. Dock blev det bra diskussioner kring hur man ser på 

trenderna och vad kunder antas vilja ha i framtiden.    

Myndigheter 

Transportstyrelsen kontaktades i syfte att reda ut dagens lagstiftning kring autonoma fordon och 

trafiksäkerhet samt vad man tror att regelverket kommer att säga i framtiden.  

Kollektivtrafikaktörer 

Västtrafik kontaktades i syfte att förstå behovet och antaganden av metrobusskonceptet samt 

hur dagens bussar ser ut.  

Övriga organisationer 

Representanter från Sveriges Bussföretag, Svensk Kollektivtrafik och Bus Nordic intervjuades i 

syfte att förstå vad som händer i branschen nationellt och i Norden.   

Bus Nordic är ett samarbete mellan branschorganisationer för kollektivtrafik och 

huvudstadsregionerna i de nordiska länderna med syfte att få fram en gemensam kravställning 

gällande bussar.  

Kapacitet 

Det fordon som Västtrafik har i bruk idag och som är närmast de antaganden som är gjorda för 

framtida metrobuss är ”CT2L”, vilket är ett klass 2 fordon med låggolv som även är en 

dubbeldäckare (se bild nedan). Fordonstypen används idag på bland annat Röd Express. Detta 

fordon kommer inte upp i den kapacitet som man antar för metrobuss och fordonet frångår 

mycket från kraven i Bus Nordic, vilket kan indikera att det till viss del kan finnas 

speciallösningar som ibland kan vara kostnadsdrivande.  

Dubbeldäckare 

Gemensamma krav gällande dubbeldäckare är inte lika utarbetade i branschen som kraven för 

stadsbussar. Man ser främst att dubbeldäckare används som regionala expressbussar där tåg 

inte täcker upp. Då används dubbeldäckarna främst i hög hastighet och stannar ungefär 

varannan kilometer. Att använda dubbeldäckare på kortare sträckor ger långsamma 

bytesflöden som blir kostsamma.  
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Flera av bussföretagen som har intervjuats ser dubbeldäckare som ett bra alternativ på längre 

distanser där hög kapacitet krävs. Ett av företagen lanserade även en ny dubbeldäckare i 

början av 2020, men då även här med fokus på längre distanser.  

Ett bussföretag ser dubbeldäckare som ett bra alternativ då man får en hög kapacitet på liten 

yta, även kallat area footprint. Men de ifrågasätter hur en dubbeldäckare ska fungera i 

stadsmiljö och ser det som en förlust i tid och pengar om en dubbeldäckare skulle användas 

som en stadsbuss eftersom på- och avstigningar blir mer tidskrävande.  

Sittplatser och kolonnkörning 

Flera av de intervjuade var överens om att en kapacitet om 100 sittplatser med bälte är en 

möjlighet på regionbussar. Det finns redan idag flexibla platser i stadsbussar, dock ej med bälte, 

för ett fåtal platser. Man tittar även på skålade ståplatser där även bälte skulle kunna vara ett 

alternativ.  

Vill man ha en buss med 100 sittplatser så tar det enligt busstillverkarna mycket yta. Man kan 

jämföra med en buss på runt 20 meter som har ca 40 sittplatser men med upp emot 150 

ståplatser, vilket ger en kapacitet på nästan 200 resenärer.  

En busstillverkare ifrågasatte om man ville ha flexibla bussar eller flexibla system, där man tog 

upp exempel på konceptbussar som är byggda utifrån moduler. Alltså att bussen i sig kan byta 

moduler och användas för flera ändamål utanför högtrafik.  

Ett annat exempel på flexibelt system är kolonnkörning. Majoriteten av de intervjuade var 

överens om att tekniken kommer att finnas på plats till 2030, men det var få som trodde att det 

skulle finnas i drift på grund av lagar och regler. Transportstyrelsen menade också på att man 

måste förhålla sig till trafikförordningen och att självkörande fordon strider emot den då det inte 

finns en juridisk person som är fysiskt närvarande vid fordonet. Idag tillåter lagstiftningen endast 

tester av olika system av självkörande fordon, där den på Lindholmen ses som en.  

Kolonnkörning klassas som nivå 4 eller 5 på SAE-skalan1, skulle det däremot finnas en chaufför 

i andra fordonet också så skulle det inte gå emot trafikförordningen.  

Förarstöd 

Flera bussverkare tror att man i framtidens bussar kommer kunna se de förarstöd som erbjuds 

till personbilar idag, bland annat kameror runt bussen, olika larm då man kommer för nära 

fordon, döda vinkeln eller åker över dragna linjer o.s.v.  

Autonom körning i depåer för att underlätta för busschaufförerna när bussarna ska tvättas, 

parkeras samt eventuellt laddas har redan testats och flera av de intervjuade tror att man 

kommer att kunna se detta inom rimlig tid.  

 
1 https://www.sae.org/news/press-room/2018/12/sae-international-releases-updated-visual-chart-for-its-“levels-of-

driving-automation”-standard-for-self-driving-vehicles 
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Trafiksäkerhet 

Efter intervju med Transportstyrelsen framkom det att bälteskrav på bussfordon styrs av vad det 

är för buss och vilken trafik som bussen ska gå i. Så länge bussen går i tätortstrafik är det 

godkänt att stå upp i bussen. Det finns idag inga krav på att samtliga passagerare måste vara 

bältade när bussen kör i 90km/h. Dock måste de platser som har bälten användas samt att 

bussen måste vara godkänd för stående2. 

Det är regeringen som sätter lagar för trafiksäkerheten. Transportstyrelsen har inte fått i 

uppdrag av nuvarande folkvalda att se över trafiksäkerhetsfrågan kopplat till säkerhetsbälte på 

bussfordon. Men notera att detta kan ändras redan vid nästa val om det är en fråga som en 

potentiellt ny regering vill driva.  

Trender 

Idag kan man se att trenderna pekar åt två olika håll- längre bussar för att klara av en ökad 

kapacitet, men även mindre fordon, upp till 12 platser, som kan mata resenärer till större stråk.  

Det finns ett ökande intresse för längre bussar, upp till 24 meter, för stadstrafik. Notera dock att 

lagstiftning inte tillåter längre fordon än 24 meter på bussar idag.  

BRT (Bus Rapid Transit) är något fler vill utveckla i stadstrafiken då konceptet bygger på hög 

kapacitet och snabba på- och avstigningar.  

Den utvecklingen som sker för lastbilar och personbilar kommer med stor sannolikhet komma till 

bussarna.  

Slutsats 

Trots att de intervjuade inte kan säga helt klart vad som kommer att hända i framtiden, framkom 

ändå bra synpunkter kring de antaganden som skulle ses över. Det var dock svårare att uttala 

sig om mer specifika saker som flexyta i anslutning till mittdörren.  

Efter intervju med de olika aktörerna står det klart att framtidens bussar inte kommer att möta de 

antaganden som man har gjort kring metrobusskonceptet, åtminstone inte av flera 

busstillverkare. Flera ställer sig frågande till dubbeldäckare i stadstrafik, men hyllar 

dubbeldäckare i regiontrafik. Det man främst ifrågasätter gällande dubbeldäckare i stadstrafik är 

komforten för stående då man kommer ha svårt att uppfylla höjden 1,90 meter samt 

kostnaderna för långsamma byten.  

Kolonnkörning är en teknik som kommer att finnas och vara testat till 2030, men lagstiftningen 

kommer troligen inte vara på plats. Flera av de intervjuade tror att kolonnkörning först kommer 

att bli tillåtet på större vägar, men att det kommer att dröja ännu längre till dess att man kan se 

det i städerna.  

 
2 4 kap 10 § Trafikförordning (1998:1276) 
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Gällande hur regelverket kring autonoma fordon kommer se ut i framtiden kan man inte säga. 

Det finns olika instanser som jobbar med regelverket, men det finns ingen som vet när lagar 

kommer att möjliggöra autonoma fordon.  

Lagar och regler gällande bussar och säkerhetsbälte är inget som Transportstyrelsen har fått 

riktlinjer för att se över. Men detta skulle kunna bli en viktig fråga hos en potentiell ny regering 

alternativt nuvarande. Men det finns ingen som kan säga när i tiden de lagarna skulle kunna 

komma att ändras.   

Samtliga busstillverkare är överens om att det nästan alltid går att möta kundernas önskemål 

men understryker att det kan bli kostnadsdrivande om man har unika önskemål. Samtidigt så är 

det kunderna som driver utvecklingen. 

Page 321 of 943



6 (6) 

PM – FRAMTIDENS METROBUSS 

2020-03-02 

Vidare läsning 

Olika städers framtida kollektivtrafik bland andra Paris 2025-plan, London och Berlin. 

Många intervjuade har även hänvisat till Malmös nya bussar som kommer 2021, 

MalmöExpressen. HelsingborgExpressen som ska använda sig av BRT-konceptet har också 

nämnts.  

Electricity, hur man kan göra olika demoprojekt inom staden för framtidens kollektivtrafik. 
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Social konsekvensbedömning inom ÅVS metrobuss 

Inledning 
Transportsystemet spelar en avgörande roll för människors möjlighet att ta sig till arbete och studier, 

att kunna ha en aktiv och givande fritid, sociala relationer med mera. Hur transportsystemet 

utformas har därför stor betydelse för människor, både i form av vilka transportmöjligheter det ger 

men också effekter i närmiljön. Investeringar i infrastruktur och förändringar i trafikutbud innebär 

både möjligheter och problem. Det är inte alltid enkelt att avgöra vad som utgör en önskvärd effekt. 

År 2035 beräknas Göteborg, Mölndal och Partille ha 200 000 fler boende och 100 000 fler 

arbetstillfällen än idag. En kapacitetsstark, snabb och pålitlig kollektivtrafik är en förutsättning för ett 

mer tätbebyggt storstadsområde. Målbild Koll2035 beskriver att ett metrobussystem, tillsammans 

med målbildens övriga redovisade trafikkoncept, bäst kan lösa denna uppgift.  

I samband med att målbilden togs fram gjordes en social konsekvensanalys, SKA. Utifrån den gavs ett 

antal rekommendationer för fortsättningen. Bland annat att ha mer målgruppsfokus och att göra 

SKA. En SKA är att likställa med en SKB, social konsekvensbedömning. En SKB av ÅVS metrobuss har 

genomförts för att belysa och förstärka sociala nyttor och mildra potentiella onyttor av metrobuss.  

Metrobuss ska vara till för alla, men har primärt målgruppen pendelresenärer från kranskommuner 

och ytterområden, som inte har pendeltåg som alternativ. Både de som vill resa in till city med city 

som slutmål och de som vill resa på tvärs och där det idag inte finns tillräckligt attraktiva restider med 

kollektivtrafiken. 

Bland dessa pendelresenärer finns 

• Kvinnor och män
• Personer med funktionsnedsättningar av olika slag
• Hbtq-personer
• Personer med olika etnicitet/religion
• Personer med olika sysselsättningsgrad, inkomst och utbildningsnivå

Att bedöma de sociala konsekvenserna av en plan eller ett projekt handlar om att synliggöra olika 

grupper i planeringen av kollektivtrafiken och att belysa sociala konsekvenser för att därmed 

förhindra eller mildra negativa sociala konsekvenser och lyfta sociala nyttor. Inom ÅVS metrobuss har 

sträckning och stationer till stor del varit givna på förhand. Denna SKB har därför studerat och 

analyserat på vilket sätt den tänkta sträckningen och stationerna kommer olika sociala kategorier till 

gagn.  

Syfte med SKB:n 
Syftet med denna SKB är att lyfta det sociala perspektivet i samband med åtgärdsvalsstudien av 

metrobussystemet. Den utgår från det ursprungliga förslaget till sträckning inklusive stationslägen i 

den mån de var fastställda. SKB:n ska bidra till att förhindra eller mildra negativa samt stärka positiva 

sociala konsekvenser genom att:  

• analysera och beskriva sociala konsekvenser av projektet i stort

• Beskriva konsekvenser av olika sträckningsalternativ, stationsplaceringar och

stationsutformning

• ge rekommendationer inför kommande planering.

Metod 
Fyra sociala aspekter har varit vägledande för arbetet med SKB:n; inkluderande, tillgänglig, 

sammanhållen och hälsofrämjande. De sociala aspekterna beskrivs mer utförligt i slutet av 
dokumentet.

Page 324 of 943



  2 (13) 
 

Utifrån de sociala aspekterna har sedan ett antal frågeställningar varit utgångspunkten för 
nulägesbeskrivning och fortsatt analys.  

Frågeställningarna är:  

• Hur förenklas vardagen med metrobuss för olika grupper vad gäller sträckning, val av 
målpunkter/stationer, stationsplacering och stationernas utformning? Finns det risk för 
exkludering eller att vissa grupper missgynnas? 

• Vilka målgrupper berörs och/eller behöver göras delaktiga när det gäller metrobuss? 

• På vilket sätt bidrar metrobuss till att olika grupper/delar av staden/regionen binds samman? 

• På vilket sätt riskerar metrobuss att leda till att vissa grupper/delar av staden/regionen inte 
möts? 

• På vilket sätt kan metrobuss påverka trafiksäkerhet, buller och luftföroreningar, möjligheten 
att göra hälsosamma val eller trygghet för olika grupper? 

Dessa har dels behandlats vid en workshop med tjänstepersoner från de organisationer som arbetar 

med ÅVS metrobuss, dels har en expertgrupp analyserat dem vidare. Resultatet blev ett antal 

”sociala knäckfrågor”, som har varit prioriterade att arbeta vidare med. Dessa presenteras i ett 

senare avsnitt.  

Vid workshopen identifierades behov av mer kunskap om olika gruppers behov och förutsättningar. 

Därför har nulägeskartläggningen fokuserat på att få fram sådan kunskap. Dels i form av en GIS-

kartläggning, dels i form av en intervjustudie vid två av de tänkta stationslägena. 

GIS-kartläggning 
I samband med SKB:n har en GIS-kartläggning genomförts. Kartläggningen är genomförd för de dryga 
30 planerade stationslägena för metrobuss. De parametrar som har studerats är   

• hur många människor som bor (nattbefolkning) respektive arbetar (dagbefolkning) inom 500 
respektive 1000 meters radie från respektive stationsläge 

• antal kvinnor/män 

• ålder (inom vissa åldersspann; 0-15, 16-19, 20-65, 66-117) 

• utländsk härkomst (minst en förälder född utomlands) 

• Typer av arbetsplatser (bransch utifrån SNI-kod) 

• Utbildningsgrad (1 år eller mer resp 3 år eller mer efter gymnasiet) 

• Arbetslöshet 

• Bilinnehav 
 
Syftet med GIS-kartläggningen ur ett socialt perspektiv har i första hand varit att få en uppfattning 
om det finns några kategorier som gynnas respektive inte gynnas av metrobuss tänkta sträckning.  

Intervjustudie med tidsgeografisk ansats 
Inom ramarna för genomförandet av ÅVS Metrobuss testas i ett forskningsprojekt intervjuer för att 

ta fram kunskapsunderlag inom SKA. Dessa fokuserar på frågor om vardagsliv och tillgänglighet, med 

stöd i tidsgeografisk teori och metod. Intervjuerna har skett som både enskilda intervjuer samt 

mindre gruppintervjuer, där de intervjuade har ritat mentala kartor. De fungerar som rumslig 

illustration till det som sägs i intervjuerna.  

Den första studien genomfördes bland tolv kvinnor anställda vid Östra sjukhuset där en av Metrobuss 

stationer kommer att ligga. Den andra omgången genomfördes vid Vårväderstorget. Vårväderstorget 

valdes ut som case för studien på grund av områdets befolkningssammansättning. Stadsdelen 

Biskopsgården, där Vårväderstorget ligger, har förhållandevis stor andel invånare med utländsk 

bakgrund, lägre inkomstnivåer och högre arbetslöshet än genomsnittet i Göteborg.  
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Ett primärt fokus i studien var att fånga upp ovannämnda grupper. Dels för att de i hög grad är 

beroende av kollektiva färdmedel för sitt vardagsresande dels för att det saknas kunskap om dessa 

gruppers resvanor. Det var viktigt att få med kvinnor och ungdomar i studien eftersom dessa grupper 

generellt gör fler resor med kollektivtrafiken enligt kollektivtrafikbarometern. Ett annat kriterium i 

urvalet var att deltagarna skulle vara bosatta eller regelbundet vistas omkring Vårväderstorget. 

Metoden och resultatet i sin helhet finns beskrivna i de båda bilagorna för respektive intervjustudie. 

Nulägesbeskrivning 
Utgångspunkten för den sociala konsekvensbedömningen är de slutsatser som drogs i Målbild 

koll2035, som i ÅVS:en ska verifieras och konkretiseras. I målbilden beskrivs en tänkt sträckning – i 

huvudsak på befintliga leder inom det statliga vägnätet – samt ett antal tänkta stationer. Urvalet för 

sträckningen bygger på de idag befintliga ”färgade expresserna”, som går från 

ytterområdena/kranskommuner där det inte finns tågförbindelser. Stationerna är utpekade 

tyngdpunkter, målpunkter eller bytespunkter. Metrobuss ska bidra till att snabba upp restiden till city 

för de som har city som målpunkt, avlasta city genom att skapa genare tvärförbindelser med byten 

utanför city. Metrobuss är tänkt att bidra till nya tvärförbindelser till delar av staden som idag endast 

nås med bil med rimliga restider. 

GIS-karta över metrobuss tänkta sträckning och stationer. Staplarna beskriver mängden människor som bor 

(nattbefolkning) respektive arbetar (dagbefolkning) inom 500 respektive 1000 meters radie från stationen.   
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Nuläge inkluderande  

Inkluderande handlar om en jämn fördelning av makt och inflytande, att människor ska ha 
möjlighet att påverka sin vardag, ges möjlighet att inkluderas i beslutsprocesser som berör dem. 

Flera projekt inom kollektivtrafiken föregås i dag av en dialog med berörda och potentiella resenärer 

för att ge en möjlighet till inflytande över de beslut som ska fattas. Ett exempel på det är Next 

Stop2035 inom Målbild Koll2035. I den sociala konsekvensanalysen som gjordes av Målbild koll2035, 

var ett medskick att det behövs ett ökat målgruppsperspektiv på fortsatt arbete, särskilt vid 

utformning av bytespunkter. Där nämnde de hänsyn till barn, äldre, folk med funktionsförändringar, 

besökare, pendlare och verksamma inom kollektivtrafiken. Den påbörjade dialogen behöver följas 

upp under metrobussprojektets gång bland annat med utgångspunkt i utformning av stationer. 

Vid den workshop med tjänstepersoner som gjordes hösten 2018 framkom bland annat att 

kunskapen om olika målgruppers behov och förutsättningar är begränsad i projektgruppen. 

Samarbete med kommuner och till exempel intresseorganisationer kan bidra till att säkerställa att 

prioriterade grupper ges utrymme i dialogerna. Genom deras kunskap och kanaler kan viktiga 

grupper identifieras och involveras på lämpligt sätt. De kan också bidra med kunskap om hur 

dialogerna kan genomföras. Formen för dialogerna behöver anpassas till syftet och till olika gruppers 

behov.  

Det finns i dag miljöer och situationer inom kollektivtrafiken som bidrar till att olika grupper inte 

känner sig välkomna. Hänsyn behöver tas till utformning av systemet för att motverka detta.  

Nuläge hälsofrämjande  
Hälsofrämjande handlar om människors olika behov av trafiksäkerhet, minskat buller och 
luftföroreningar, möjligheten att göra hälsosamma val och om trygghet. 

Metrobuss kommer att gå på de större motorlederna runt Göteborg och människor som vistas på 
stationerna riskerar att utsättas för både luftföroreningar och buller samt trafiksäkerhetsrisker. 
Utformningen av stationerna blir därför viktig. Detsamma gäller upplevelsen av trygghet, där 
stationernas utformning men även vägen till och från stationen blir viktig för att människor ska känna 
sig trygga. Vissa av de tänkta stationslägena kommer vara mindre befolkade än andra, till exempel de 
som är rena bytespunkter.  

Metrobuss har ju också möjlighet att skapa en överflyttning från bilåkning till kollektivt resande, i och 
med de kortade restiderna och nya förbindelserna. En sådan övergång är i sig hälsofrämjande.  

Metrobuss är tänkt att finnas på plats om närmare 20 år. I och med det långa tidsperspektivet och 
den utveckling som sker vad gäller elektrifiering kan buller- och utsläppsnivåer vara betydligt lägre 
och därmed inte vara relevanta att förhålla sig till i samma utsträckning.  

Nuläge tillgänglig  
Tillgänglig handlar om att människors vardagliga rutiner och aktiviteter blir utgångspunkt i 
transportplaneringen.  

Människors val att transportera sig beror på en rad olika faktorer, där en del är värderingsmässiga 
(inställning till olika transportslag), andra är utifrån vilka förutsättningar du har (till exempel fysiska 
och mentala men också ekonomiska och åldersmässiga begränsningar) och också vilka 
förutsättningar transportsystemet ger dig. Tillgång till goda kollektivtrafikförbindelser möjliggör för 
många människor att transportera sig på ett miljömässigt hållbart sätt.  

Att planera kollektivtrafiken utifrån människors vardagliga rutiner och aktiviteter kräver förstås 
kunskap om människors vardag och hur vardagen ser ut för olika grupper.  
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Därför har en del av nulägeskartläggningen bestått i en intervjustudie. Syftet har bland annat varit att 
förstå mer om hur olika gruppers vardag ter sig vid två av de tänkta stationerna.  

Av studien vid Östra sjukhuset framkom bland annat att de intervjuade kan uppleva stress och 
otrygghet i samband med sina kollektivtrafikresor till och från arbetet. Särskilt vid obekväma 
arbetstider påverkar resandet såväl deras arbetssituation som deras privatliv. Orsakerna uppges vara 
till exempel få avgångar, långa byten, placering av hållplats, och brist på visuell tydlighet. 

Vid Vårväderstorget är merparten av respondenterna beroende av kollektivtrafiken för sitt 

vardagsresande och har inte tillgång till alternativa färdmedel. Många reser över stora delar av 

staden och lägger mycket tid på resande. Förbindelserna mot centrum är mycket goda men 

bristfälliga mot andra stadsdelar som egentligen ligger geografiskt nära. Metrobuss, med en hållplats 

vid Vårväderstorget alternativt längs med huvudled, skulle kunna ge nya resmöjligheter och bidra till 

att komma runt flaskhalsen Brunnsparken och minska sårbarheten i systemet. Nya resmöjligheter 

skulle ge stor påverkan på urvalsgruppens vardag genom att göra det enklare att ta sig till stadsdelar 

som är svåra att nå idag, minskad restid och ökad pålitlighet samt vidgad arbetsmarknad. 

Att resa till och från jobbet ingår i vardagen för många människor och metrobuss vänder sig i första 
hand till målgruppen arbetspendlare. Enligt den genomförda GIS-kartläggningen framgår att inom 
1000 meters radie från respektive tänkt stationsläge når totalt 244 492 personer sina nuvarande 
arbeten. Det utgör drygt hälften av den arbetande befolkningen i Göteborg, Mölndal och Partille 
kommuner (407 588). Motsvarande siffra för 500-metersradien är 100 964 personer.  

 

GIS-karta i 3D över dagbefolkningen i storstadsområdet Göteborg-Mölndal-Partille. De blåa ringarna visar de 
tänkta stationslägena med omgivande 500 respektive 1000 meters radie.  De röda staplarna representerar 
arbetande befolkning inom 500-meters radien. Gula staplar representerar den arbetande befolkningen inom 
1000 meters radie. De gråa staplarna är den arbetande befolkningen utanför 1000 meters radie från 
stationerna.  

Av GIS-analysen går det inte att se att några grupper systematiskt skulle gynnas av 

metrobusstationernas tänkta stationslägen. Sett till 500-metersnivån finns det dock en viss övervikt 

av personer med utländsk härkomst, lägre andel högutbildade och lägre bilinnehav än snittet inom 

de tre kommunerna Göteborg, Mölndal och Partille (GMP).  
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Det speglar troligtvis att stationerna är placerade där det finns flerbostadshus i hög utsträckning.  

Skillnaden mellan olika stationer är dock stor och det framgår tydligt att det finns en betydande 

boendesegregation inom GMP. 

GIS-karta över fördelningen av inrikes respektive utrikes födda av dagbefolkningen vid respektive 
station samt i jämförelse med snittet i Göteborg, Mölndal och Partille. 

En del av metrobuss stationer är tydliga målpunkter för arbetspendling, med en eller ett flertal stora 
arbetsplatser (exempelvis Åbro, Sörred, Östra sjukhuset).  

Vid de stationer som utgör tyngdpunkter finns förutom arbetsplatser, andra viktiga målpunkter för 
service, handel och även byte till andra trafikslag (Frölunda, Centralen, Mölndal C, Järnvågen).  

Vissa stationer kommer i huvudsak bli rena bytespunkter, eller där huvuduppgiften är att möjliggöra 
byten. Exempelvis Ivarsberg, Järnbrott, Delsjömotet. Vid dessa blir trygghetsfrågan extra utmanande 
eftersom det inte naturligt rör sig lika många människor där.  

Vid de allra flesta stationerna kommer det att finnas bytesmöjligheter och här är det viktigt att tänka 
både på orienterbarheten, som idag på många ställen är en stor utmaning för vissa grupper och på 
att avstånden kan utgöra ett hinder 

Idag saknas kollektivtrafikförbindelser på tvären för en rad relationer. Med metrobuss kommer nya 
tvärförbindelser som gör nya delar av storstadsområdet tillgängligt för grupper utan bil.  
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Stora avstånd mellan stationen och målpunkten kan bli exkluderande för vissa grupper. 
Orienterbarheten och avstånden inom en station kan också bli betydelsefull, exempelvis vid 
centralstationen.  

Genom den tidsgeografiska studien vid Östra sjukhuset lyftes betydelsen av att hållplatsen ska vara 
överblickbar och ren, att det ska finnas tillräckligt med sittplatser och att olika former av service 
skulle underlätta vardagen för de som pendlar och göra hållplatsen tryggare. 

När det gäller utformning av stationer utifrån fysisk tillgänglighet finns riktlinjer för liknande miljöer, 
både Den ideala bytespunkten och Västtrafiks riktlinjer för resecentra.  

Nuläge sammanhållen 

Sammanhållen handlar om att människor från olika områden och med olika bakgrund och 
förutsättningar ska ha möjlighet att se varandra och mötas. En sammanhållen region/stad 
kännetecknas av starka sociala och rumsliga samband. 

Göteborg är en segregerad stad. Olika bostadsområden kan i dag ha väldigt olika karaktär vad gäller 

socioekonomiska aspekter. Detta gäller både de olika ytterområden som berörs av en framtida 

metrobuss och mer centrala delar av staden. Vad gäller arbetsplatser och skolor i olika områden så 

finns också en viss uppdelning sett ur ett socialt perspektiv.  

Linjedragningen och stationernas utformning samt kopplingen till övriga kollektivtrafiknätet är av 

stor betydelse både för hur sammanhållen staden blir och för möjligheten till fungerande vardagsliv. I 

dag är möjligheten till kommunikation mellan många områden begränsad och uppmuntrar inte ofta 

till utbyte mellan grupper och rörlighet, till exempel pendling, mellan områden av olika karaktär. Ofta 

saknas kollektivtrafikförbindelser mellan olika typer av områden i stadens ytterområden. Motorleder 

bidrar dessutom till att skapa barriäreffekter mellan dem. Mindre vägar, som inte är motorled men 

som kan komma att trafikeras av metrobuss, bidrar i dag i mindre grad till barriäreffekter. 

Kollektivtrafiken upplevs inte alltid leverera den kvalitet och trygghet som bidrar till tillit, positiv 

identitet, och en bra mötesplats för olika grupper. Stationerna kan upplevas som otrygga och 

systemet uppfattas inte alltid som tydligt och enkelt att förstå. 

Sociala knäckfrågor, nycklar och konsekvensbedömning 
Den sociala konsekvensanalysen som genomfördes för hela målbild koll2035 visar att målbilden ger 

stora sociala nyttor i den större skalan för de boende i storstadsområdet, men kan leda till negativa 

konsekvenser på lokal nivå om inte utformningen genomförs på rätt sätt. Liknande slutsatser går att 

dra för Metrobuss.  

I tabellen nedan redovisas sammanfattningsvis de sociala knäckfrågorna för Metrobuss och vilka 

sociala nycklar som krävs för att låsa upp knäckfrågorna. Samt vilka konsekvenser knäckfrågorna 

bedöms få om de inte hanteras. De är sorterade utifrån respektive social aspekt. I nästa avsnitt 

sammanfattas nycklarna i ett antal medskick till det fortsatta arbetet med metrobuss.  
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Social aspekt: Inkluderande 

Social knäckfråga Social nyckel/hantering Konsekvensbedömning 

1. Kunskapen om olika
målgruppers behov och
förutsättningar är
begränsad i
projektgruppen, risk för att
metrobussystemet inte blir
utformat utifrån olika
gruppers behov och
förutsättningar

2. Metrobuss identitet –
viktigt att utforma
systemet så att alla känner
sig välkomna på
bussen/stationen.

1. och 2. Fler perspektiv
behöver beaktas vid
utformning av insatser i
det fortsatta arbetet.  Vid
utformning/planering
behöver fler grupper vara
delaktiga. Säkerställ att
dialog sker brett med olika
grupper.

1 och 2. Om utformningen 
och placeringen av 
stationerna inte tar 
hänsyn till olika gruppers 
behov och förutsättningar 
riskerar dessa grupper att 
exkluderas från 
metrobuss. 

Social aspekt: Hälsofrämjande 

Social knäckfråga Social nyckel/hantering Konsekvensbedömning 

1. Trygghet på och i
anslutning till stationerna,
där vissa grupper är
särskilt otrygga.

2. Potential till överflyttning
från bil till kollektivtrafik
=> mindre utsläpp samt
mer aktivt resande.

3. Risk att utsättas för höga
buller- och utsläppsnivåer
på stationerna. Vissa
grupper mer utsatta än
andra

1. Utgå från den ideala
bytespunkten vid
utformning av stationer
och närområde.

2. Ta körfält från biltrafiken.
3. Säkerställ att utsatthet för

buller och luftföroreningar
är minimala i utformning
av stationer.

1. Otrygghet kan leda till att
vissa undviker att resa
med kollektivtrafiken. Att
utforma både själva
stationen och vägen till
och från stationen med
tanke på trygghet minskar
risken för att exkludera
vissa grupper. Exempelvis
upplever kvinnor i högre
grad än män otrygghet.

2. Genom att ta ett körfält
från biltrafiken där det
idag inte finns busskörfält
skulle göra det svårare för
biltrafiken att växa.

3. Risk för ohälsa, särskilt
bland vissa utsatta
grupper som t ex barn.

Page 331 of 943



9 (13) 

Social aspekt: Tillgänglig 

Social knäckfråga Social nyckel/hantering Konsekvensbedömning 

1. Tillgång till service i
anslutning till stationer
underlättar vardagslivet

2. Avstånd mellan station och
målpunkten som stationen
ska ”serva” kan utgöra ett
hinder för vissa målgrupper
(funktionsnedsättning av
olika slag)

3. Bristande kunskap om vilka
som får nytta av
metrobussystemet
(grupp/områdesnivå).

4. Nya resmöjligheter och
därmed vidgad arbets- och
studiemarknad för de som
idag saknar realistiska
kollektivtrafikförbindelser
och som inte kan ta bilen

5. Viktigt tänka hela dygnet,
(möjlighet till nattarbete,
trygghet när det är mörkt
mm)

6. Viktigt att stationer görs
tillgängliga för alla

7. Viktigt att systemet och
stationerna uppfattas som
tydligt och enkelt att förstå

1. Se till att det på eller i nära
anslutning till stationerna
finns möjlighet att utföra
service- och
inköpsärenden.

2. Se till att det finns bra
eller/och korta
anslutningar vid
stationerna.

3. GIS-kartläggningen har
visat att det inte är några
grupper som särskilt
gynnas på en övergripande
nivå. Fortsatt uppmärk-
samhet på resultaten av
framtida beslut under
processen.

4. Genomför utbyggnads-
ordningen utifrån var den
ger störst social nytta, dvs
där det saknas förbindelser
idag.

5. Se till att det finns
avgångar hela dygnet

6. Utforma stationerna enligt
Den ideala bytespunkten.

7. Viktigt att tänka på
orienterbarheten, särskilt
vid mer komplexa
bytespunkter.

1. Förutom att underlätta
vardagen för de som inte
har bil, bidrar bemannade
verksamheter till
tryggheten.

2. Avstånden riskerar att
utesluta till exempel de
med nedsatt rörlighet.

3. Risk för att nyttorna med
metrobuss fördelas
ojämlikt.

4. Vissa delar av staden
riskerar att bli fortsatt
otillgängliga utan bil
längre.

5. Svårigheter att arbeta
nattskift för de utan bil

6. Riskerar att exkludera flera
grupper om inte
stationerna görs
tillgängliga.

7. Riskerar att utesluta vissa
grupper och bidrar positivt
för alla att färdas i
systemet.
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Social aspekt: Sammanhållen 

Social knäckfråga Social nyckel/hantering Konsekvensbedömning 

1. Linjedragningen och 
stationernas utformning 
har stor betydelse för 
möjligheten till möten 
mellan olika människor och 
grupper 

2. Kopplingen till övriga 
kollektivtrafiknätet är av 
stor betydelse både för hur 
sammanhållen staden blir 
och för möjligheten till 
fungerande vardagsliv. 

3. Risk för förstärkt 
barriäreffekt, framför allt i 
yttre delarna av systemet, 
där det inte finns 
motorleder idag. 

4. Möjligt att bygga samman 
delar av staden som idag 
har motorvägen som 
barriär 
 

1. Analys av linjedragningarna 
samt utgå från ”Den ideala 
bytespunkten” vid 
planering av stationer. 

2. Se till att koppla samman 
metrobuss med övriga 
kollektivtrafiknätet och 
gång- och cykelvägnätet 
som ansluter. Även här: 
principer i stil med ”Den 
ideala bytespunkten”. 

3. Undvik metrobusstandard 
där det inte finns 
motorleder idag, för att 
minska risken för barriärer.  

4. Identifiera stationslägen 
där motorvägen är en 
tydlig barriär mellan 
områden/målpunkter, 
analysera ev behov av 
överbryggning 
 

1. Metrobuss kan bidra 
positivt till att människor 
från olika områden och 
med olika bakgrund möts. 

2. Möjligheten att nå hela 
stadsområdet med 
kollektivtrafik på ett 
snabbt och effektivt sätt 
blir mindre 

3. De yttre delarna av 
metrobussystemet där det 
idag inte finns motorleder 
utgör i mindre 
utsträckning barriärer idag 
i och med att de bland 
annat har lägre 
hastigheter och 
övergångsställen med 
mera. Metrobusstandard 
skulle innebära att hela 
vägsträckningen utöver 
själva stationen blir en 
barriär. 

4. Vid samtliga stationer 
behövs någon form av 
överbryggning så att en 
kan nå stationen från 
bägge sidor av vägen. Vid 
vissa av stationslägena 
skulle en mer omfattande 
överbryggning i form av en 
sociodukt eller liknande 
kunna bidra till att 
områden binds samman.   
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Medskick till ÅVS metrobuss 
Här sammanfattas de huvudsakliga medskicken för det fortsatta arbetet med metrobuss. De är 

sorterade utifrån kvalitetsmålen i målbild koll2035 för metrobuss.  

Kvalitetsmålen för resenären – snabbt, enkelt och pålitligt. Metrobuss ska bidra till alla gruppers 

tillgänglighet på ett tryggt och säkert sätt. 

• De genomförda tidsgeografiska intervjustudierna vid Östra sjukhuset och Vårväderstorget
har gett ökad kunskap om hur metrobuss skulle kunna bidra till vissa gruppers tillgänglighet
på ett tryggt och säkert sätt och redovisas i tidigare avsnitt i denna rapport. Denna kunskap
behöver byggas på i det fortsatta arbetet med metrobuss, bland annat för att bättre förstå
vilka möjligheter metrobuss kan ge och vilka restriktioner olika grupper har i sitt resande.

• Säkerställ därför att dialog sker brett med olika grupper, för att förstå behoven och
förutsättningarna hos olika grupper. Viktigt genom hela processen, men särskilt viktigt vid
utformning av stationer och för att avgöra behov av barriäröverbryggning.

Kvalitetsmål för människan i staden – en attraktiv stadsmiljö. Metrobuss ska bidra till en levande 

närmiljö, större säkerhet och trygghet samt mindre buller och barriäreffekter  

• Stationerna kommer ha olika karaktär och vissa parametrar blir viktigare än andra vid vissa
stationer. Vid rena bytespunkter som exempelvis Delsjömotet blir trygghetsaspekten extra
viktigt. Samtidigt är trygghet genomgripande en viktig parameter som omfattar även vägen
till och från stationerna.  Vid stora knutpunkter med många bytesmöjligheter som
exempelvis Göteborgs C blir avstånden och orienterbarheten extra viktig.

• Ett generellt medskick är att utforma stationerna enligt Den ideala bytespunkten, som togs
fram i samband med K2020.

• Säkerställ att utsatthet för buller och luftföroreningar är minimala i utformning av stationer.

• Se till att koppla samman metrobuss med övriga kollektivtrafiknätet och gång- och
cykelvägnätet som ansluter.

• Undvik metrobusstandard där det inte finns motorleder idag, för att minska risken för
barriärer.

• Identifiera stationslägen där motorvägen är en tydlig barriär mellan områden/målpunkter,
analysera eventuella behov av en mer omfattande överbryggning som skulle binda samman
staden på ett mer uttalat sätt (sociodukt?).

• Överväg att ta kapacitet från biltrafiken när det är befogat.

Kvalitetsmål för stadens struktur – en sammanbunden stad och region. Metrobuss ska bidra till en 

fysiskt sammanhållen samt socialt och ekonomiskt inkluderande stad och region 

• Genomför utbyggnadsordningen utifrån var den ger störst social nytta, det vill säga där det

saknas förbindelser idag.

• Vårväderstorget: intervjustudien visar tydligt att en station i anslutning till Vårväderstorget

skulle gynna grupper som har låg bilandel, låg sysselsättningsgrad och där dagens

förbindelser med närliggande stadsdelar är begränsad.

Rent generellt behöver sociala faktorer beaktas vid val av och placering av stationslägen.

Uppföljning 
För att säkerställa att det sociala perspektivet kommer med i genomförandet behöver expertis inom 

social hållbarhet finnas med i den fortsatta processen. Eftersom metrobuss kommer att byggas ut 

etappvis är det viktigt att lära av etapp 1. Därför behöver stationsutformningen utvärderas med hjälp 

av fortsatta dialoger.  Överväg uppföljning av de genomförda tidsgeografiska studierna och 

eventuellt tillkommande studier.  
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Mål och styrande dokument som har varit vägledande för SKB:n 
I arbetet med SKB:n behöver hänsyn tas till en rad globala, nationella, regionala och lokala mål som 

har bäring på social hållbarhet. Här ingår också specifikt att ta fasta på de rekommendationer som 

gavs i den sociala konsekvensanalys som togs fram i arbetet med målbild koll2035. 

Sociala aspekter 
Utifrån de mål och styrande dokument som beskrivs ovan finns fyra sociala aspekter som beskriver 

önskvärda tillstånd som arbetet med ÅVS metrobuss behöver ta hänsyn till. Olika aspekter är olika 

viktiga beroende på vilken del i systemet som studeras samt i vilket skede.  

Inkluderande 

Inkluderande handlar om en jämn fördelning av makt och delaktighet, att människor ska ha 
möjlighet att påverka sin vardag, ges möjlighet att inkluderas i beslutsprocesser som berör dem. 

Detta är en viktig aspekt att ha med sig från början, inte bara att stämma av mot slutet, så att 
man säkerställer att dialogformer väljs med hänsyn till olika grupper, att olika grupper bjuds in 
och att dokumentation sker av hur olika grupper beaktats (t ex närvarostatistik, fördelning av 
taltid, vem som ställer frågor och tolkar svar osv.). 

Tillgänglig 

Tillgänglig handlar om att människors vardagliga rutiner och aktiviteter blir utgångspunkt i 
transportplaneringen.  

Kollektivtrafiken är ett viktigt medel för ett fungerande vardagsliv genom att skapa tillgänglighet 
till arbete och studier för alla människor. Men också att vardagliga aktiviteter som inköp, 
vårdbesök och annan service ska vara möjliga. Och att det ska ske med utgångspunkt i universell 
utformning och därmed spegla den variation i förutsättningar och behov som återfinns hos 
befolkningen.  
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spolitiska 
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Diskriminerings
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dokument
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attraktiv stadsmiljö. 
Metrobuss ska bidra till 
en levande närmiljö, 
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Kvalitetsmål för stadens 
struktur – en 
sammanbunden stad och 
region. Metrobuss ska 
bidra till en fysiskt 
sammanhållen samt 
socialt och ekonomiskt 
inkluderande stad och 
region
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Genom att ge alla människor en likvärdig tillgång till arbete och utbildning skapas förutsättning 
för en ekonomisk jämlikhet. Förutom en ekonomisk jämställdhet mellan kvinnor och män pekar 
de nationella jämställdhetsmålen även ut en jämn fördelning mellan kvinnor och män avseende 
det obetalda hem- och omsorgsarbetet som ett delmål. Att samhällsplaneringen bidrar till den 
ekonomiska jämställdheten är en viktig strategisk fråga eftersom det hänger samman med 
många andra dimensioner av jämställdhet och jämlikhet mellan människor i samhället. En 
person som har möjlighet att utbilda sig och försörja sig är ofta starkare i förhandlingar på olika 
arenor. Ekonomisk jämlikhet är alltså en förutsättning för att uppnå flera andra former av 
jämlikhet, t ex ökar den ekonomiska jämställdheten möjligheten för människor att göra en 
jämställd fördelning av det obetalade arbetet som sker i hemmet och inom familjen. 

Sammanhållen 

Sammanhållen handlar om att människor från olika områden och med olika bakgrund och 
förutsättningar ska ha möjlighet att se varandra och mötas. En sammanhållen region/stad 
kännetecknas av starka sociala och rumsliga samband. 

Aspekten Sammanhållen utgår från begreppet socialt kapital som handlar om att 
kollektivtrafiken ska ses som ett medel för att stärka tilliten i områden och grupper, dels tilliten 
mellan människor (sammanbindande och överbryggande socialt kapital) och dels tilliten till 
samhälleliga institutioner (länkande socialt kapital). Genom att stärka tilliten i områden/grupper 
kan utanförskap motverkas och kollektivtrafiken kan i det sammanhanget ses som ett medel för 
integration och inkludering genom att ge tillgång till utbud och aktiviteter i samhället och skapa 
förutsättning för möten och samspel mellan människor i samma eller olika grupper. Satsning på 
bra kollektivtrafik i ett område ger också signal om att området och dess invånare är 
betydelsefulla. 

Hälsofrämjande 

Hälsofrämjande handlar om människors olika behov av trafiksäkerhet, minskat buller och 
luftföroreningar, möjligheten att göra hälsosamma val och om trygghet. 

Kollektivtrafiken påverkar på folkhälsan på olika sätt. Överflyttning av bilresor till kollektivtrafik 
bidrar generellt till bättre luftkvalitet men fordon i kollektivtrafiken kan också bidra till 
luftföroreningar och buller. Kollektivtrafikmiljöer kan också vara platser där man utsätts för 
buller, luftföroreningar, passiv rökning och andra skadliga ämnen, och kollektivtrafikmiljöer är 
också en plats för handel och reklambudskap som på olika sätt påverkar människors livsstilsval. 
En viktig hälsoaspekt rör kollektivtrafikens bidrag till att skapa förutsättningar för en mer fysiskt 
aktiv livsstil för människor i olika grupper. Dels ger en överflyttning av bilresor till 
kollektivtrafikresor positiva hälsovinster genom ökad fysisk aktivitet, dels kan kollektivtrafik 
planeras så att den ger tillgång till rekreations- och motionsaktiviteter i regionen. 

Trygghet innebär i det här sammanhanget att alla ska känna sig trygga i/kring kollektivtrafiken, 
både avseende upplevelsen av säkerheten i/kring kollektivtrafiken och social trygghet i 
förhållande till andra människor. De nationella jämställdhetsmålen anger att ”mäns våld mot 
kvinnor ska upphöra” vilket i det här sammanhanget kan översättas som att risker och rädsla att 
utsättas för könsrelaterat våld/brott i samband med resor, och dessa negativa återverkningar på 
mobilitet, ska undanröjas. Trygghet är viktigt för alla grupper, men vissa grupper är mer utsatta 
för trakasserier och våld än andra. 
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SKA Metrobuss
Resultat Case  1/ Östra sjukhuset 
2019-08-23

#whitearkitekter
@whitearkitekter
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Metod
tidsgeografisk ansats

─ Test av metod med fokus på vardagsliv

─ Mentala kartor som underlag för SKA

─ Enskilda intervjuer/gruppintervjuer med 2-3 personer
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Urval
respondenter

─ Anställda på Östra sjukhuset (ÖS) med erfarenhet av 
kollektivtrafik och obekväma arbetstider

─ 12 kvinnor deltog i studien i åldrarna 20-56 år

─ Sjuksköterskor, undersköterskor och 1 ST-läkare

─ Blandade familjeförhållande

─ Merparten jobbar både dag/natt
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Yrkeskategorier

Sjuksköterskor Undersköterskor ST-läkare

0
1
2
3
4
5
6
7

20 - 25 år 26-35 36-40 41-65

Ålder

Ålder

Figur 1. Merparten av respondenter arbetar 
som sjuksköterskor på Drottnings Silvias 
Barnsjukhus. 

Figur 2. Över hälften av de intervjuade är 
mellan 26-35 år. 
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Resultat
frågeställningar

─ Den “enkla” berättelsen om resan och vardagen

─ Fördjupad förståelse – behov och förutsättningar för resan och i
vardagslivet

─ Potentialer - Önskemål för resa och vardag

─ Skulle en förändrad kollektivtrafik bidra till en enklare vardag för
respondenterna? Vad skulle den planerade åtgärden ge för nytta
utifrån ett vardaglivsperspektiv? 
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─ De viktigaste platserna och aktiviteterna i vardagen är jobbet, förskola/skola, service, sociala aktiviteter och träning

─ Merparten av informanterna åker kollektivt till jobbet med motiveringen att det är det snabbaste och smidigaste sättet. I 
enstaka fall påverkas valet av att respondenten inte har körkort eller äger bil.

─ Andra faktorer som påverkar val av färdsätt är; ekonomi, miljö, bekvämlighet, trygghet, sociala skäl.

─ Sekundära färdsätt till och från jobbet; cykel, bil, samåkning, promenera. Val av färdmedel är till viss del beroende av väder.

Den ”enkla” berättelsen om resan och vardagen
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Kartan visar var 
informanterna bor i 
förhållande till Östra 
sjukhuset. 9/12 
personer bor inom 
Göteborgs 
kommungräns. 
Kartan visar också de 
vanligaste 
bytespunkterna; 
Korsvägen, 
Centralstationen och 
Vågmästarplatsen.

S K A M E T R O B U S S
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Min mentala karta - utdrag 
från en av  intervjuerna; 

Jag tar pendeltåget från 
Lindome till Centralen. Om 
tåget går som det ska 
hinner jag med svart 
express, med 3 minuters 
byte. Har jag tur så tar det 
40 min från dörr till dörr. Då 
går jag hemifrån 05.52 och 
är på jobbet ombytt 06.40. 
Tar samma väg hem, sen 
promenerar jag och hämtar 
barnen på förskolan och 
skolan. På sommaren 
händer det att jag tar 
cykeln (21 km).Till barnens 
fritidsaktiviteter måste jag 
ta bil, det går inte att ta sig 
dit kollektivt.

S K A M E T R O B U S S
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Fler exempel…

S K A M E T R O B U S S
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Fördelar och nackdelar med olika färdsätt

─ Enligt respondenternas berättelser är tiden är den mest avgörande faktorn för val av färdmedel.

─ Fördelar med kollektivtrafiken; utgör oftast det snabbaste och smidigast alternativet. Andra fördelar med kollektivtrafiken är att
det är avkopplande, ger egentid för att läsa mm, man slipper stressen av att köra bil i rusningstrafik. 

─ Nackdelar med kollektivtrafiken; det är oflexibelt och opålitligt, tex förseningar eller missade avgångar. Ibland långa byten, 
särskilt på helger och sommartid när det är betydligt färre turer. Trängsel och brist på sittplatser. Kräver mycket planering för
att tajma avgångstider med arbetspass.

─ Beroende på var man bor är bilen i vissa fall det snabbaste alternativet

Behov och förutsättningar för resan och vardagen

“Det går fortare med bil. Med bil tar det 
15-20 minuter istället för 1 timma med 
kollektivtrafik. Och med bil kan jag handla 
på väg hem”

“ För mig är det egentid att åka buss. 
Ibland kan jag välja en längre sträcka för 
att få lite mer tid”
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Restriktioner och strategier

─ Jobbets fasta tider styr vardagen

─ Det finns en uppenbar konflikt mellan arbetets fasta tider och kollektivtrafikens tidtabell som inte är anpassade efter varandra. 
Anställda upplever en stor stress över att behöva springa från jobbet för att hinna med en viss buss eller spårvagn, alternativt
att behöva vänta i över 30 min.

─ Stora begränsningar i turtäthet på kvällar/helger och sommartid. Respondenter får lägga mycket tid på att vänta.

─ Olika strategier har utvecklats för att hantera ovannämnd konflikt, allt ifrån att flytta närmre jobbet, undvika att ta vissa pass, 
sova på jobbet till att flexa ut innan arbetspasset är slut.

─ Svårt att hinna med det man vill göra tycker vissa. Framförallt är det sociala aktiviteter/besöka familj och fritidsaktiviteter som
att åka till havet som inte hinns med pga att det är svårt att ta sig dit.

“Antingen får jag springa från jobbet eller vänta i 40 
min. Det blir en stress att hinna dit och hem i tid, och 
ibland hinner jag inte lämna över info till inkommande 
personal” “Ibland försöker man flexa ut

tidigare för att hinna till bussen"
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Hur upplevs hållplatsen?

─ Befintlig buss- och spårvagnshållplats upplevs som ren, öppen och överblickbar
men också ful och innehållslös. Den uppfattas som rörig med mycket människor, 
bil- och taxitrafik och korsande cykelstråk. Saknas övergångställen.

─ Upplevs ligga lite avsides. Respondenter som jobbar på Barnsjukhuset upplever
att hållplatsen ligger långt borta. Man ser bussen på håll men vet inte om den är
på väg att åka eller inte. 

─ Viss otrygghet kopplat till tider då de är få människor på hållplatsen. Mestadels
upplyst men med vissa mörka partier samt skymmande träd och buskage.

─ Saknas väderskydd och sittplatser (extra viktigt då många uteslutande står och går
under sitt arbetspass). Finns en underjordisk kulvert som används av anställda
vid dåligt väder eller av trygghetsskäl.

─ Respondenter som arbetar på Akuten där det förekommer patienter med psykiska
besvär eller missbruk kan uppleva en otrygghet när de möter patienter på
hållplatsen. En respondent har börjat cykla istället för att åka kollektivt delvis pga
en hotfull incident.  

Exempel på inzoomad karta som visar 
hållplatsen 
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Tidsanvändning 

─ Snabbare resa utan byten och med färre stopp skulle underlätta vardagen för många, tex en direktbuss som inte åker genom 
staden. Med kortare restid skulle respondenterna hinna göra sådant som de inte hinner idag, tex natta barn.

─ Många av respondenterna upplever en stress i vardagen kopplat till arbetsresan. Högre turtäthet på kvällar/helger och 
sommartid önskas för att slippa behöva stressa till hållplatsen alternativt vänta länge. En tidtabell som är anpassad till 
arbetstiderna skulle också kunna lösa problemet med att stressa/vänta. Alternativt inringningsbussar för de som flexar.

─ Nya resmöjligheter skulle påverka anställdas möjlighet att ta kvälls/nattpass som de inte kan ta idag pga begränsningar i
kollektivtrafiken.

Potentialer; önskemål för resa och vardag 

“Kortare restid skulle innebära att jag 
hinner natta mitt barn”
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Bekvämlighet och praktiska lösningar på resan

─ Tekniska lösningar som innebär att man på håll kan se när bussen/vagnen går eller som gör att den väntar när man kommer 
springande. Info kring resan även på engelska önskas.

─ Att kunna ta cykeln på bussen skulle underlätta resan.

─ Skönare säten, fräschare fordon, AC och tyst vagn är faktorer som skulle öka bekvämligheten på resan.

Hållplatsen

─ Med ett mer centralt läge skulle hållplatsen hamna närmre de olika enheterna. 

─ Väderskydd och fler sittplatser önskas.

─ Mer service i anslutning till hållplatsen skulle göra den mer attraktiv och användbar; mataffär, café, take awaylunch, nattöppet 
apotek, blommor.

─ Trafikseparering skulle innebära att man slipper korsa bil- och cykelvägar.

─ Hållplatsen behöver bli tryggare, förslagsvis med hjälp av belysning, väktare/övervakningskameror. 

“ Jag går och står hela natten i arbetet 
så det hade varit skönt att kunna sitta ner 
på hållplatsen”
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Slutsatser

─ Tiden är den mest avgörande faktorn för val av färdsätt till och
från jobbet. Jobbets fasta tider styr vardagen

─ Flera av respondenterna upplever en stress kopplat till 
arbetsresan till stor del beroende på konflikt mellan arbetets fasta
/obekväma tider och begränsningar i turtäthet, förseningar mm

─ Nya resmöjligheter skulle underlätta arbetsresan och till viss del 
vardagen för de anställda, tex ge möjlighet att ta arbetspass som
de inte kan ta idag

─ Sjukhuset är en plats med många olika sorters människor och
stor variation under dygnet vilket gör trygghetsfrågan extra viktig

─ Förbättringar vad gäller hållplatsens läge, utformning, 
bekvämlighet, och innehåll skulle kunna bidra till en bättre
helhetsupplevelse av resan
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Reflektioner

─ Skulle vi få ett annat resultat om vi intervjuat andra yrkesgrupper
eller personer med annan socioekonomisk bakgrund?

─ Ser behoven annorlunda ut för de som jobbar på Barnsjukhuset
och Akuten än på andra enheter på ÖS?

─ Vad skulle få de som åker bil idag att välja kollektivtrafiken
istället?

Page 352 of 943



SKA Metrobuss
Resultat Case  2/ Vårväderstorget 
2020-01-13

White Arkitekter
Lisa Wistrand/Kulturgeograf
Moa Lipschütz/Kulturgeograf
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Bakgrund
syfte

Forskare från VTI (väg- och transportforskningsinstitut) respektive 
Göteborgs universitet leder ett forskningsprojekt om utbyggnaden av 
kollektivtrafik i Göteborgsregionen. Forskningen handlar om att testa 
en metod för att ta fram kunskapsunderlag inom transportplanering 
med människors behov och vardagsliv i fokus.

Som en del i projektet följs planeringen av Metrobuss som ska öka 
möjligheterna att pendla mellan olika kommuner och kommundelar, 
snabbt och smidigt. Resultatet från studien kommer att användas 
både som beslutsunderlag inom regional planering och inom 
forskning. 

I det här projektet har två geografiska platser som skulle kunna utgöra 
bytespunkter för det framtida kollektivtrafiksystemet Metrobuss i 
Göteborg valts ut att undersöka: Östra sjukhuset och Vårväderstorget. 
På uppdrag av forskningsledarna har White utfört fallstudiearbetet och 
sammanställt analysen.
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Metod
tidsgeografisk ansats

─ Metoden tar sin utgångspunkt i tidsgeografin och går ut på att 
genom mentala kartor och uppföljande intervjufrågor samla 
kunskap om människors vardagsliv och vardagsresande.

─ Respondenterna ombads rita en mental karta med de platser hen 
besöker i sin vardag, vilka platser eller verksamheter som finns 
där, en förenklad färdväg mellan platserna samt tider för resan. 
Därefter intervjuades respondenterna enskilt eller i grupp om 
deras resande och vardagsliv utifrån framtagen intervjuguide (se 
nästa sida).
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Metod
kvalitativ fallstudie

─ I studien har en kvalitativ fallstudiemetodik tillämpats. Kvalitativa 
fallstudier lämpar sig för att få ökad kunskap om människors 
vardagsliv, vardagspraktiker och mobilitetsstrategier. Fallstudier 
kan komplettera kvantitativa befolkningsdata och de 
resvaneundersökningar som återkommande genomförs med 
utgångspunkt i det existerande transportsystemet.

─ Fallstudien kan fokusera på strategiska platser och söka upp 
befolkningsgrupper som är särskilt intressanta och/eller svåra att 
nå med andra metoder. På så vis kan fallstudier komplettera mer 
traditionella metoder för samråd och kunskapsinhämtning.
Generalisering i statistisk mening är inte målet för kvalitativ 
forskning.

─ Kvalitativt urval är målinriktat eller ändamålsenligt och baseras på 
antagandet att det finns något i det sociala vardagslivet att 
upptäcka, förstå, får insikt om med fallstudiemetodiken. 

Page 356 of 943



Page 357 of 943



S K A M E T R O B U S S

Urval
respondenter

─ Vårväderstorget valdes ut som case för studien på grund av 
områdets befolkningssammansättning. Biskopsgården har 
förhållandevis stor andel invånare med utländsk bakgrund, lägre 
inkomstnivåer och högre arbetslöshet än genomsnittet i 
Göteborg. Dessutom är bilinnehavet lägre än i andra stadsdelar. 
(Göteborgsbladet 2019 – Områdesfakta)

─ Ett primärt fokus i studien var att fånga upp ovannnämnda 
grupper. Dels för att de i hög grad är beroende av kollektiva 
färdmedel för sitt vardagsresande men också för att det saknas 
kunskap om dessa gruppers resvanor. Det var viktigt att få med 
kvinnor och ungdomar i studien eftersom dessa grupper generellt 
gör fler resor med kollektivtrafiken (källa: 
kollektivtrafikbarometern). Ett annat kriterium i urvalet var att 
deltagarna skulle vara bosatta eller regelbundet vistas omkring 
Vårväderstorget. 
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Urval
respondenter

─ Deltagarna rekryterades med hjälp av representanter från lokala 
föreningar och organisationer i Biskopsgården (Språkcaféet på 
Vårväderstorgets bibliotek, Odlarföreningen och Geesgud 
Ungdomsförening).

─ Studien genomfördes med hjälp av 5 olika fokusgrupper med 4-6 
personer i varje grupp. Intervjuerna ägde rum på Biskopsgårdens 
bibliotek samt i Geesguds föreningslokaler under hösten 2019.

Fokusgrupper

a. Deltagare språkcaféet (blandade åldrar & kön)
b. Kvinnor (blandade åldrar)
c. Män (blandade åldrar)
d. Ungdomar* (kvinnor) 
e. Ungdomar* (män)                                              

* Ungdom = 16-25 år (i enlighet med     
arbetsförmedlingens definition)

Page 359 of 943



S K A M E T R O B U S S
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Figur 1. 40% av respondenterna är studerande på 
gymnasienivå eller komvux/högskola. Endast 20% 
av respondenterna har fast anställning 
(tillsvidareanställning).

Figur 2. Ungefär en tredjedel av respondenterna är 
25 år eller yngre. Det är något fler män i den yngre 
ålderskategorin och något fler kvinnor i den äldre 
kategorin (46-65 år). 
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Resultat
frågeställningar

Resultatbeskrivningen på kommande sidor följer upplägget i 
intervjuguiden med följande tematisk indelning och ordning:

1. Den “enkla” berättelsen om resan och vardagen

2. Fördjupad förståelse – behov och förutsättningar för resan och i 
vardagslivet

3. Potentialer - Önskemål för resa och vardag
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Vilka platser besöker ni en vanlig vecka?

─ Respondenterna rör sig över stora delar av staden för att ta sig till arbete och skola, delta i språkundervisning (SFI) eller för att 
besöka vänner och delta i fritidsaktiviteter. Vare sig de är sysselsatta, arbetslösa eller studerar har många av respondenterna 
en aktiv vardag och gör flera, och relativt långa resor med kollektivtrafiken, dock mestadels inom kommungränserna. 

─ Förutom specifika skolor och arbetsplatser är några av de mest välbesökta platserna i staden; Stadsbiblioteket och andra 
folkbibliotek (bla för språkcaféer), Nordstan, Avenyn, Frölunda Torg och Lundbybadet. Stadsdelar som många tar sig till en 
vanlig vecka är Centrum, Frölunda, Angered, Bergsjön, Majorna och Mölndals centrum.

─ På lokal nivå är Vårväderstorget och Wieselgrensplatsen viktiga platser för vardagssysslor och sociala möten. Vårvindens 
fritidsgård, Gropegården och Ryaskolan är viktiga för ungdomarnas fritidsaktiviteter.

Den ”enkla” berättelsen om resan och vardagen
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Vilket är det vanligaste sättet att ta er runt, med vilka färdsätt?

─ Kollektivtrafiken är de primära färdmedlet för respondenterna. Merparten har inte tillgång till bil och är helt beroende av 
kollektivtrafiken för sitt vardagsresande.

─ Enstaka respondenter använder bilen för att ta sig till och från jobb, på grund av att det tar för lång tid att åka kollektivt eller att 
hen blir inringd med kort varsel. Ingen av respondenterna använder cykeln som primärt färdmedel men ett fåtal nyttjar cykeln 
på sommartid, och då främst för fritidsresor.

─ Flera i urvalsgruppen varierar resväg och val av spårvagnslinje/buss för att optimera restid och bytestid. De finns ofta flera 
alternativ att välja mellan, dock går nästan alla genom Brunnsparken där det ofta blir köbildning och förseningar. 

─ Många av respondenterna lägger mycket tid på vardagsresandet, trots att deras aktiviteter ligger inom kommunens gränser. 
Tider och platser för arbete, skola och fritidsaktiviteter är ofta fasta med litet utrymme för flexibilitet.

─ De respondenter som varken går i skolan eller har fast anställning har ett något mer oregelbundet livsmönster. Istället för att 
göra en och samma resa varje dag är deras aktiviteter mer sporadiska och utspridda över staden. Likväl är många av deras 
aktiviteter beroende av att de tar sig till en viss plats (tex SFI, språkcaféer, ABF, sjukhusen). 

Den ”enkla” berättelsen om resan och vardagen
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Min mentala karta - utdrag 
från en av  intervjuerna; 

”På morgonen tar jag buss till 
Länsmanstorget, Hjalmar och 
sen till jobbet Gårdsten eller 
Angered. Ibland jag tar bilen till 
jobbet men mest buss eller 
spårvagn…Det tar en timme 
bara med spårvagnen för att nå 
Angereds centrum och sen från 
Angereds centrum till Gårdsten 
eller Lövgärdet ännu längre 
tid…Barnen ska till olika skolor. 
Dom åker med mig på bussen. 
Bussen stoppar i 
Länsmansgården, Brunnsbo, 
Angered, sen Gårdsten. Det tar 
tid för dom också. Om dom 
missar skolbussen så måste vi 
ta spårvagnen. Om du missar 
måste du vänta 20 min.”

S K A M E T R O B U S S
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Fördelar och nackdelar med kollektivtrafiken

─ Den viktigaste faktorn för val av färdsätt är tveklöst ekonomin. För många av respondenterna är det inte något aktivt val att
resa kollektivt utan det enda alternativet. Andra fördelar är att det är miljövänligt, och för det mesta snabbt och smidigt. 
Förbindelserna från Vårväderstorget mot centrum är mycket goda med hög turtäthet (3 linjer från Vårväderstorget till centrum). 

─ Nackdelar med kollektivtrafiken som respondenterna nämner är att det ofta är störningar och förseningar i kollektivtrafiken 
som gör det opålitligt. Broöppningen nämns som ett problem samt att det ofta blir stopp på Hjalmar Brantingsplatsen och 
Brunnsparken vid rusningstider. Andra nackdelar är trängsel, särskilt i rusningstider samt brist på sittplatser.

─ Trots goda kollektivtrafikförbindelser mot centrum är kopplingarna desto sämre mot andra delar av staden såsom Torslanda, 
nordöstra stadsdelarna och söderut mot Majorna, Frölunda, Sisjön och Askim. Många upplever att de får ta långa omvägar för 
att ta sig till vissa delar av staden och att det tar obefogat lång tid. Expressbussarna är i vissa fall ett bra alternativ eftersom de 
inte går genom Brunnsparken men bussarna går för sällan och vissa stannar inte i Biskopsgården. 

Behov och förutsättningar för resan och vardagen

“Jag upplever att det inte är bra. Vi 
behöver fler bussar…Jag åker hemifrån till 
Mölndal, det är 40 min jag får stå i 40 min 
och kommer helt trött till lektionerna.” “Jag använder bilen för att åka till 

lokalen (föreningslokalen) och till 
fotbollsträningen men jag kan inte ta bilen 
till jobbet varje dag. Jag måste ta 
spårvagnen för att hålla ekonomin.”
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Restriktioner och strategier 

─ De yngre respondenterna har ett behov att resa även på sena kvällar och nätter och upplever att det är ett stort problem att 
spårvagnarna inte går efter kl 01 på vardagar. Det påverkar sena fritidsaktiviteter men också möjligheten att ta skiftarbeten
eller jobb som börjar tidigt.

─ Trots att kollektivtrafiken är billig jämfört med att köra bil lyfter flera av de intervjuade fram att biljettpriserna är för höga. Att 
man inte kan resa till närliggande kommuner på samma kollektivtrafikkort lyfts fram som ett ekonomiskt problem. Sommartid 
är de många ungdomar som drabbas negativt av de höga priserna med begränsad rörlighet som följd. 

─ För att hantera den bristfälliga kopplingen mellan Biskopsgården och vissa delar av staden tillämpas strategier såsom att 
avstå från att åka dit, ta bilen eller i vissa fall åka taxi.

“Det tar 40-45 min från Majorna till 
Biskopsgården. Ibland tar jag über dit. Då tar 
det 10 min. Det är inte ok jag vet men jag 
slipper åka genom Brunnsparken.”

“Sänk priset så kommer fler köpa 
biljett"
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Hur upplevs hållplatsen?

─ Befintlig spårvagnshållplats upplevs som välfungerande men 
otillgänglig för människor med funktionsvariation eller med barnvagn. 
Hållplatsen ligger ovan mark och nås via trappor alternativt en brant 
ramp som kräver en omväg.

─ Respondenterna anser att hållplatsen har ett bra läge idag och den 
direkta kopplingen till Vårväderstorget med dess serviceutbud 
uppskattas. Inget saknas direkt i serviceväg.

─ Ett allmänt önskemål bland de intervjuade är mer väderskydd (mot 
både regn och kyla) samt fler sittplatser på hållplatsen. Perrongen är 
för smal för att alla ska få plats och utgör en säkerhetsrisk i 
rusningstider. 

─ Det har skett en tydlig förbättring av belysningen vid och omkring 
hållplatsen men några nämner att miljön under spårvagnsbron är mörk 
och tråkig, liksom sträckan upp mot Ryaskolan. 

Exempel på inzoomad karta som visar 
hållplatsen med dess nivåskillnader samt 
vägen till Biskopsgårdens bibliotek. 
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Platser som många skulle vilja nå som är svåra att ta sig till idag

─ Intervjusvaren på frågan “om det finns platser som respondenterna skulle vilja nå en vanlig vecka, som de inte kan nå idag” 
visar att frågan är mycket aktuell. Respondenterna kan direkt ge flera exempel på platser som är svåra att nå från 
Biskopsgården och som tar obefogat lång tid att nå såsom Torslanda, Angered, Bergsjön, Frölunda och Sisjön. Deras 
berättelser tyder på att detta är ett påtagligt problem i deras vardag samt att det finns stor förbättringspotential. 

─ I områdena som önskas nås finns skolor, jobb, handels- och kulturcentrum, liksom sport- och fritidsaktiviteter. Många lyfter 
också att de skulle vilja kunna ta sig enklare till havet, tex Lillebybadet och Askimsbadet på sommaren. 

Potentialer; önskemål för resa och vardag 

“Vi har nära till Lilleby men om vi åker 
runt tar det över en timma att ta sig dit. 
Det gör att vi inte kommer åt vår närmaste 
strand. För att åka till Torslanda måste 
man först till Eketrägatan, sen till 
Torslandakrysset och sen byta igen till 
Lilleby.”

“Det borde inte var så svårt att ta sig 
från Biskopsgården till vissa andra 
stadsdelar som egentligen på kartan är 
nära, men i verkligheten tar det väldigt 
lång tid med kollektivtrafiken. 
Metrobussarna kunde ju vara en lösning 
på det ”

“Det finns en expressbuss till Torslanda 
men den stannar inte här. ”
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Skulle en förändrad kollektivtrafik kunna bidra till att ni hade en enklare vardag?

─ En förändrad kollektivtrafik skulle gagna urvalsgruppen genom kortare restider samt att det blev enklare och snabbare att nå 
platser i staden som är svåra att ta sig till idag.

─ Med alternativa linjedragningar som inte passerar centrum skulle flexibiliteten och pålitligheten i trafiksystemet öka, vilket 
indirekt skulle innebära att det blev enklare att passa tider.

─ För ungdomar skulle rörligheten och möjligheten att utöva sena fritidsaktiviteter öka om det gick fler turer på nätter och helger.

─ Nya resmöjligheter till omgivande stadsdelar och kommuner, liksom utökad turtäthet över hela dygnet och veckan skulle 
underlätta att ta jobb i andra kommuner eller med obekväma arbetstider. 

Potentialer; önskemål för resa och vardag 

“Nästan 30 000 invånare, (i Biskopsgården reds anm) det är som 
en mindre stad. Tre vagnar är för lite men hade vi haft en eller två 
bussar som går lite snabbare till Majorna eller andra ställen hade det 
underlättat väldigt väldigt mycket. Folk kan ju gå i skolan och behöva 
resa en och en halv timma, tex de som läser SFI 15 timmar i 
veckan…det tar lika långa tid att åka dit som man är i skolan.
”

“Det här med trafiken gör att folk blir sena till sitt jobb och när du 
kommer till skolan, tex vi som går i skolan, dom säger att det är ditt 
problem och så får vi inget skolbidrag längre för att vi kommer sent 
varje dag men det är inte vårt fel.”
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Bekvämlighet och praktiska lösningar på resan

─ Generellt verkar priset och tidsaspekten vara viktigare än bekvämligheten för urvalsgruppen.

─ Att få sittplats skulle öka bekvämligheten på resan och särskilt den yngre urvalsgruppen påpekar betydelsen av att tekniken 
fungerar och att informationen stämmer.

─ Att kunna ta cykeln på bussen skulle underlätta resan tycker vissa. 

Hållplatsen 

─ Väderskydd och fler sittplatser skulle innebära att väntan blev bättre.

─ Det finns stora förbättringsbehov vad gäller tillgängligheten och där skulle en ny hållplatsutformning kunna bidra.

─ Respondenterna är nöjda med hållplatsläget som det är idag men om det skulle innebära kortare restider och att fler bussar 
stannar vid Biskopsgården så hade de varit positivt med ett hållplatsläge utmed leden. 

“Jag skulle vilja cykla mer men 
Kollektivtrafiken är faktiskt ett hinder för 
jag orkar kanske bara cykla ena vägen 
och jag hade så gärna velat kunna ta med 
mig cykeln på spårvagnen eller bussen. 
Därför cyklar jag mindre än vad jag skulle 
vilja göra.”
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Skillnader i resultat beroende på kön och ålder

─ Någon skillnad i trygghetsupplevelse vid Vårväderstorgets hållplats kopplat till kön blev inte synlig i resultatet, men det hände 
att kvinnorna fick höra att de inte bör gå till hållplatsen själva på kvällstid. De unga tjejerna upplevde Hjalmar Brantingsplatsen 
som mycket otrygg.

─ Av de intervjuade använder fler män än kvinnor bil för sitt vardagsresande.

─ I fokusgrupperna med ungdomar var frågan om begränsad turtäthet sena kvällar, nätter och helger ett problem som lyftes fram 
i större utsträckning än i övriga fokusgrupper.

─ Kvinnor lyfte vardagssysslor såsom att handla, besöka äldre släktingar, hämta barn mm mer spontant i intervjuerna. 
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Slutsatser

─ Merparten av respondenterna är beroende av kollektivtrafiken för 
sitt vardagsresande och har inte tillgång till alternativa färdmedel. 
Många reser över stora delar av staden och lägger mycket tid på 
resande.

─ Förbindelserna mot centrum är mycket goda men bristfälliga mot 
andra stadsdelar som egentligen ligger geografiskt nära.

─ Metrobuss, med en hållplats vid Vårväderstorget alternativt längs 
med huvudled, skulle kunna ge nya resmöjligheter och bidra till 
att komma runt flaskhalsen Brunnsparken och minska 
sårbarheten i systemet. 

─ Nya resmöjligheter skulle ge stor påverkan på urvalsgruppens 
vardag genom att göra det enklare att ta sig till stadsdelar som är 
svåra att nå idag, minskad restid och ökad pålitlighet samt vidgad 
arbetsmarknad. 
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Slutsatser

─ Indirekt skulle Metrobuss, med ett stopp vid Vårväderstorget, vara 
positivt för att motverka segregation. Detta genom att förbättra 
tillgängligheten och öka möjligheten för arbetslösa att få jobb. 
Kvinnor som i högre grad är beroende av kollektivtrafiken skulle 
särskilt gynnas vilket i sin tur bidrar till ett mer jämställt samhälle. 

─ Resekostnad är viktigare än bekvämlighet för urvalsgruppen men 
de ser viss förbättringspotential vid hållplatsen; väderskydd, 
sittplatser och bättre tillgänglighet till perrongen önskas. 
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Reflektioner

─ Hur har urvalet påverkat resultatet? Hur skulle resultaten se ut 
om vi intervjuade andra inkomstgrupper i området, eller personer 
som arbetar i Biskopsgården men som bor i andra delar av 
staden?

─ Hur väl fungerar mentala kartor som underlag för trafikplanering? 
Givande men också tidskrävande. Hur kan metoden och 
rekryteringsprocessen utvecklas och effektiviseras?

─ Vilka andra perspektiv är viktiga att beakta för att utvärdera 
Metrobuss eventuella påverkan för urvalsgruppen? Skulle det 
kunna ge negativa konsekvenser lokalt om vägnätet uppgraderas 
för att anpassas till Metrobuss standard? Skapas andra 
barriäreffekter?
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KVANTITATIV BEDÖMNING AV 
RESTIDSEFFEKTER SCENARIO B 
ÅTGÄRDSVALSSTUDIE FÖR  METROBUSS 
 

 

 

 

Författare: Trivector 

Beställare: Jörn Engström, Västra Götalandsregionen 
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Kvantitativ bedömning av restidseffekter Scenario B 

Analyserna av förväntat resande med bil respektive kollektivtrafik har visat att flertalet resor i 

storstadsområdet sker till och från centrum. Resandet från ena sidan av staden till den andra är 

väsentligt mindre omfattande. Däremot finns det ett betydande resande som sker tangentiellt i staden 

mellan angränsande stadsdelar. För just tangentiella resor fyller Metrobussystemet en roll att kunna 

erbjuda snabbare tvärresor där resenärerna slipper resa in till city för att byta. Primärt i relationer där 

resan sker upptill ca 1/3 av Mellanstadsringen erbjuder Metrobussystemets tvärresemöjligheter 

kortare restider än motsvarande resa via city.  

I tidigare utredningsarbete av ÅVS Metrobuss har analyser av restider inom tätortsområdet Göteborg, 

Mölndal och Partille studerats med hjälp av Sampers. Det fiktiva linjenät för Metrobuss som togs fram 

inom arbetet med Målbild Koll 2035 har då kodats in tillsammans med övriga kollektivtrafikkoncept 

inom Målbilden.  Två alternativa Metrobussupplägg jämfördes mot varandra vilka då benämndes som 

Utredningsalternativ (UA) samt Jämförelsealternativet (JA). UA innebar ett Metrobussystem 

inklusive utbyggd infrastruktur enligt ovan, jämfördes mot JA som motsvarar ett system som innebär 

att Metrobuss går i blandtrafik eller i befintliga busskörfält. 

I UA sattes maxhastigheten på egen bana motsvara skyltad hastighet idag vilket generellt är 70 eller 80 

km/h. Hastigheten för JA sattes till 50 km/h. På vissa länkar har en lägre hastighet antagits pga. 

vilken hastighet som är rimlig för att bibehålla en god komfort. Uppehållstiden vid stationerna har i 

utredningsalternativet satts till 30 sekunder då stationer i UA antas ha en effektiv utformning och 

ligga direkt vid de dedikerade körfälten. I jämförelsealternativet är uppehållstiden 60 sekunder. 

Det infrastrukturscenario som benämns Scenario 2 innehåller delmängder från både UA och JA då 

Scenario B innehåller till stora delar reserverat kollektivtrafikutrymme men det finns även delsträckor 

med blandtrafik. I tabellerna nedan redovisas vilka beräknade restider som erhölls för UA och JA.  
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Figur 1 Flertalet studerade reserelationer uppfyller restidsmålet max 30min restid. De relationer som inte uppfyller 
restidsmålet är alla exempel på reserelationer mellan ytterområden där resandeefterfrågan spås vara låg. Det skall betonas 
att restidsprestandan förutsätter att även övriga trafikkoncept inom Målbild Koll 2035 förverkligas.  

 

Figur 2 Även utan fullt utbyggd infrastruktur för Metrobuss är det ett stort antal reserelationer som uppfyller restidsmålet 
max 30min restid. I JA är det dock flera reserelationer som är nära att uppfylla restidsmålet, dvs lite mer än 30min restid.. 
Det skall betonas att restidsprestandan förutsätter att även övriga trafikkoncept inom Målbild Koll 2035 förverkligas.  

Som synes i båda tabellerna uppfylls restidskravet i flertalet reserelationer i såväl UA som JA. Vilken 

restidsprestanda som uppnås med Scenario B är svårt att kvantifiera, då scenariot inte kunnat 

studeras med hjälp av Sampers. Sannolikt ger Scenario B ett resultat som ligger någonstans emellan 

ovan redovisade UA respektive JA.  
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Vallhamra torg 0,0 13,8 23,0 20,6 18,0 12,2 27,0 22,1 24,7 16,6 18,5 20,9 24,5 25,7 2,6 15,6 26,3 16,5 14,2 23,3

Partille centrum 11,7 0,0 22,1 21,4 8,4 12,5 22,0 22,0 25,4 15,1 22,2 18,3 20,1 23,3 11,4 10,3 18,1 16,2 14,5 26,2

Åbro 19,5 20,4 0,0 6,3 15,6 12,6 6,2 15,9 23,6 25,2 22,0 28,0 35,2 13,2 13,7 20,7 16,9 18,5 17,7 22,8

Mölndals stadskärna 17,1 21,8 2,4 0,0 15,7 23,2 8,6 11,0 33,4 22,8 27,5 26,1 24,2 19,4 11,3 17,3 8,0 20,2 12,2 20,9

Gamlestadstorget 4,5 5,0 11,5 16,8 0,0 20,6 24,4 15,4 22,2 14,2 16,3 25,0 7,6 18,5 2,4 9,2 17,0 18,1 13,5 23,9

Brunnsbotorget 11,7 13,7 11,2 20,0 16,9 0,0 25,3 17,9 14,1 11,0 7,9 6,7 25,5 20,0 8,7 8,2 14,0 9,3 2,0 15,1

Frölunda torg 26,3 22,1 6,2 8,6 27,3 28,2 0,0 18,2 23,1 27,7 20,4 19,2 34,8 7,3 19,9 22,1 15,0 17,2 14,6 16,1

Chalmers 24,5 23,9 16,6 11,3 14,1 16,9 16,9 0,0 25,6 30,1 17,7 23,4 22,5 8,0 18,6 6,9 3,5 8,0 14,9 22,0

Vårväderstorget 27,8 26,8 28,6 28,4 21,1 14,0 13,6 24,4 0,0 25,7 6,0 22,8 29,5 22,5 21,9 14,7 21,6 12,4 9,0 20,9

Bergsjön/Rymdtorget (spv) 17,5 16,8 24,5 22,1 10,9 11,0 27,6 26,6 23,5 0,0 17,3 26,8 23,9 29,2 12,8 24,8 28,1 15,2 13,0 24,5

Wieselgrensplatsen 21,8 25,3 22,6 22,3 15,1 7,9 19,8 18,4 5,9 19,7 0,0 16,8 23,4 22,7 15,9 8,6 12,3 6,4 3,0 23,0

Selma Lagerlöfs torg 18,7 18,0 23,8 22,9 17,6 7,0 19,2 23,0 21,1 27,2 14,8 0,0 12,1 32,4 15,6 14,7 22,9 17,5 10,5 22,0

Angered centrum 21,6 16,9 38,7 24,8 8,0 25,1 32,4 23,8 29,7 23,7 23,7 13,0 0,0 26,5 16,6 17,1 24,3 26,5 20,4 30,7

Marklandsgatan/Axel Dahlströms torg 28,8 26,0 19,6 21,7 20,0 21,2 5,9 8,0 25,6 35,7 19,8 29,0 27,5 0,0 26,6 9,7 5,0 10,2 19,2 23,0

Östra sjukhuset 3,6 12,6 14,2 11,8 10,2 9,7 20,4 16,1 22,4 14,2 16,2 20,8 17,7 21,2 0,0 14,5 19,0 15,6 11,7 22,8

Brunnsparken (City) 15,1 9,3 17,2 14,9 8,2 8,6 21,7 5,6 15,2 24,8 8,6 15,1 16,9 9,6 14,6 0,0 8,7 10,3 5,1 18,8

Sahlgrenska sjukhuset 27,5 19,8 18,4 10,7 18,1 13,0 14,0 3,7 20,5 29,4 12,0 24,1 23,4 5,0 21,6 9,3 0,0 4,0 11,0 16,7

Lindholmen 20,7 18,9 17,0 19,9 21,2 9,3 15,8 8,5 12,3 15,3 6,0 18,7 25,4 9,0 18,1 9,2 4,6 0,0 7,4 18,7

Backaplan 13,7 15,7 17,0 10,8 12,1 2,0 14,7 15,9 8,9 13,0 3,0 10,5 17,0 16,4 10,7 4,4 12,0 7,3 0,0 8,9

Sörred (Volvohallen) 22,8 26,7 22,0 19,6 25,7 13,7 14,4 22,5 21,8 26,8 24,2 21,7 32,2 27,6 20,8 32,1 19,5 14,2 8,8 0,0
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Vallhamra torg 0,0 13,5 31,7 28,6 14,7 20,2 38,0 25,4 33,7 25,6 27,6 25,7 23,7 31,3 3,9 19,0 29,6 29,0 23,5 34,0

Partille centrum 11,7 0,0 31,4 21,4 11,1 18,1 32,2 20,9 26,5 11,7 28,2 23,6 22,4 25,1 14,5 10,3 25,4 22,2 20,6 36,2

Åbro 27,2 29,2 0,0 6,3 19,1 23,8 10,2 19,3 33,1 35,9 29,0 32,5 29,3 16,1 20,6 23,6 18,1 26,3 20,9 31,3

Mölndals stadskärna 24,0 21,8 3,2 0,0 15,7 23,2 13,4 11,0 33,4 30,7 27,5 26,1 24,2 19,4 17,4 17,3 8,0 20,2 24,5 29,1

Gamlestadstorget 9,5 8,0 23,5 16,8 0,0 20,6 24,4 15,4 22,2 14,2 16,3 25,0 7,6 18,5 4,2 9,2 17,0 18,1 13,5 28,5

Brunnsbotorget 18,7 18,8 17,6 25,7 16,9 0,0 25,3 17,9 14,1 16,8 7,9 6,7 27,0 20,0 12,9 8,2 14,0 9,3 2,0 17,8

Frölunda torg 37,8 33,2 10,2 13,4 27,3 28,2 0,0 18,2 23,1 43,0 25,2 26,2 34,8 7,3 30,7 22,1 15,0 17,2 26,2 20,2

Chalmers 27,2 25,8 19,1 11,3 14,1 16,9 16,9 0,0 25,6 30,1 17,7 23,4 22,5 8,0 22,4 6,9 3,5 8,0 14,9 26,9

Vårväderstorget 35,3 29,0 34,3 28,4 21,1 14,0 16,7 24,4 0,0 35,0 6,0 22,8 29,5 22,5 26,6 14,7 21,6 12,4 9,0 20,9

Bergsjön/Rymdtorget (spv) 23,9 14,5 34,2 27,7 10,9 16,8 37,2 26,6 33,1 0,0 27,1 37,0 23,9 29,2 18,6 24,8 28,1 26,3 19,3 33,5

Wieselgrensplatsen 29,3 30,8 28,2 22,3 15,1 7,9 31,2 18,4 5,9 28,4 0,0 16,8 23,4 22,7 20,5 8,6 12,3 6,4 3,0 23,0

Selma Lagerlöfs torg 26,7 22,8 27,4 22,9 17,6 7,0 26,2 23,0 21,1 36,7 14,8 0,0 13,6 32,4 27,6 14,7 22,9 17,5 10,5 24,8

Angered centrum 26,0 19,9 33,6 24,8 8,0 25,9 32,4 23,8 30,2 23,7 24,3 15,0 0,0 26,5 14,7 17,1 24,3 26,5 21,3 35,3

Marklandsgatan/Axel Dahlströms torg 34,7 31,3 23,4 21,7 20,0 21,2 5,9 8,0 25,6 35,7 19,8 29,0 27,5 0,0 28,1 9,7 5,0 10,2 19,2 26,2

Östra sjukhuset 4,4 16,6 21,6 18,4 7,7 14,0 31,7 22,2 27,8 20,3 21,3 24,4 16,8 29,0 0,0 14,5 24,0 23,0 27,1 32,4

Brunnsparken (City) 21,4 9,3 23,9 14,9 8,2 8,6 22,8 5,6 15,2 24,8 8,6 15,1 16,9 9,6 16,7 0,0 8,7 10,3 5,1 22,0

Sahlgrenska sjukhuset 31,3 27,7 16,3 10,7 18,1 13,0 14,0 3,7 20,5 31,3 12,0 24,1 23,4 5,0 23,1 9,3 0,0 4,0 11,0 20,2

Lindholmen 27,5 24,5 29,9 19,9 21,2 9,3 15,8 8,5 12,3 32,4 6,0 18,7 25,4 9,0 23,1 9,2 4,6 0,0 7,4 8,2

Backaplan 21,2 21,3 20,1 17,6 12,1 2,0 23,2 15,9 8,9 19,3 3,0 10,5 20,4 16,4 27,1 4,4 12,0 7,3 0,0 11,7

Sörred (Volvohallen) 33,0 36,2 31,6 28,3 40,6 29,9 18,6 27,6 21,8 36,7 26,4 38,4 46,8 27,8 29,0 33,0 23,4 8,0 24,8 0,0
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Restiderna för scenario B är utöver val av infrastruktur beror av: 

• vilka linjedragningar som slutligen väljs för Metrobusslinjerna.  

• hur många stationer det blir aktuellt att anlägga. Med fler stationer ökar hållplatstiden och 
därmed restiden. Med färre stationer kan restiderna reduceras i vissa relationer, samtidigt 
som tillgängligheten och resandeunderlaget reduceras. 

Utöver generella restidseffekter är det även viktigt att titta på huruvida reserelationer, som inte 

uppfyller restidsmålen, har eller kan förväntas få ett stort resande (bil och kollektivtrafik 

sammantaget). Detta redovisas i Tabell 1 nedan. 

Av de reserelationer, avser storområdesnivå, som i JA (0+) spås få längre restid än 30min är det 

endast följande reserelationer som har ett förväntat resande (bil och kollektivtrafik) som överstiger 

400: 

• Torslanda* – Backa (Selma Lagerlöfs torg): 1280 st 

• Torslanda*– Centrum: 3220 st 

• Gunnared – Torslanda1: 600 st 

• Härlanda – Torslanda*: 430 st 

• Flertalet övriga reserelationer där restiden kan komma att överstiga 30 min är väsentligt lägre 
än 400 bil- och kollektivtrafikresor och i flera fall under 100 resor. Dvs det är alla exempel på 
reserelationer där det inte med hänsyn till förväntat resandeunderlag är motiverat ytterligare 
åtgärder för att även dessa relationer ska uppnå restidskravet 30 min. finns underlag att göra 
ytterligare uppsnabbande åtgärder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Reserelationen som avses för Torslanda är hållplats Volvohallen, centralt belägen i Volvo-området medan 

resandet avser storområdesnivå.  
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Tabell 1 Tabellen illustrerar hur stort förväntat 
enkelriktat resande (bil och koll) som förväntas i 
respektive reserelation (ju mörkare grönt, desto 
fler resor). Orange färg anger start- respektive 
målpunkter som berörs direkt av Metrobuss, dvs 
att Metrobussen trafikerar genom stadsdelen, 
medan gul markering anger att Metrobuss i vissa 
reserelationer kan utgöra en delresa. De tjockare 
markerade rutorna är exempel på specifika 
reserelationer där Metrobuss kan förväntas 
utgöra en större andel av det kollektiva utbudet. 
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BILAGA 5: KONCEPTUELL 
INFRASTRUKTUR  
ÅTGÄRDSVALSSTUDIE FÖR  METROBUSS 
 

 

 

 

Författare: Sweco 

Beställare: Jörn Engström, Västra Götalandsregionen 
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Konceptuell beskrivning och typsektioner av infrastrukturlösningar 

(Sweco, april 2019) 

Typsektionerna är baserade på framtagna typsektioner i idéstudien Lokalisering och utformning av 

snabbusstråk längs Söder-/Västerleden (2016-09-16). De ursprungliga tvärsektionerna har justerats 

för att bättre representera tänkt typsektion i den här studien. Tre alternativa infrastrukturlösningar 

beskrivs konceptuellt: 

1. Mittförlagd bana  

2. Sidoförlagd dubbelriktad bana 

3. Upphöjd bana  

Nedan ges en kort beskrivning av de olika alternativen. För respektive alternativ visas en möjlig 

sektion längs stråken samt en sektion för stationer.  

Mittförlagd bana  

• placerad i plan  

• befintlig körbana breddas, eventuellt smalnas övriga körfält av, för att möjliggöra mittförlagd 
dubbelriktad trafikering av metrobuss.  

• generellt utan konflikter med övrig infrastruktur. 

• beroende på avstånd till och typ av barriär mot närliggande körfält (K3) så kan 
trafiksäkerheten påverkas 

• trafiksäkerheten påverkas 

 

 

 

Figur 1 Sektion med bana i mittläge (måttangivelse i meter). 
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Sidoförlagd bana  

• placerad i plan med planskilda korsningspunkter  

• befintlig körbana breddas, eventuellt smalnas också övriga körfält av, för att möjliggöra 
separerad körbana med dubbelriktad trafikering som löper parallellt med trafikled. Kräver ett 
stort utrymme,  

• generellt många konflikter med övrig infrastruktur.  

• kan placeras på någondera sida av befintlig led 

 

 

 

Figur 4 Sektion med dubbelriktad bana i sidoläge med station (måttangivelse i meter). 

 

Figur 2 Sektion för bana i mittläge med station (måttangivelse i meter). 

 

 

Figur 3 Sektion med dubbelriktad bana i sidoläge (måttangivelse i meter). 
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Upphöjd bana  

• separerad körbana för dubbelriktad trafikering som löper i samma sträckning som trafikled på 
upphöjd brobana. Möjligt med trafikering under brobanan.  

• Generellt få konflikter med övrig infrastruktur, dock problematiskt med tvärgående 
broanläggningar. 

 

  

Figur 5 Sektion med upphöjd bana (måttangivelse i meter), brokonstruktion är endast en illustration. 

Figur 6 Sektion för upphöjd bana med station (måttangivelse i meter). 

Page 386 of 943



4 
 

Konceptuell beskrivning av infrastrukturlösningar för att koppla ihop lederna  

 

Tre olika principer har identifierats för att studera hur de olika Metrobusstråken ska sammankopplas 
vid anslutningspunkter, blandtrafik, eget körfält samt egen körbana, se Tabell 1.  

• Blandtrafik – Metrobuss nyttjar samma körfält som övrig trafik. 

• Eget körfält – Metrobuss nyttjar ett dedikerat körfält, som vanligtvis separeras med 
målning. Körfältet kan komma att korsa andra trafikslags körbanor i plan men har då 
signalprioritet. 

• Egen körbana – Metrobuss nyttjar helt separat system, korsningspunkter är planskilda.  

Principlösningarna beskriver endast hur metrobussystemet kan komma att trafikeras vid 

anslutningspunkter och inte genomförbarheten.   

Tabell 1 Principlösningar vid sammankoppling av stråk. 

 

För att uppnå grön nivå enligt guidelines skulle en helt separerad körbana för metrobussystemet 

krävas. Detta är dock komplicerat vid trafikplatser och innebär en stor påverkan på befintliga 

brokonstruktioner och rampsystem. Det finns inte heller alltid tillräckligt utrymme för att anlägga ett 

separat metrobussystem. Det innebär att förutsättningarna som råder vid varje trafikplats skapar 

förutsättningar för val av mest lämplig principlösning. Därför kan alternativen blandtrafik eller eget 

körfält bli aktuella. 

En viktig faktor att beakta är även var, i sektion, Metrobussystemet är placerad för respektive 

anslutande bana, vilket kan påverka val av principlösning vid sammankoppling av stråk. Det har 

tidigare bedömts att mittförlagd bana är att föredra generellt utifrån guidelines och kostnad vid val av 

bantyp. Det har givit att nedanstående figurer, exemplet Järnbrottsmotet – Väg 158, visar hur ett 

mittförlagt stråk kan sammankopplas till väg 158, ett befintligt stråk med kollektivtrafikkörfält. 

Illustrationerna visar endast schematiska principer och inte förslag på lösning. 

Det är möjligt att skapa varianter av principlösningarna om de kombineras med varandra. Varianterna 

kan föra med sig vissa önskvärda effekter gentemot grundalternativen, framför allt med avseende på 

framkomlighet och kostnad.  Varianter av principlösningar redovisas inte, eftersom 

lämplighetsbedömningen grundar sig i fastställda guidelines och målbilden för hastighet, separering 

och korsningar förblir oförändrade. 

Exempelvis skulle ett alternativ som nyttjar ett eget körfält i befintliga på- och avfartsramper och som 

sedan ansluter till ett nytt stråk i blandtrafik, innebära en förbättring med avseende på framkomlighet 

jämfört med det renodlade grundalternativet i blandtrafik. Helhetsbedömningen enligt målbilden är 

dock fortsatt oförändrad. 

Alternativ Infrastruktur Framkomlighet Påverkan 
övrig trafik 

Kostnad 

Blandtrafik Befintlig infrastruktur 
används 

Mycket känslig för 
fördröjning i systemet, 
beror av trafikbelastningen 

Marginell Mycket 
liten 

Eget körfält Ramper behöver anläggas 
som ansluter till befintliga 
broar och korsningar 
behöver signalregleras 

God. Signalprioritering i 
korsning. Konflikt med övrig 
busstrafik om samma 
körfält nyttjas 

Viss Hög 

Egen körbana Innebär egna 
brokonstruktioner 

Mycket god Marginell Mycket 
hög 
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Tabell 2 Principlösningarnas kravuppfyllelse gentemot guidelines 

 

Blandtrafik 

Metrobussen ansluter från ett stråk till ett annat via blandtrafik tillsammans med övrig biltrafik, se 

Figur 7. Befintliga rampsystem nyttjas, vilket inte kräver någon ombyggnation av trafikplatsen.  

Att ansluta i blandtrafik kommer att skapa stora fördröjningar i metrobussystemet vid köbildning och 

starkt försämra tidtabellens pålitlighet. Framkomligheten för övrig biltrafik bedöms bli påverkad i 

liten utsträckning av metrobussystemet, för att den tillkommande trafikmängden är liten.  

 

Eget körfält 

Metrobussen ansluter från ett stråk till ett annat via eget körfält, separerad från övrig bil- och 

kollektivtrafik, se Figur 8. Vid konfliktpunkter med övrig biltrafik ges den prioritet genom 

Alternativ Hastighet Separering Korsningar 

Blandtrafik Beror av utformning av aktuell trafikplats samt aktuell 
trafikbelastning 

Röd nivå Röd nivå 

Eget körfält Beror av utformning av aktuell trafikplats. 
Signalreglering och skarp anslutning kan innebära låg 
hastighet.  

Grön nivå/ Gul nivå 

gul nivå 

Egen bana Beror av hur stort utrymme som konstruktionen tillåts 
ta. Sannolikt gul nivå.  

Grön nivå Grön nivå 

Figur 7 Anslutning mellan stråk i blandtrafik för BRT-systemet, angivet i röd färg. Blå färg anger övrig biltrafik 

och streckad linje anger trafikering i blandtrafik. 
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signalanläggning. Lösningen kommer innebära viss påverkan på biltrafiken, storleksordningen beror 

av metrobussens frekvens i aktuellt mot.  

Principlösningen innebär att metrobussystemet ansluter via ramp till en signalreglerad korsning som 

anläggs på bro, i direkt anslutning till motet. Lösningen ger stor påverkan på befintlig infrastruktur, 

då nya ramper behöver anläggas och körbanan behöver breddas.  

Alternativet innebär att grön nivå uppnås enligt guidelines avseende separering och gul nivå enligt 

korsningar.  

Om metrobussystemet nyttjas tillsammans med övrig kollektivtrafik sänks måluppfyllelsen för 

aspekten separering till gul nivå. Det kommer att skapa vissa fördröjningar i metrobussystemet då 

långsamtgående övrig busstrafik sänker framkomligheten för de snabbgående metrobussarna. 

Om körfält tas i anspråk för kollektivtrafikkörfält innebär det en stor kapacitetsförsämring på övrig 

biltrafik.  

Egen bana 

Metrobussystemet ansluter på egen brobana från ett stråk till ett annat, helt avskilt från övrig trafik, se 

Figur 9. Alternativet innebär att en trevägskorsning anläggs på bro ovanför befintliga körbanor. 

Korsningen signalregleras för metrobussystemet. Lösningen kräver mycket omfattande 

brokonstruktioner och är mycket dyr.  

Alternativet ger god framkomlighet för metrobussystemet.  Påverkan på framkomlighet för övrig 

fordonstrafik är platsspecifikt beroende av hur brolösningen anläggs men är i idealfallet mycket låg.  

Figur 8 Anslutning mellan stråk i eget körfält, angivet i röd färg. Blå färg anger övrig biltrafik. 
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De föreslagna lösningarna ska ses som potentiella principlösningar till sammankoppling av de olika 

stråken. Ytterligare utredningar krävs för att bedöma genomförbarheten av varje trafikplats i detalj.   

Sammankoppling av de olika metrobusstråken har olika påverkan på befintlig infrastruktur och 

metrobussystemets linjeföring beroende på hur varje enskild trafikplats befintliga konstruktioner är 

utformade och hur mycket utrymme det finns tillgängligt för att anlägga en ny metrobussbana.  

I samtliga studerade fall finns möjligheten att förlägga metrobussystemet i blandtrafik, vilket innebär 

att befintlig infrastruktur nyttjas. Det bör dock ställas mot tidsfördröjningen för metrobussen som en 

sådan lösning ger i förhållande till vilka effekter en ombyggnation av trafikplatsen skulle medföra med 

avseende på framkomlighet och kostnad. Ett mer kostsamt alternativ, jämfört med att förlägga BRT-

systemet i blandtrafik, kan bli aktuellt om tidsvinsten av implementeringen bedöms som större än 

kostnaden för att utföra den.   

I det fortsatta arbetet kan en prioritetsordning erhållas utifrån den samhällsekonomiska nyttan som 

visar på var insatser gör mest nytta och således i vilken utbyggnadsordning åtgärderna bör utföras i. 

Utredningen visar inte på möjliga kombinationer mellan principlösningar som kan bli aktuella som 

kan ge viss förbättring med avseende på framkomlighet och som är kostnadseffektiva. 

Helhetsbedömningen sker utifrån guidelines för sammankoppling av stråken och är oberoende av att 

vissa delsträckor uppfyller en högre standard än principlösningarna. Det innebär att fler lösningar och 

variationer bör studeras i detalj för att finna lämpliga platsspecifika lösningar. 

Rådande trafiksituationer har inte studerats vid trafikplatserna, vilket kan innebära att en lösning med 

blandtrafik kan vara ett olämpligt alternativ då risk för köbildning kan vara överhängande. En sådan 

Figur 9 Anslutning i egen körbana för BRT-systemet, angivet i röd färg. Blå färg anger övrig biltrafik. 
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förutsättning kan även motivera ett dyrare alternativ som skapar bättre framkomlighet för BRT-

systemet. 

Stråkstudien har visat att den mest fördelaktiga principlösningen för metrobussystemet är att förlägga 

det i mittförlagd bana, då det skapar minst konflikter med övrig infrastruktur och trafik. 

Sammankopplingen av stråk har visat att principlösningen med eget körfält bör eftersträvas, på grund 

av att framkomligheten för metrobussystemet är fortsatt god och att lösningen inte medför en mycket 

hög kostnad. 

 

Page 391 of 943



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-05-14 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 219        Dnr 2020KS314 

Yttrande över Härrydapendeln  

  
Västtrafik har under våren 2020 presenterat ett förslag till förändringar i kollektivtrafiken för 
Mölnlycke. Västtrafik föreslår att turtätheten för tåg på Kust till kustbanan mellan Mölnlycke 
och Göteborg ska öka till 15-minuterstrafik i högtrafik. Västtrafik har sedan tidigare beslutat 
att alla turer för busslinjen Grön express ska vända vid Mölnlycketerminalen och föreslår nu 
att turtätheten ska reduceras från 5-minuterstrafik till 10-minuterstrafik i högtrafik. De två 
sträckorna mellan Mölnlycketerminalen – Höga hallar och Mölnlycketerminalen – Häggvägen 
(Skogen) som idag trafikeras av Grön express ska istället trafikeras med lokala busslinjer. 
Västtrafik motiverar förändringarna med att kapaciteten mellan Mölnlycke och Göteborg 
behöver höjas. Trafikstart för förslaget är juni 2021. 
 
Kommunen har skrivit fram ett yttrande angående Västtrafiks förslag, se bilaga 1. 
Konsekvenserna av förslaget är oöverskådliga för Härryda kommuns invånare och näringsliv 
och utan relevanta underlag har kommunen därför svårt att bedöma konsekvenserna eller 
bidra med relevanta alternativ till förslaget. 
 
Härryda kommun ser positivt på förslaget med en ökad tågtrafik som ett sätt att öka 
tågpendlingen mellan Mölnlycke och Göteborg och stimulera ett hållbart resande men ser 
med stor oro på att förändringarna för Grön express kan leda till försämringar för resenärerna 
och ett minskat kollektivtrafikresande på grund av färre avgångar och fler byten. 
Försämringen med en reducering av turtätheten på Grön express påverkar tusentals personer 
som arbetar utmed Grön express linjesträckning i Mölnlycke företagspark och Solstens 
industriområde. Det är av största vikt för kommunen med en god kollektivtrafik som 
möjliggör för arbetspendling till och från kommunens företag. Kommunen anser att Grön 
express ska ha kvar sin linjesträckning upp till Höga Hallar och med en minsta turtäthet på 7,5 
minut för att uppfattas som tidtabellslös. Eftersom behovet av förändring av Grön express 
motiveras utifrån att linjen har slagit i kapacitetstaket ställer sig Härryda kommun ytterst 
frågande till att den första åtgärden som vidtas är att dra ner antalet turer. Kommunen anser 
tvärtom att ett utökat kollektivtrafikutbud bör vara ett lämpligt första steg och att förändringar 
mot ett eventuellt minskat utbud därefter ska ske successivt om efterfrågan minskar. 
 
Härryda kommunen strävar efter en hållbar utveckling med ett större kollektivtrafikresande 
till och från Mölnlycke. Det betyder kollektivtrafik som försörjer dagens och morgondagens 
invånare och verksamma, och inte motverkar pågående och framtida bebyggelseplaner i 
Mölnlycke. Grundläggande i den fortsatta processen måste därför vara att planerade 
förändringar i kollektivtrafiken är välunderbyggda, tydliga och kan säkerställa en ökad andel 
kollektivtrafikresor till, från och inom Mölnlycke. Kommunen ser fram emot närmare 
samverkan med Västtrafik så att vi tillsammans åstadkommer detta. 
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Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 14 maj 2020. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen antar yttrande av den 14 maj 2020 från sektorn för samhällsbyggnad som 
eget yttrande till Västtrafik. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 

---------------------- 
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Sektorn för samhällsbyggnad   
Robin Axelsson 

 
 
 
 Kommunstyrelsen 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-09-15 2020KS547  253 
  
 

Försäljning av Landvetter 4:141, kv 3 Landvetter centrum 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen godkände den 7 november 2019 § 307 köpekontrakt för återköp av del 
av Härryda Landvetter 4:124, Landvetter centrum kvarter 3, mellan Härryda kommun och 
Förbo AB och uppdrog åt förvaltningen att på nytt försälja fastigheten genom ett 
anbudsförfarande som följer kommunens riktlinjer för markanvisningar. Kommunen 
köpte tillbaka fastigheten för 3 700 000 kronor. 

Sektorn för samhällsbyggnad bjöd in till budgivning för uppförande av flerbostadshus på 
kvarteret 3 i Landvetter centrum under perioden 31 mars 2020 till 1 juni 2020. Vid 
anbudsöppningen hade 13 stycken anbud inkommit. Kommunstyrelsen utsåg den 11 juni 
2020 § 270 Kålltorps Projektutveckling AB till vinnare med högst anbud om  
20 533 000 kr. Kommunstyrelsen gav även förvaltningen i uppdrag att utifrån 
förutsättningarna för budgivningen återkomma med förslag på marköverlåtelseavtal 
mellan kommunen och Kålltorps Projektutveckling AB. 

En förutsättning för marköverlåtelseavtal var enligt anbudsförfarandet att färdiga 
bygglovshandlingar arbetas fram i samråd med Härryda kommun. Kålltorps 
Projektutveckling AB har i samråd med kommunen tagit fram ritningar för tänkt 
byggnation inom kvarteret 3 i Landvetter. Enligt förslaget ska ett flerbostadshus i tre 
våningar uppföras med totalt ca 30 lägenheter bestående av 1-4 rum och kök på varje 
plan. Fasaderna kommer utformas i en slät spontat vertikal träpanel med en ytbehandling 
av brunt pigment. För bildande av bostadsrättsförening har Kålltorps Projektutveckling 
AB bildat bolaget Ekonomisk förening Landevi Park som kommer stå som köpare av 
fastigheten. 

Sektorn för samhällsbyggnad har i enlighet med kommunstyrelsens uppdrag upprättat 
förslag till köpekontrakt mellan Ekonomisk förening Landevi Park och Härryda kommun. 
Köpekontraktet innebär att kommunen överlåter fastigheten Landvetter 1:141 om totalt 
cirka 2 000 kvm för en köpeskilling av 20 533 000 kronor, vilket motsvarar ca 9500 
kronor per BTA. Till köpekontraktet finns bilagda ritningar som ska ligga till grund för 
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bygglovsansökan. En tät dialog har hållits mellan kommunen och köparen vid 
framtagande av ritningarna. 

Enligt köpekontraktet ska köparen ansöka om bygglov enlig bifogade ritningar, stå för 
avgifter avseende bygglov, planavgift, tekniska anslutningar, lagfart med mera. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner köpekontrakt mellan Härryda kommun och Ekonomisk 
förening Landevi Park enligt föreliggande förslag.  
 
Kommunstyrelsen uppdrar åt samhällsbyggnadschef och mark- och exploateringschef att 
underteckna köpekontraktet och övriga till försäljningen tillhörande handlingar. 
  

Anders Ohlsson 
Samhällsbyggnadschef  Kristina Englund 
  Mark- och exploateringschef 

 

 

Bilagor: 
1. Köpekontrakt 
2. Lägeskarta 
3. KS protokoll 7 november 2019 § 307 
4. KS protokoll 11 juni 2020 § 270 
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Lägeskarta

 x:161,886.835091, y:6,397,690.023366   

 x:163,271.335091, y:6,395,748.273366   

200 m

500 ft Skala 1:7500
Jan/23/2018 Sektorn för Samhällsbyggnad, Härryda kommun. Kartan har ej

rättsverkan. Fastighetsgränser kan ha ett ungefärligt läge i kartan.
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§ 307      Dnr 2019KS525

Återköp del av Härryda Landvetter 4:124 

 
Kommunfullmäktige beslutade den 26 mars 2018 § 67 att godkänna marköverlåtelseavtalet 
mellan Härryda kommun och Förbo AB för kvarter 3 i Landvetter centrum. Enligt 
marköverlåtelseavtal, avtalsnummer 27-2018, förvärvade Förbo AB del av Landvetter 4:124, 
kvarter 3, i syfte att bebygga området med ca 24 hyreslägenheter.

Enligt punkt 5.7 i marköverlåtelseavtalet har kommunen rätt till återköp om bebyggelse inte 
påbörjas senast 2019-08-31. Bebyggelse har inte påbörjats och därför, i enlighet med 
marköverlåtelseavtalet, återköps del av Landvetter 4:124 från Förbo AB.

Förvaltningen har upprättat förslag till köpekontrakt för återköp av kvarter 3 i Landvetter 
centrum mellan Förbo AB och Härryda kommun. Återköpet innebär att Förbo överlåter del av 
fastigheten Landvetter 4:124 om totalt cirka 2 000 kvm till kommunen. Kommunen ska 
återbetala en köpeskilling av 3 360 000 kronor, samt ersättning för allmänna 
dagvattenanläggningar om 340 000 kronor, totalt 3 700 000 kronor.

När återköpet av markområdet är slutfört ska markområdet omgående säljas vidare på den 
öppna marknaden. Utgångspunkten för försäljningen är att markområdet ska säljas till 
högstbjudande men också med kvaliteter som ska tillföra värden i Landvetter centrums kärna. 
Förvaltningen ska inbjuda in exploatörer att lämna in anbud om att köpa och bebygga 
markområdet med bostäder. Inbjudan ska delges samtliga exploatörer som är intresserade av 
att bygga bostäder i Härryda kommun.

Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 9 september 2019.

Kommunstyrelsens behandling

Yrkanden
Per Vorberg (M) yrkar att:
- Kommunstyrelsen godkänner köpekontrakt för återköp av del av Härryda Landvetter 4:124 
mellan Härryda kommun och Förbo AB enligt föreliggande förslag.
- Kommunstyrelsen uppdrar åt samhällsbyggnadschef och mark- och bostadschef att 
underteckna köpekontraktet och övriga till köpet tillhörande handlingar.
- Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att försälja fastigheten efter ett anbudsförfarande 
som följer kommunens riktlinjer för markanvisningar.

Patrik Linde (S) yrkar att kommunstyrelsen bifaller Per Vorbergs yrkande i stycke 1 och 2. 
Vidare yrkar Patrik Linde att kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att initiera en 
markanvisningstävling för markområdet med avsikt att bygga hyresrätter. I kriterierna för 
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tilldelning så skall det framgå att låg hyra kommer vara det tyngst vägande kriteriet.

Propositionsordning 
Ordföranden redovisar att han kommer att ställa proposition på Per Vorbergs yrkande stycke 1 
och 2. Därefter kommer han att ställa proposition på stycke 3 i Per Vorbergs och Patrik 
Lindes yrkanden.

Kommunstyrelsen godkänner redovisad propositionsordning.

Propositioner

Per Vorbergs yrkande stycke 1 och 2 
Efter ställd proposition på Per Vorbergs yrkande finner ordföranden att kommunstyrelsen 
beslutat bifalla yrkandet.

Per Vorbergs och Patrik Lindes yrkanden stycke 3
Efter ställd proposition på Per Vorbergs och Patrik Lindes yrkanden finner ordföranden att 
kommunstyrelsen beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande.

Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes. Den som bifaller 
Per Vorbergs yrkande röstar Ja. Den som bifaller Patrik Lindes yrkande röstar Nej. 
Voteringen utfaller så att 9 ledamöter röstar Ja och 4 röstar Nej. Bilaga 4 voteringslista. 
 
Kommunstyrelsen har således beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande. 

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner köpekontrakt för återköp av del av Härryda Landvetter 4:124 
mellan Härryda kommun och Förbo AB enligt föreliggande förslag.

Kommunstyrelsen uppdrar åt samhällsbyggnadschef och mark- och bostadschef att 
underteckna köpekontraktet och övriga till köpet tillhörande handlingar.

Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att försälja fastigheten efter ett anbudsförfarande 
som följer kommunens riktlinjer för markanvisningar.

----------------------

Page 2 of 3Page 414 of 943



VOTERINGSLISTA
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-11-07

Voteringslista: § 307
Ärende: Återköp del av Härryda Landvetter 4:124,  2019KS525

Bilaga 4. Voteringslista

Ledamot Ja Nej Avstår
Per Vorberg (M), ordförande X
David Dinsdale (L), vice ordförande X
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande X
Grim Pedersen (M), ledamot X
Kersti Lagergren (M), ledamot X
Mikael Johannison (M), ledamot X
Ronny Sjöberg (C), ledamot X
Håkan Eriksson (KD), ledamot X
Martin Tengfjord (SP), ledamot X
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot X
Robert Langholz (S), ledamot X
Roland Jonsson (MP), ledamot X
Peter Arvidsson (SD), ersättare X
Resultat 9 4 0
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§ 270        Dnr 2020KS371 

Utse vinnande anbud kvarteret 3 Landvetter centrum  

  
Kommunstyrelsen godkände den 7 november 2019 § 307 köpekontrakt för återköp av del av 
Härryda Landvetter 4:124, Landvetter centrum kvarter 3, mellan Härryda kommun och Förbo 
AB och uppdrog åt förvaltningen att på nytt försälja fastigheten genom ett anbudsförfarande 
som följer kommunens riktlinjer för markanvisningar. Kommunen köpte tillbaka fastigheten 
för 3 700 000 kronor. 
 
Fastigheten säljs till högstbjudande. Lägsta accepterat pris var 4 000 000 kronor. Köparen står 
för avgifter avseende bygglov, planavgift, tekniska anslutningar, lagfart med mera. 
 
Sektorn för samhällsbyggnad har bjudit in till budgivning för genomförande av uppförande av 
flerbostadshus på kvarteret 3 i Landvetter centrum. Budgivningen har pågått under perioden 
31 mars 2020 till 1 juni 2020. Anbudsgivare med högst anbud och som kommunen väljer att 
jobba vidare med kommer ensam att få arbeta vidare i processen för en byggnation på 
kvarteret 3.  
 
Kvarteret 3 ligger inom detaljplanelagd mark för bebyggelse av flerbostadshus, förskola 
och/eller centrumverksamhet i upp till tre våningar. Byggnation ska utföras som 
flerbostadshus och samtliga lägenheter ska vara upplåtna som bostadsrätter alternativt 
ägarlägenheter. Vid inlämnande av anbud ska särskilt beaktande tas till de geotekniska 
förhållandena inom kvarteret. All parkering ska lösas inom fastigheten. Antalet parkeringar 
ska uppgå till minst 0,8 parkeringar per bostad. 
 
Innan marköverlåtelseavtal tecknas mellan parterna ska färdiga bygglovshandlingar arbetas 
fram i samråd med Härryda kommun. Vid framtagande av bygglovshandlingar ska gestaltning 
beaktas. Fasader ska utformas med särskild hänsyn till områdets exponerade läge i Landvetter 
centrum. Anbudsgivaren har fram till 30 september 2020 på sig att ta fram 
bygglovshandlingar. Är inte anbudsgivaren och kommunen överens gällande 
bygglovshandlingarna har kommunen rätt att avsluta arbetet och gå vidare med den 
anbudsgivare som angivit näst högsta bud. 
 
Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 18 maj 2020. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen utser Kålltorps Projektutveckling AB till vinnande anbudsgivare. 
 
Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att utifrån förutsättningarna för budgivningen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-06-11 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

återkomma med förslag på marköverlåtelseavtal och övriga till försäljningen tillhörande 
handlingar mellan kommunen och Kålltorps Projektutveckling AB. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 

---------------------- 
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Sektorn för Samhällsbyggnad  
Adam Bove 

 
 
 
 Kommunstyrelsen 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-09-24 2020KS576  252 
  
 

Förvärv av del av fastigheten Landvetter 4:107 

Sammanfattning  
Sektorn för samhällsbyggnad har upprättat förslag till överenskommelse om 
fastighetsreglering avseende markförvärv av del av fastigheten Landvetter 4:107. 
Överenskommelsen innebär att Härryda kommun förvärvar ett område om ca 18,4 ha 
obebyggd skogsmark. Ersättningen för markförvärvet är 8 277 300 kronor. Området som 
förvärvas är utpekat som framtida utbyggnadsområde i översiktsplan 2012 samt inom 
planområdet för pågående fördjupad översiktsplan för Landvetter Södra.  

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner överenskommelse om fastighetsreglering mellan 
Härryda kommun och fastighetsägarna för Landvetter 4:107 enligt föreliggande förslag. 
Markförvärvet finansieras inom ramen för tidigare beslutad upplåning. 
 
Under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner överenskommelsen om 
fastighetsreglering uppdrar kommunstyrelsen åt samhällsbyggnadschef och mark- och 
exploateringschef att underteckna överenskommelsen. 

Ärendet 
Som ett led i genomförandet av samhällsbyggnadsprojektet för Landvetter södra är det av 
stor vikt att kommunen har rådighet över marken. Med avsikt att möjliggöra en 
ändamålsenlig utbyggnad enligt kommunens övergripande ambitioner i översiktsplanen, 
bostadsförsörjningsprogrammet och de av kommunfullmäktige antagna inriktningsmålen, 
har förvaltningen fått i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram en fördjupad 
översiktsplan (FÖP) för Landvetter södra. Arbetet med den fördjupade översiktsplanen 
pågår.  

Fastigheten Landvetter 4:107 är belägen utanför detaljplanelagt område i de centrala 
delarna av planområdet för FÖP Landvetter södra. Fastigheten utgör ett långsmalt 
skogsskifte om totalt ca 35 ha. Härryda kommun äger angränsande mark norr och väster 
om Landvetter 4:107.  

Sektorn för samhällsbyggnad har upprättat förslag till överenskommelse om 
fastighetsreglering avseende förvärv av del av fastigheten Landvetter 4:107. 
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Överenskommelsen innebär att Härryda kommun förvärvar ett område om ca 18,4 ha 
obebyggd skogsmark som genom fastighetsreglering överförs till den av Härryda 
kommun ägda fastigheten Landvetter 4:130. Området som är föremål för förvärv är den 
norra delen av fastigheten, vilken angränsar mot befintlig bebyggelse i Landvetters-Backa 
och redovisas på lägeskarta. Ersättning för markförvärvet är 8 277 300 kronor. Slutlig 
ersättning kan komma justeras med överenskommet kvadratmeterpris om angiven areal 
avviker från inmätt och slutligt överförd areal. Förvärvet är villkorat av att erforderlig 
fastighetsreglering genomförs, vilket innebär att förvärvets fullbordan är beroende av 
lantmäterimyndighetens prövning och beslut. 

Sektorn för samhällsbyggnad bedömer att föreslagen ersättning för markområdet är väl 
motiverad. Ersättningen grundas på att det finns vissa förväntningar om ändrad 
markanvändning inom markområdet med anledning av dess status i gällande 
översiktsplan 2012 och pågående arbete med FÖP Landvetter södra.  

Markförvärvet finansieras inom ramen för tidigare beslutad upplåning. Marken och dess 
värde kommer att tillfalla framtida exploatering i Landvetter södra och därmed finansiera 
eventuell drift inom pågående exploateringsredovisning för projektet. 

Förvärvet är i enlighet med de av kommunfullmäktige antagna markpolitiska målen. Att 
kommunen får rådighet över aktuellt område underlättar kommunens framtida 
planläggning och utbyggnad av infrastruktur i området samt möjliggör intäkter för 
kommunen i händelse av framtida markförsäljningar. 

 

  

Anders Ohlsson 
Samhällsbyggnadschef  Kristina Englund 
  Mark- och exploateringschef 

 

 

 

Bilagor: 

1. Överenskommelse om fastighetsreglering 
2. Lägeskarta 
3. Värdering 
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Sektorn för Samhällsbyggnad, Härryda kommun. Kartan har ej
rättsverkan. Fastighetsgränser kan ha ett ungefärligt läge i kartan.

Datum:  09.24.2020
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Sektorn för samhällsbyggnad

Handläggare: Adam Bove 2020-05-08 Dnr 

Värderingsblad skogsmark Landv Södra

Fakta

Ort Landvetter

Tomtstorlek Se Flik 2

Fastighetens särskilda beskaffenhet:

   Värdehöjande Förväntningar ändrad markanvändning (Pågående FÖP)

   Värdeminskande Osäkerhet i tid, naturvärden, kostsam infrastrukturbyggnation, terräng

Detaljplan Nej

Övriga underlag Pågående FÖP

Tillåten byggnation Ej planlagt

Typ av område (tätbebyggt, lantligt) Lantligt men angränsande bebyggelse. Skog med varierad ålder, impediment/kärr förekommer

Antal objekt till försäljning inom området

   Kommunala objekt -

   Privata objekt -

Uppskattning av marknaden (hög/låg efterfrågan) Hög

Totala omkostnader Kostnader för förvärv av råmark bedöms endast bestå i lantmäterikostnader. 

   Gatukostnad Kostnader för förädling av marken har ej bedömts

   VA, taxa + ev extra kostnad för utbyggand inom området -

   Utredningskostnader -

   Lantmäteriförrättning 70000 kr/fastighetsförvärv

   Försäljningskostnad (interndebitering) -

   Övrigt -

Taxeringsvärde

Taxeringsvärde och år¹ 

Prisutveckling (%)

Skatteverkets korrigeringsbelopp

Marknadsvärde baserat på taxeringsvärde

Ortsprisbedömning Se Flik 3, värdering

Valda jämförbara kommuner ²

Antal jämförelseobjekt

Högsta (tas bort)

Lägsta (tas bort)

Median 

Sammantagen bedömning:

   Värde³ 8-50 kr/kvm, se respektive fastighet

   Utgångspris 40 kr/kvm

En värdering är en uppskattning och bedömning vid värderingstillfället varför felmarginal förekommer. 

Felmarginalen ökar med tiden från värderingstillfället.

Värderare: Adam Bove 2020-05-08

Granskad: Datum

¹ Taxeringsvärdet skall motsvara 75% av marknadsvärdet 2 år innan taxeringstillfället

²  Exempel på jämförbara kommuner (beror på objektets läge) Partille, Kungälv, Kungsbacka, Lerum, Mölndal, Bollebygd, Borås

³ Mest sannolika priset vid en försäljning på öppna marknaden under normala omständigheter
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2020-05-08, Adam Bove

Värdebedömning råmark, Landvetter södra

Värdering utifrån nuvarande markanvändning

Berörda fastigheter består av uteslutande skogsmark som bedöms ha normalt virkesförråd, bonitet och tillgänglighet. Smalare skiften bedöms försämra hög avkastning.

Översiktligt kan normalbeskogade skogsfastigheter i västra Sverige värderas till 5-10 kr/kvm. 

Endast i undantagsfall, med mycket goda förutsättningar, kan marknadsvärden upp mot 15 kr/kvm förekomma.

Berörda fastigheter kan utifrån klassning som skogsfastigheter värderas till 8-9 kr/kvm då de har ett relativt tätortsnära läge med relativt god tillgänglighet och virkesförråd

Värderingsprincip

Allmänt gäller för värdering av fastigheter med förväntan om annan användning än den pågeånde att värdet till stor del bestäms av hur aktuell den ändrade användningen är. 

Ju mer avlägsen i tiden ju lägre är förväntningsvärdet. 

Med råmark avses alltså mark som åtagit sig ett värde utöver värdet av pågående markanvändning. Det vanligaste fallet är när jord- och skogsbruksmark i närheten av tätort  

blir föremål för planläggning. När planerna blir mer aktuella ökar förväntningarna om byggnation. När förväntningarna blivit tillräckligt stora betalas mer för marken än den är   

värd som jord- eller skogsbruksmark och kan då benämnas råmark.

Råmarksvärdets storlek bestäms utöver förväntningar i tid, även om vad marken förväntas användas till. Generellt kan sägas att råmark för bostadsexploatering ger högre 

råmarksvärden än för exploatering för verksmahet. Utöver detta har det också betydelse hur lättexploaterad marken är och vilken nivå på investeringar som krävs för att 

exploatera området.

Aktuellt område

I aktuellt fall bedöms marken ha relativt höga förväntningsvärden. Bebyggelsetrycket i denna del av kommunen är relativt hög med hänsyn till områdets närhet till flygplatsen. 

Planerna på arbetet en ny tågstation är förvisso osäkera, men bidrar tillsammans med FÖP till en högre förväntan på annan markanvändning än skog.

Det finns alltså höga förväntningar på framtida planläggning men en osäkerhet i tid och omfattning. Aktuellt område är därtill relativt kuperat och det anses krävas större 

investeringar i infrastruktur och markberedning än normalt.

Jämförelseobjekt

Ett jämförbart ortsprismaterial saknas för typen råmark då förutsättningarna mellan läge och typ av förväntan skiljer sig mycket åt. Följande kan dock ses som en fingervisning

Lantmäterimyndigheten har i tre förrättningar i kommunen de senaste åren kommit fram till råmarksvärde om:

13 kr/kvm (Hällingsjö)

13 kr/kvm (Benareby)

60 kr/kvm (Mölnlycke)

45 kr/kvm (Bårhult)

Värdering upprättades 2016 i Göteborgs kommun avseende ett område nära Gunnilse/Olofstorp. Förutsättningarna är någorlunda lika aktuell värdering då området avsåg 

ej planlagd  skogsmark som dock var omgiven av bebyggelse samt i ÖP var kategoriserad som utredningsområde för framtida bebyggelse.

Denna värdering angav värdenivå om 60 kr/kvm.

Tidigare markförvärv i området är från ca år 2013 och skedde då till ungefär 12 kr/kvm

Inlösen av del av Landvetter 4:107 (allmän plats) skedde år 2017, frivillig ÖK, med ersättning om 20 kr/kvm samt rätt till slutavverkning

Sammanfattning och bedömning

Aktuella markområden är ej detaljplanelagda

Mycket konkreta, om än långsiktiga, planer (FÖP) innebär medelhöga förväntningar om ändrad markanvändning

Området bedöms ha läge i kommunen med medelstark fastighetsmarknad vid värdetillfället

Exploateringskalkyl har ej ansetts värdefullt att upprättta

Området är stort, kuperat och delvis svårexploaterat med krav på stora infrastrukturinvesteringar. Delar av området har höga naturvärden

Bedömd värdenivå för råmark bedöms till: 30-50 kr/kvm
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2020-06-11, Adam Bove

LANDVETTER 4:107
Bedömning och erbjudande om ersättning

Med utgångspunkt från genomförd värdering delas fastigheten lämpligen upp i två delar. 

För den norra delen av fastigheten finns konkreta planer på ändrad markanvändning. Fastigheten är belägen centrerat i FÖP-området. 

Höjdskillnaderna är måttliga i jämförelse med närområdet. Endast viss begränsning av möjlig exploatering vid Risbäcken där även luftledning passerar. 

Värdebedömning: 40-45 kr/kvm

För den södra delen av fastigheten är förväntningarna på ändrad använding (bebyggelse) fortfarande relativt höga, men på längre sikt. 

Det finns också en större osäkerhet än den norra delen av fastigheten, där den planerade järnvägsdragningen är en större faktor än den norra delen

Med detta som bakgrund finns det stöd för ett högre marknadsvärde för marken än skogsmark (råmarksvärde)

Värdebedömning: 20 kr/kvm

Vattenareal bedöms sakna värde.

Föreslagna ersättningsnivåer:

Norra delen, 18,4 ha = 45 kr/kvm

Södra delen, 16,6 ha = 20 kr/kvm

Totalt: (18,4 * 45) + (16,6 * 20) = 11,6 Mkr

Endast norra delen (18,4 * 45) = 8,3 Mkr
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Sektorn för samhällsbyggnad  
Lena Johansson  

 
 
 
 Kommunstyrelsen 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-10-22 2020KS653  401 
  
 

Lokal trafikföreskrift om parkering på Långenäsvägen  

Sammanfattning  
I trafikförordningen (1998:1276) finns de allmänna trafikreglerna beskrivna. De allmänna 
trafikreglerna är beslutade av regeringen och gäller i hela landet. Utöver de allmänna 
trafikreglerna har regeringen överlåtit åt kommuner att besluta om lokala 
trafikföreskrifter, vilka meddelas med stöd av 10 kap. 1 och 3 §§ trafikförordningen. De 
lokala trafikföreskrifterna är regler som gäller inom ett begränsat område i kommunen 
eller på en särskild plats. Det kan exempelvis handla om parkeringsförbud eller 
hastighetsbegränsning på en kommunal väg. 

Förvaltningen föreslår att kommunen antar lokal trafikföreskrift om parkering på 
Långenäsvägen. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar: 
 
Härryda kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på Långenäsvägen i Mölnlycke, 
1401 2020:00021. 

Ärendet 
I trafikförordningen finns de allmänna trafikreglerna beskrivna. De allmänna 
trafikreglerna är beslutade av regeringen och gäller i hela landet. Utöver de allmänna 
trafikreglerna, har regeringen överlåtit åt kommuner att besluta om lokala 
trafikföreskrifter, vilka meddelas med stöd av 10 kap. 1 och 3 §§ trafikförordningen. De 
lokala trafikföreskrifterna är regler som gäller inom ett begränsat område i kommunen 
eller på en särskild plats. Det kan exempelvis handla om parkeringsförbud eller 
hastighetsbegränsning på en kommunal väg. 
 
Trafikverksamheten ansvarar för allmän platsmark såsom kommunala gator, gång- och 
cykelvägar, parkeringar, parkeringshus, torg och grönområden. I grunduppdraget för 
verksamheten ingår myndighetsbeslut för att säkerställa att allmän platsmark har en 
acceptabel utformning utifrån trafiksäkerhet, framkomlighet, tillgänglighet och trygghet. 
Trafikverksamheten har också ett ansvar att förebygga olyckor och utföra åtgärder i den 
befintliga trafikmiljön. 
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Förvaltningen föreslår att kommunen antar lokal trafikföreskrift om parkering på 
Långenäsvägen. 
 
Parkering på Långenäsvägen 
 
På parkeringen längs Långenäsvägen söder om Massetjärn, även kallad 
Massetjärnsparkeringen, i Mölnlycke centrum finns det ca 250 stycken uppmålade 
parkeringsplatser. Parkeringen har tillåten parkering 06:00–24:00 alla dagar, övrig tid 
parkeringsförbud. Parkeringsförbudet som gäller mellan 24:00–06:00 alla dagar finns för 
att motverka att parkeringen används för uppställning av långtradare. 
 
Förvaltningen har fått frågan av Wallenstam om Massetjärnsparkeringen kan användas 
som en tillfällig parkeringslösning för 40 av de hyresgäster som flyttar in i Rosengången 
runt årsskiftet 2020/2021. Den tillfälliga lösningen skulle gälla under 2021 tills 
Wallenstams parkeringshus är klart vid årsskiftet 2021/2022. Sektorns bedömning är att 
det finns tillräckligt med ledig kapacitet på parkeringen och att de boende kan använda 
parkeringen utifrån gällande reglering under övergångsperioden. 

För att det ska bli tillåtet att parkera även på natten föreslås att den nuvarande regleringen 
tas bort och då gäller de allmänna parkeringsreglerna för allmän plats inom tättbebyggt 
område. De allmänna reglerna innebär att det blir tillåtet att parkera 24 timmar i följd på 
vardagar och övrig tid, vardag före sön- och helgdag. Genom att göra tillägget att endast 
tillåta parkering för personbilar kommer det inte vara tillåtet för långtradare och andra 
större fordon att parkera på Massetjärnsparkeringen. 

Nuvarande gällande trafikföreskrift upphör att gälla vid antagande av denna föreskrift. 
 
 
 
  
Anders Ohlsson 
Samhällsbyggnadschef   Fredrik Wejrot 
    Verksamhetschef trafik 
 
 
 
 
 
Bilaga: 

Lokal trafikföreskrift  
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1401 2020:00021 
 
 
 
 
Härryda kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på Långenäsvägen; 
 
beslutade den 19 november 2020 § xx av kommunstyrelsen.  
 
Härryda kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 17 och 3 § första stycket 
trafikförordningen (1998:1276) följande. 
 
Söder om Långenäsvägen, inom det område som är markerat på kartan, på särskilt anordnad 
parkeringsplats, får endas personbil parkeras.  

 
  
_______________ 
Dessa föreskrifter träder i kraft den xx månad 2020 då Härryda kommuns lokala 
trafikföreskrifter 1401 2020:00005 om parkering på Långenäsvägen ska upphöra att gälla. 
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Sektorn för teknik och förvaltningsstöd  
Lasse Jönsson 

 
 
 
 Kommunstyrelsen 
 
 

  
Datum     Dnr  
2020-10-13 2020KS436 050 
  
 

Beslut om inköp av lastbil 

Sammanfattning  
Enheten mark och anläggningar, sektorn för teknik och förvaltningsstöd, behöver en 
lastbil för att utföra transporter inom drift och underhåll. Transporterna sker i huvudsak 
för uppdrag från trafikverksamheten, sektorn för samhällsbyggnad men också på 
fritidsanläggningar och till viss del för Härryda Energi AB (HEAB). 
 
Lastbilen används mycket, mer än full arbetsvecka. Detta beror på att utöver de 
inplanerade arbetena i den dagliga driften används lastbilen också till akuta jourärenden, 
som exempelvis när träd faller över vägar samt vid brådskande ärenden för HEAB. Ett 
annat viktigt användningsområde för lastbilen är att transportera ut reservkraftverk och 
annan utrustning vid samhällsstörningar. 
  
Nuvarande lastbil hyrs in och den närmar sig sin tekniska livslängd. För att enheten mark 
och anläggningar ska kunna genomföra sitt uppdrag fullt ut behövs en ny lastbil. 
 
Förvaltningen bedömer att mark och anläggningar, för att kunna utföra sitt uppdrag, 
behöver köpa in en lastbil som är på plats under 2022. Eftersom lastbilen används så 
många timmar per år och dessutom fyller en viktig funktion vid samhällsstörningar 
bedömer förvaltningen att köp av lastbil är det mest ekonomiskt fördelaktiga alternativet. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner inköp av en lastbil. 

Ärendet 
 
Bakgrund till aktuellt projekt 
Enheten mark och anläggningar, sektorn för teknik och förvaltningsstöd, behöver en 
lastbil för att utföra transporter inom drift och underhåll. Transporterna sker i huvudsak 
för uppdrag från trafikverksamheten, sektorn för samhällsbyggnad men också på 
fritidsanläggningar och till viss del för Härryda Energi AB (HEAB). 
 
Nuvarande lastbil hyrs in och den närmar sig sin tekniska livslängd. För att enheten mark 
och anläggningar ska kunna genomföra sitt uppdrag fullt ut behövs en ny lastbil. 

Page 436 of 943



 
På enheten mark och anläggningar finns det två chaufförer som kan köra lastbilen. Båda 
har även digitalt förarkort, yrkeskompetensbevis för godstransporter med tung lastbil 
och utbildningsintyg för lastbilsmonterad kran upp till över 18 ton/meter. Detta betyder 
att planerade arbeten kan utföras även vid frånvaro för en av chaufförerna.  
 
Lastbilen används mycket, mer än full arbetsvecka. Detta beror på att utöver de 
inplanerade arbetena i den dagliga driften används lastbilen också till akuta jourärenden, 
som exempelvis när träd faller över vägar samt vid brådskande ärenden för HEAB. Ett 
annat viktigt användningsområde för lastbilen är att transportera ut reservkraftverk och 
annan utrustning vid samhällsstörningar. Lastbilen används ca 2000 timmar per år 
vilket motsvarar cirka 8 timmar om dagen. 
 
Vad ska köpas? 
Inköpet gäller en lastbil som är utrustad med kran eftersom den behöver användas för 
uppdrag där skopa, vajerspel och gripsåg används. De två sistnämnda redskapen är främst 
för att ta ner träd, särskilt i tätbebyggda områden där träden inte kan fällas rakt ner på 
marken. Mark och anläggningar utför också akuta och mindre beläggningsarbeten med 
asfalt åt trafikverksamheten vilket innebär att lastbilen behöver vara utrustad med en 
isolerad container med uppvärmningsbar asfalt.  
 
Varför? 
Transporterna sker i huvudsak för uppdrag från trafikverksamheten, sektorn för 
samhällsbyggnad men också på fritidsanläggningar och till viss del för Härryda Energi 
AB (HEAB). För att enheten mark och anläggningar ska kunna genomföra sitt uppdrag 
fullt ut behövs en ny lastbil. 
 
Var? 
Lastbilen kommer att vara stationerad på mark och anläggningar i Solsten, Mölnlycke. 
 
När? 
Lastbilen behöver vara på plats under 2022. Processen med upphandling och tillverkning 
av en lastbil beräknas till cirka ett år. För att kunna få en lastbil på plats till 2022 behöver 
upphandlingsförfarandet påbörjas redan under kvartal 4, 2020. 
 
Investeringsutgift och driftkostnad 
Beräknad investeringsutgift är 3300 tkr. Investeringen genererar en driftkostnad på 590 
tkr per år. Denna driftkostnad finns med i driftbudget. 
 
Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen bedömer att mark och anläggningar, för att kunna utföra sitt uppdrag, 
behöver köpa in en lastbil som är på plats under 2022. Eftersom lastbilen används så 
många timmar per år och dessutom fyller en viktig funktion vid samhällsstörningar 
bedömer förvaltningen att köp av lastbil är det mest ekonomiskt fördelaktiga alternativet. 
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Per-Arne Larsson 
Sektorchef  Lasse Jönsson 
  Funktionschef
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Sektorn för teknik och förvaltningsstöd  
Per-Arne Larsson 

 
 
 
 Kommunstyrelsen 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-10-26 2020KS578  292 
  
 

Avsiktsförklaring med Pixbo Wallenstam IBK gällande köp av 
Wallenstam Arena 

Sammanfattning  
Den 20 januari 2014 tecknade Wallenstam AB och Härryda kommun ett ramavtal 
angående planläggning för bostadsändamål vid Mölnlycke fabriker m.m. (bilaga 1). Av 
ramavtalet framgår bland annat att kommunen ska bygga en sporthall inom området. 
Kommunstyrelsen godkände den 27 augusti 2020 § 290 ett avtal gällande namn för 
sporthallen. Enligt avtalet ska det officiella namnet vara Wallenstam Arena. Wallenstam 
Arena ska bli en modern idrottsanläggning för elitmatcher i innebandy, men den ska 
också skapa möjlighet att genomföra evenemang av olika slag.  
 
Förvaltningen har under en längre tid fört diskussioner med Pixbo Wallenstam IBK 
gällande upplåtelseformer av Wallenstam Arena. Diskussionerna har gällt olika former av 
hyresavtal för olika typer av verksamheter i arenan men även försäljning av arenan har 
diskuterats. 
 
Den politiska majoriteten i Härryda kommun förespråkar att idrottsanläggningar ägs av 
den klubb/klubbar som använder anläggningen. Att äga Wallenstam Arena bedöms ge 
Pixbo Wallenstam IBK bättre förutsättningarna att driva och utveckla sin verksamhet och 
ytterligare höja kvaliteten för elitverksamheten. Kommunen har för avsikt att sälja 
Wallenstam Arena till Pixbo Wallenstam IBK. 
 
Förvaltningen har upprättat förslag till avsiktsförklaring mellan Härryda kommun och 
Pixbo Wallenstam IBK gällande Wallenstam Arena. Avsiktsförklaringen är endast 
avsedd att utgöra underlag för vidare förhandlingar mellan parterna och är inte avsedd att 
utgöra något bidande avtal om överlåtelse. Genomförandet av köpet kräver kommunal 
borgen.  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att fortsätta diskussion med Pixbo 
Wallenstam IBK gällande försäljning av Wallenstam Arena. 
 
Kommunstyrelsen godkänner avsiktsförklaring mellan Härryda kommun och Pixbo 
Wallenstam IBK gällande Wallenstam Arena enligt föreliggande förslag. 
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Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att underteckna avsiktsförklaringen. 
 

 

 

Per-Arne Larsson 
Sektorschef 
 
 
Bilagor 

1. Ramavtal ang. planläggning för bostadsändamål i Mölnlycke fabriker 
2. Avsiktsförklaring med Pixbo Wallenstam IBK gällande köp av Wallenstam 

Arena 
3. Planritning Wallenstam Arena (bilaga till avsiktsförklaring) 
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Mellan Härryda kommun (org nr 212000-1264),43580 Mölnlycke, nedan kallad 
kommunen och KB Myran nr 342 (org nr 916852-7134 ), c/o Wallenstam Nya 
Företag AB, 401 84 Göteborg, nedan kallat Bolaget, träffas härigenom följande 

RAMAVTAL 

angående planläggning för bostadsändamål vid Mölnlycke Fabriker m m 

1. Bakgrund 

a) Bolaget äger fastigheterna Härryda Mölnlycke 1: 1 och 1: 159 
("Fastigheterna"). Bolaget har framfört önskemål om att få bebygga delar av 
Fastigheterna med bostäder. Kommunen är beredd att pröva möjligheten till 
byggnation enligt Bolagets önskemål genom planläggning enligt Plan- och 
bygglagen ("PBL"). 

b) Som ett led i att förtäta samt utveckla Fastigheterna och Mölnlycke centrum, 
kommer kommunen att revidera sitt bostadsförsörjningprogram. Kommunen 
avstår därigenom från intäkter från tilltänkt markförsäljning. Vidare kommer 
kommunen att utföra utbyggnad av allmän infrastruktur samt att kommunen 
har för avsikt att uppföra en sporthall i anslutning till Bolagets tilltänkta 
exploatering. En exploatering enligt Bolagets önskemål ligger i linje med 
kommunens önskan om att utveckla Mölnlycke Centrum. 

c) Parterna har ingående diskuterat de kommunala åtaganden som enligt ovan 
aktualiseras genom Bolagets önskemål. Bolaget har därvid förklarat sig villigt 
att till kommunen utge ett exploaterings- och samhällsbyggnadsbidrag som 
kompensation för kommunens kostnader. 

d) Syftet med detta ramavtal ("Ramavtalet") är att ge riktlinjer och lägga fast 
förutsättningarna för planläggning av del av Fastigheterna för bostadsändamål 
och att, så långt det är möjligt, reglera parternas åtagande och ansvar i den 
kommande exploateringsprocessen. Syftet är vidare att reglera kommunens 
avsikt att uppföra sporthall på del av fastigheten Mölnlycke 1: 1 . 

2. Framtida exploateringsavtal 

a) Parterna har för avsikt att teckna separat exploateringsavtal så snart 
detaljplaneprocessen fortskridit så långt att nödvändiga fakta och 
förutsättningar är kända. 

b) Exploateringsavtalet skall reglera de av parternas åtaganden och rättigheter i 
samband med exploateringen som inte redan regleras i detta Ramavtal. 
Följande grundförutsättningar skall därvid gälla mellan parterna 
(detaljreglering skall dock alltså, om så erfordras, ske i exploateringsavtalet): 

i. Bolaget skall, utan ersättning, överlåta erforderlig mark till kommunen 
för anläggande av allmän platsmark inom Planområdet; 
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ii. Bolaget skall ansvara för, utföra och bekosta all byggnation och 
infrastruktur (inklusive kommunikationsytor och parkeringsytor) på 
framtida egen kvartersmark inom Planområdet; 

iii. Kommunen skall ansvara för, bekosta och utföra all byggnation på 
allmänplatsmark och kommunens egen kvartersmark som erfordras 
med anledning av den kommande Detaljplanen såsom gator och andra 
allmänna anläggningar, parkeringsytor samt övrig infrastruktur; 

iv. Kommunen skall ansvara för utförande av vatten- och 
spillvatten ledningar (med tillhörande förbindelsepunkter) medan 
Bolaget skall svara för omhändertagandet av dagvatten i enlighet med 
kommunens dagvattenpolicy. 

3. Planområdet 

Den del av Fastigheterna som berörs av detaljplaneringen benämns i detta 
Ramavtal för "Planområdet". Av Bilaga 1 (ritning daterad 2013-09-30) 
framgår parternas bedömning av Planområdets avgränsning och utformning 
samt vilken part som ansvarar för vilken del. Den exakta avgränsningen och 
utformningen av Planområdet kommer dock att klarläggas i det fortsätta 
planarbetet. 

4. Planläggning 

a) Bolaget och kommunen skall gemensamt verka för att Planområdet 
detaljplaneläggs genom detaljplan som antas och vinner slutlig laga kraft 
(varmed även avses att den ej längre kan bli föremål för rättsprövning) för 
bebyggelse av minst ca 600 lägenheter i flerbostadshus/radhus, motsvarande 
ca 52 000 m2 ljus BTA samt kompletterande kommersiell yta iform av mindre 
butikslokaler, samlingslokaler, m.m. ("Detaljplanen"). 

b) Kommunen har för avsikt att uppföra en sporthall inom Planområdet, se 
punkten 5 nedan. 

c) Parterna är medvetna om att exploateringsgraden kan komma att bli såväl 
lägre som högre än vad som angivits ovan; beroende på Detaljplanens slutliga 
utformning. 

d) Planområdets utbyggnad skall ske etappvis med en utbyggnad om ca 200 
lägenheter under det första året och därefter ca 1 00 lägenheter per år näst
kommande fyra år. Detta kommer att regleras genom förskjuten genom
förandetid i Detaljplanen. 

e) Kommunen har påbörjat ett planprogram för Mölnlycke Centrum. Kommunens 
planavdelning kommer, omedelbart efter detta Ramavtals undertecknande, 
att fortsätta planarbetet avseende Planområdet. 
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f) Planarbetet skall bedrivas i projektgruppsform där samtliga berörda 
kommunala nämnder och instanser samt företrädare för Bolaget skall delta. 
Bolaget skall i denna del, i samråd med kommunens planavdelning, utse och 
bekosta kvalificerad arkitekt för den projektering som behöver göras i 
samband med upprättandet av Detaljplanen. 

g) Exploateringen skall ta sin utgångspunkt i av Bolaget anlitad arkitektfirma 
Semren +Månsson upprättade arbetsskisser 2013-09-30 Bilaga 2. 
("Arkitektskisserna"). Den närmare utformningen/gestaltningen 
(byggnadshöjd, fasadbeklädnad m.m.) kommer dock att fastställas under 
planprocessen och regleras i detalj genom planbestämmelser och vid 
bygglovsprövningen. Parterna skall under planarbetets gång kontinuerligt 
samråda kring gestaltningsfrågorna. Parterna skall i detta samarbete sträva 
efter att, i största möjliga utsträckning, tillse att erforderliga kvalitetskrav 
utformas på ett sätt som skapar såväl en god boendemiljö som goda 
fastighetsvärden. 

h) Kommunen har rätt att besluta avbryta planarbetet när som helst under 
planprocessen om förutsättningar för ny detaljplan inte bedöms föreligga. Om 
planarbetet läggs ned och detta inte beror på någon åtgärd som Bolaget 
vidtagit eller underlåtit att vidtaga, skall kommunen svara för samtliga, intill 
dess upplupna, faktiska plankostnader. Bolaget svarar dock för kostnaden för 
egna anlitade konsulter, nedlagd arbetstid m.m. 

i) Kommunen kan inte lämna någon garanti för innehållet i en ny detaljplan och 
reserverar sig för den prövning som sker enligt bestämmelserna i Plan- och 
bygglagen. Beslut att anta detaljplanen fattas av kommunfullmäktige. 
Sakägare har rätt att överklaga beslutet att anta planen. Länsstyrelsen kan 
vidare besluta om överprövning av planen. 

5. Uppförande av sporthall, överlåtelse av del av fastighet m.m. 

a) Som angivits ovan har kommunen för avsikt att uppföra en sporthall inom 
Planområdet. För detta ändamål skall kommunen förvärva del av fastigheten 
Mölnlycke 1: 1 av Bolaget. Den aktuella fastighetsdelen framgår enligt 
ungefärlig redovisning på bifogad ritning "Sporthall med entreplats" daterad 
2013-09-30, Bilaga 3 ("Sporthallsområdet"). Köpeskillingen skall uppgå till 
5.000.000 kr. 

b) Sporthallen skall uppföras i huvudsaklig överensstämmelse med bifogad 
gestaltningsskiss "Idrottshall" upprättad av Liljewall arkitekter, daterad 2013-
09-20, Bilaga 4. Byggnadstekniska och lantmäterimässiga frågor och 
erforderlig fastighetssamverkan behandlas i upprättat köpeavtal och genom 
erforderlig samverkan mellan parterna. Sporthallens markandsföringsnamn 
skall vara Wallenstamhallen vilket skall regleras i ett separat avtal. 
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c) Överlåtelsen av fastighetsdelen skall villkoras av att angivet ändamål i 
gällande detaljplan medger att en sporthall (i huvudsaklig överensstämmelse 
med ovan angiven gestaltningsskiss, se punkten 5 b) kan uppföras samt 
villkoras av att Detaljplanen enligt ovan vinner laga kraft senast två år efter 
köpeavtalets undertecknande. Parterna skall senast i samband med 
ingåendet av exploateringsavtal (se punkten 2 ovan), träffa ett särskilt 
köpeavtal som reglerar marköverlåtelsen. 

6. Plankostnader 

a) Plankostnader tör Detaljplanen regleras genom erläggande av planavgift i 
samband med bygglov. Planavgiften debiteras i enlighet med kommunens vid 
var tid gällande allmänna plankostnadstaxa. 

7. Exploaterings- och samhällsbyggnadsbidrag 

a) Bolaget kommer att till kommunen erlägga ett exploaterings- och 
samhällsbyggnadsbidrag. Bidragets storlek är beroende av hur många kvm 
ljus BTA byggrätt tör bostadsändamål som slutligen kommer att medges i 
Detaljplanen. Exploateringsbidrag skall utges med 1.540 kr tör varje kvm ljus 
BT A bygg rätt för bostadsändamål som Detaljplanen slutligt medger 
("Exploateringsbidraget"). Om Detaljplanen sålunda kommer att omfatta 
52.000 kvm ljus BTA, skall Bolaget erlägga 52.000 x 1.540 kr = ca 80 Mkr. 

b) Exploateringsbidraget skall erläggas genom fem delbetalningar enligt följande: 

(i) När Detaljplanen för första etappen om ca 200 lägenheter vunnit 
slutlig laga kraft, erläggs 33 procent av det totala 
Exploateringsbidraget framräknat enligt punkten 7a) ovan (d.v.s. 
1 .540 kr/kvm Ljus BT A som Detaljplanen slutligt omfattar och 
byggd ljus BTA i etappen); 

(ii) Resterande del av Exploateringsbidraget erläggs sedan med 
16,7 procent per tillfälle när byggstart medges enligt Detaljplan 
för respektive andra, tredje, fjärde och femte etapperna om ca 
100 lägenheter vardera. 

c) Bolaget har för avsikt att ansöka om bygglov i samband med att Detaljplanen 
vunnit laga kraft samt i enlighet med tidplanen för genomförandet. Om de 
marknadsmässiga förutsättningarna förändras kan dock parterna enas om att 
ändra tidplanen varvid även betalningsskyldigheten enligt punkten b (ii) ovan 
skall förskjutas i motsvarande mån. 

d) Kommunen skall fakturera Bolaget respektive delbetalning av 
Exploateringsbidraget tidigast 30 dagar före varje möjlig byggstart av 
respektive etapp, jfr punkten b) ovan. 
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e) I Exploateringsbidraget ingår samtliga gatukostnader enligt PBL. 

8. Tidplan 

Planarbetet enligt punkt 4 skall bedrivas med målsättningen att Detaljplanen 
kan föreligga för antagande under år 2014. Angiven tid utgör endast en 
målsättning och kommunen kan inte lämna någon garanti för att denna 
uppfylls. 

9. Säkerhet 

Som säkerhet för Bolagets betalningsåtagande enligt punkt 7, skall 
Wallenstam AB (publ) gentemot kommunen ställa borgen såsom för egen 
skuld (proprieborgen). Borgensåtagandet skall ske innan kommunen fattar 
beslut att anta Detaljplanen. 

10. Överlåtelse av avtal 

a) Detta Ramavtal får inte överlåtas utan motpartens föregående samtycke. Med 
undantag från detta gäller dock att Bolaget har rätt att överlåta samtliga sina 
rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till annat helägt bolag inom 
Wallenstam-koncernen. Bolaget skall i sådant fall tillse att det övertagande 
Wallenstam-bolaget förbinder sig att i alla delar följa detta avtal. Bolaget 
svarar också solidariskt med det övertagande Wallenstam-bolaget för det rätta 
fullgörandet av samtliga vid överlåtelsen kvarstående förpliktelser enligt detta 
avtal. 

b) Kommunen skall informeras om en eventuell överlåtelse senast tre veckor 
innan överlåtelse sker. 

11. Giltighet 

a) Detta avtal förutsätter för sin giltighet: 

(i) att detta avtal godkänns av kommunfullmäktige i Härryda 
kommun genom beslut senast 2014-03-31, som vinner laga 
kraft; samt 

(ii) att det godkänns av koncernledningen i Wallenstam AB (publ) 
senast 2013-11-15. 
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b) Om de ovan angivna giltighetsförutsättningarna inte uppfylls är avtalet förfallet 
i alla delar. 

12. Tvist 

Tvist i anledning av detta avtal skall avgöras av allmän svensk domstol. 

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt . 

4 
Härryda 201,& - Ol - 2D 

Bertil Widen 
Samhällsbyggnadschef 

Göteborg 2013 -

KB MYRAN NR 342 
c/o WaHe . tam Nya Företag AB 

~ 
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HISTORISK TILLBAKABLICK 
OMRÅDESANALYS 
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HISTORISK KARTA SOM ILLUSTRERAR VILKA BYGGNADER SOM EN GÅNG LEGAT PÅ PLATSEN 

H .-. . 
"":.1"... ~A.'rII .. 

o Transporträls mella" rabrikerna 
1 Hulebllcksrabriken 1876 - kvar 
2 London 1876 • 1962 
3 Paris 1877 • 1968 .. Bolagets lada - 1925 
5 Näset (fårahuset) 1877 - 1968 
6 llimvllgs~tation 1892 - kvar 
7 Finkan 1893 - 1942 

15 Stockholm 1882 - 1962 
16 Malmö 1888· 1963 
17 Sverige 1885 - 1954 
18 Wermland 1875 - 1945 
19 Sac:hsen 1888· 1969 
20 Fabribskolan 1875· 1948 
21 Norge 1875· 1946 
22 Torp~ 1870· 1946 
23 Fabrikslokalerna. start l848 - kvar 
24 Bostad (dcn första) lIW9 - 1860 
25 Kvarnen ~ - 1904 
26 Sågen ? - 1899 
27 Sjövik 1890· 1939 
28 Sandhamn 1892 - 1940 
29. Mjölnur51ugan • 1850 

8 Tänkt som afI'ar 
9 Ängelholm 

10 Landskrona 
11 Varberg 
12 Bclsingborg 
13 Falkenberg 
14 Minuthandeln 

JO Mjölnarbostadco 
31 Gamla Baracken 
32 Hup~t 
33 Ladugården 
J4 N)'ll&rllckcn 
35 Mäst.arbmf\in~n 
~6 KonlorJlagtr 
37 lJi~ponenlvilli1n del 1 

del2 
38 StillIet . 
39 Skogvaktarbomdcn 
40 Färgmästarbostaden 

5enllrC Slrandvillan 
41 lIolml.'n 

1895 - ? 
1899 . 1955 
1898 • 1967 
1900 - 1966 
1897 - 1966 
Ej byggt 
J893 • 1973 

? - 1902 
1853 - 1'J34 
11150 . 1899 

·1919 
187S - 1932 
11170 - 19}5 
189) - bon 
1853 - kvar 
1882 -kvar 
1855 • 1965 
18(,2 • 1965 

1890 - kvar 

1894 - 1898 

Semre 
Måns 

Historiska bilder som visar hur bebyggelsen 
ut i det område vi nu utreder. Runt förra se 
tidigare låg här fler byggnader än idag . 
mycket försvunnit i takt med att fabriken har 
produktion. 
Mölnlycke fabriker var då det vi idag försöker 
all stadsutveckling - en fungerande blandstad 
arbete, fritid och service. 
Tydligt är också att det mesta i Mölnlycke vid 
kretsade kring fabrikerna, logistiken till dem 
arbetare. Idag är fabriksområdet åter vitalt och 
av bostäder skulle ytterligare kunna bidra till en 
miljö där det kulturella arvet lyfts fram och 

Samtliga bilder på sidan lånade ur boken 
- ett stycke svensk industrihistoria av Ulf Erixon. 

"'" ARBETARBOSTÄDER PÅ FABRIKSOMRÅDET MED 
DISPONENTVILLAN I BAKGRUNDEN 
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BEBYGGELSE & INFRASTRUKTUR 
OMRÄDESANALYS 

• lo 

4/ SKISSOMRÄDE 

MÖLNLYCKE CENTRUM 

Fabriksområdet ligger strax öster om Mölnlycke centrum utmed 
sträckningen av Mölndalsån och järnvägen. Mitt emellan cen
trum och fabriksområdet finns idag ett rekreationsområde runt 
Massetjärn. 

Kommunikationerna mellan fabriksområdet och centrum är goda 
och avståndet är inte långt. Den mest gena vägen går norr om 
Massetjärn och är idag ett värdefullt rekreationsstråk där man 
färdas till fots eller med cykel, vilket vi önskar utveckla ytterligare. 

L -

Samtliga offentliga byggnader i omgivningen inritade. Tydligt är 
hur dessa kocentreras till centrum och intill Mölndalsån medan 
endast ett Iatal (förskola, sportanläggning mm) återfinns i fabriks
området. 
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En av de största kvaliteterna i Mölnlycke är närheten till vatten i 
form av Mölndalsån och dess tjärnar, I området för skissförslaget 
finns möjlighet att nå och se vattnet intill fabriksbyggnaden men 
också att skapa utblickar över både Massetjärn och Arket järn från 
högre belägna bostäder. 

. .. • 

Industribygganderna är upplyfta i denna bild, Samtliga industrier 
ligger i ett pärlband utmed ån och järnvägen. Fabriksområdet 
utmärker sig som en mycket stor byggnadsvolym i stadens utkant, 
och med direkt kontakt med vatten och natur. 
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En annan kvalitet är den stora tillgången till grön natur. Fabrik
sområdet är i princip omringat av grönområden av olika karak
tär. I väster intill Massetjärn är naturen till stor del anlagd och 
parklik. I söder finns en skog dominerad av barrträd och i direkt 
anslutning norrut ligger en mycket vacker lövskog som vi i största 
möjliga mån vill bevara. 

Semren+ 
Månsson 
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Här är det bostadshusen som lyfts fram i bilden. Större delen av 
beståndet är småhus. Endast ett mindre antal flerbostadshus finns 
och de ligger främst i de centrala delarna av Mölnlycke. Relativt 
Ia bostäder har direkt kontakt med vatten då dessa tomter till stor 
del har vigts åt industrin . 

Topografin i Mölnlycke är relativt dramatisk, tack vare den ådal 
som staden är belägen i. Fabriksområdet ligger på den norra av 
dalens sluttningar. Möjlihet till utsikt över de vackra omgivning
arna är goda. 
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UTVECKLINGSVISION FÖR OMRÅDET 
VISION 
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BEFINTLIGT 
• BYGGNAD 

• VÄG & GC-BANA 

, VATIENDRAG 

NYTT 
• BOSTÄDER 

Semren+ 
Månsson 

• SKOLBYGGNAD / SPORTANLÄGGNING / VERKSAMHETER 

• P-DÄCK 

~:": MÖJLIG STADSPARK .. ' 
III BILSTRÄK 

III GÄNG- CYKELSTRÄK 

• MÄLPUNKT - AVSLUT PÄ SIKTLINJE 
OFFENTLIG BYGGNAD 

-- - SIKTLINJE SOM GENERERAR RÖRELSE 

@ HÄLLPLATS KOLLEKTIVTRAFI K 
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FABRIKSOMRÅDET INTEGRERAS I STADEN 
VISION 

SITUATIONSPLAN, SKALA 1:3000 o 50 100m 
~~~~~----~ 

• LAMELLHUS • PÄBYGGDA LÄGENHETER 

• PUNKTHUS • RADHUS 

• PUBLIK VERKSAMHET 
KULTUR/KAFE MM 

• PRIVAT VERKSAMHET 
KONTOR/HOTELL MM. 

• SPORTHALL, IDROTT. SKOLA MM 

PARKERINGSDÄCK 

• BEFINTLIGA BYGGNADER 

- BILSTRÄK 

• .. 

- GÄNG- CYKELSTRÄK 

• • • () 

Semren+ 
Månsson 
En samlad vision för den östra delen av 
Mölnlycke centrum bygger på att utveck
la, förtäta och knyta samman området 
för att skapa en trevlig, trygg samt håll
bar stad. Ekologiskt, socialt och ekono
miskt. Det är en historiskt betydelsefull 
miljö som genom att förädlas kan tillföra 
Mölnlycke och Mölnlyckeborna en unik 
och ny dimension. Visionen har tre hu
vuddelar som samverkar, d.v.s. 

• Mölnlycke fabrikers bruksmiljö 
förädlas, utvecklas och kompletteras 
med bostäder, mer verksamheter och en 
publik sporthall med tillhörande trän
ingshallar. 

• Ett naturligt samband skapas mellan 
nuvarande centrum och Mölnlycke fab
riker genom att Hulebäcksgymnasiets 
parkering bebyggs med bostäder. Nu
varande parkering flyttas och bidrar till 
att skapa en barriär, mot järnvägen, och 
bättre miljö vid och kring Massetjärn. 

• Wendelsbergsparken och Massetjärn 
skapar en stadspark som knyter samman 
och förstärker hela centrala Mölnlyckes 
attraktivitet. Bättre gång- och cykelvä
gar, parkbänkar m.m. iordningställs och 
nya mindre byggnader skapas, t.ex. ett 
bryggcafe, runt Massetjärn. 

I kombination med det strategiska ut
vecklingsarbete som Härryda kommun 
initierat för centrala Mölnlycke i övrigt 
växer nu en samlad, spännande och unik 
helhet fram . 

Wallen 
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FABRIKSOMRÅDET 
VISION 

A B 

Semren+ 
Månsson 
Bruksmiljön i Mölnlycke Fabriker är 
unik och en historisk resurs som är ut
gångspunkt får den utveckling som 
planeras. Med fårebild från b1.a. Kul
turreservatet Klippan är vi övertygade 
om att vi kan skapa en spännande miljö 
genom att fårädla befintliga byggnad
er, komplettera och bygga nytt. Med 
omtanke om materialval, naturliga sam
band, funktionalitet, god boendemiljö 
och ekonomi kan vi skapa en unik miljö 
och blandstad. 

Delar av den fåreslagna bebyggelsen lig
ger inom den säkerhetszon kring järn
vägen som kommunens ÖP fåreskriver. 
50 meter anges som minsta avstånd till 
verksamhetslokaler och 80 meter minsta 
avstånd till bostäder. 
I det område som ligger i zonen 50-80 
meter från spår fåreskriver vi verksam
heter, fårslagsvis hotell. 
Samtliga bostäder i planen ligger 
utanfår 80 metersgränsen. 

CA ANTAL BOSTADSENHEJER 

• RADHUS 

• LAMELLHUS (3+1 VAN) 

• PUNKTHUS (5-7 VAN) 

• pABYGGNAD (2 VAN) 

TOT 

Wallen 
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ALTERNATIV UTBYGGNAD, ETAPPER & PARKERING 
VISION 

SITUATIONSPLAN, 1 :1500 o 50 100m 

I detta alternativ är kontorsbyggnaden i 
västra delen av området bevarad. 
Genom att bebygga enligt denna alter
nativa plan går man miste om ca 65 lä
genheter. 
Ytan kan i och för sig tas i anspråk vid 
ett senare tillfålle och bebyggas enligt 
den föreslagna planen på tidigare sida. 

Skulle byggnationen ske i etapper på 
detta sätt blir det dock svårare att kon
struera en tillfredsställande parkering
slösning men det är fortfarande möjligt 
att utveckla området på detta sätt. 

PARKERINGSPLAN, 1:4000 

Semren+ 
Månsson 

PARKERING 

En god tillgänglighet och tillgång på 
parkering för boende, verksamma och 
besökare är viktig. Vår vision bygger på 
att vi genom en kombination av olika 
lösningar och ett samutnyttjande kan 
tillgodose de krav på parkering som 
finns från boende, verksamma och de 
som besöker sport- och träningshallar. 
Genom att bättre tillvarata den park
ering som ligger söder om Massetjärn 
kan man dels kompensera för de park
eringsplatser som tas bort vid Hule
bäcksgymnasiet, dels skapa en barriär 
mot järnvägen. I planarbetet kommer 
vi även att pröva möjligheten att utny
ttja delar av fabrikerna som parkering
shus. En övergripande analys av parker
ingsmöjligheterna redovisas nedan: 

CA ANTAL P-PLATSER 

MARKPARKERI NG 

• GARAGE (1 plan) 

P-DÄCK (2 plan) 
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VY ÖVER OM RÄDET 
VISION 

Semren+ 
Månsson 
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KOPPLING TILL CENTRUM MED BOSTÄDER & PUBLIKA BYGGNADER 
VISION 

BEFINTLIG IDROTTSPLATS 

IDROT'T$HALL 

NYTT P-HUS 

SITUATIONSPLAN. 1:1500 o 50 100m 

Semren+ 
Månsson 
På den mark som idag hyser parkering
splatser och omklädnings baracker till 
idrottsplatsen förslår vi bostadsbebyg
gelse i en upplöst kvartersstruktur. 
På den mark som idag hyser förskola 
läggs en ny parkeringsplats som försör
jer de nya bostäderna samt idrottsplatsen 
med p-platser. 
Förskolan kan, om läget anses vara bra, 
inhysas i bottenplan på något I några av 
de nya bostadshusen. 

CA ANTAL BOSTADSEN HETER 

• LAMELLHUS 175 

Stråket från centrum mot rekreation
sområdet runt Massetjärn förstärks. 
På stigen runt Massetjärn, och i blick
tanget från fabriksgatan föreslår vi 
en offentlig byggnad som kan bli en 
målpunkt för hela området. Programmet 
kan diskuteras men lämpligt kunde vara 
ett spa, en restaurang eller cafe. 

Söder om Massetjärn, där det idag lig
ger en större markparkering föreslår vi 
ett p-hus. Ca 300 p-platser/plan går att 
skapa. 
Ett p-däck i detta läge är bra av flera an
ledningar. Dels är det en svår tomt att 
bebygga med annan verksamhet då den 
ligger nära järnvägen, dels fungerar byg
gnaden som en bullerskärm för parken. 
P-däcket behövs bl a för att tillgodose 
de platser som försvinner vid fabriksom
rådet och Hulebäcksgymnasiet, samt för 
sporthallen. P-däcket byggs i två plan. 
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STADSPARKEN 
VISION 

STADSPARK KRING MASSETJÄRN, 1:3000 o 50 100m 
~~~~~----~ 

STÖRRE DELEN AV WENDELSBERGSPARKEN LIGGER NORR OM 
FOLKHÖGSKOLAN OCH UTGÖR ETT FANTASTISKT REKREATIONSOMRÅDE 
SÅVÄL SOM KULTURVÄRDE 

DEN VACKRA NATUREN NORR OM FABRIKSOMRÅDET 

VY ÖVER MASSETJÄRN MOT FABRIKSOMRÅDET 

. . , 

Semren+ 
Månsson 
Visionen bygger på att en större eller 
mindre del av Wendelsbergsparken kan 
utvecklas och bli en resurs for hela Möln
lycke - lite aven ny stadspark. Att öp
pna upp och utveckla området, den före 
detta parken, till en mötesplats för alla 
är unikt. Placeringen av den komplet
terande bebyggelsen i fabriksområdet 
innebär dessutom att vi i det närmaste 
kan få ett sammanhängande grönt stråk 
till Arket järn. 

WENDELSBERG UNDER WENDELS TID 

Parken knyter också samman nuvarande 
centrum med Mölnlycke fabrikers 
bruksmiljö. 
Detta område med grävda dammar och 
planterade ädla lövträd anlades av fab
rikschefen Johan Bruno Wendel under 
de år arbetet på fabriken gick sämre. 
Parken och Wendelberg, som idag drivs 
som folkhögskola, stod klara 1878. 
Utöver denna vildvuxna och naturnära 
park, som bör lyftas fram och annon
seras ytterligare, ser vi framväxten av vad 
som kan bli en ny stadspark. Massetjärn 
ramas in av den nya bebyggelsen och blir 
ett naturligt nav i en park med direkt 
tillgång till såväl Wendelsbergsparken 
som vatten, promenadstråk, idrottplats
er och förhoppningsvis nya offentliga 
byggnader. Dessa kan utgöra attraktiva 
målpunkter i den nya stadsparken och 
locka såväl de nya bosättarna som övriga 
Mölnlyckebor till området och parken. 
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Närmast fabriksbyggnaden forläggs lamellhus som harmonierar med den rå
dande skalan. Dessa knyter också an till de forna arbetarbostäder som en gång 
låg i området. Material för att stärka den industriella miljön väljs. Tegel blir det 
dominerande fasadmaterialet samtidigt som den gamla 
stenbelagda fabriksgatan lyfts fram och vitaliseras, dels genom ett stort antal 
nya bostäder men också genom ett tillskott av nya verksamheter. 

LAMELLHUS FABRIKEN 

Semren+ 
Månsson 

ELEVATION,1:500 
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GESTALTNING SKOGSOMRADET 
VISION 

PRINCIPSEKTION BB, 1:1000 RADHUS PUNKTHUS DISPONENTVILI_AN SKOLA/HOTELL 

Längre upp mot lövskogen i norr, bakom längan av lamellhus, föreslår vi ett 
antal punkthus och radhus. Här blir boendet mindre urbant och 
stadsmässigt och istället naturnära, lummigt och med utsikt över 
Mölndalsån och dess tjärnar. Viss yta tas i anspråk men större delen av lövsko
gen bevaras som strövområde. Tegel och robusta material fortsätter att domin
era men även andra fasadmaterial, så som puts och trä, vävs in i arkitekturen. 

LAGENHETER FABRIKEN 

Semren+ 
Månsson 

Ilens 
VISION MÖLNLYCKE FABRIK 
UTVECKLAD SKISS, BILAGA 2 

2011.10.10, REVIDERAD 2013.09.30 

ELEVATION,1:500 

12/14 Page 460 of 943



INSPIRATIONSBILDER 
VISION 

GESTALTNING FABRIKSGATAN 

:illil i bii ! .Fl. 
• ~-;JI R-I 

. I I 

~ . 

• -

GESTALTNING SKOGSOMRÅDET 

Semren+ 
Månsson 
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ELEVATION, FABRIKSGATAN 
VISION 

o 25 50 m 
'--' 1.-' L-....JI ' '----"''--'''---_--', 

Semren+ 
Månsson 

Wallen 
VISION MÖLNLYCKE FABRIKER 
UTVECKLAD SKISS, BILAGA 2 

2011.10.10, REVIDERAD 2013.09.30 14/14 Page 462 of 943



SPORTHALL MED ENTREPLATS 

SKALA 1:1000 o 25 50m 

Semren+ 
Månsson 
_. - - PLANOMRADESGRÄNS 

--- FASTIGHETSGRÄNS 
(ungefärlig) 

- - - - - KVARTERSMARK 

KVARTERSMARK WALLENSTAM 

• KVARTERSMARK KOMMUNEN 

- ALLMÄN VÄG 

- GANGFARTSGATA 

- GeM 

• FÖRSLAG pA NYA BYGGNADER 

• BEFINTLIGA BYGGNADER 

• SPORTHALL. KOMMUNEN 
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Sektorn för teknik och förvaltningsstöd  
Per-Arne Larsson 

 
 
 
 Kommunstyrelsen 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-10-26 2020KS563  042 
  
 

Utökad investeringsram för Råda säteri 

Sammanfattning  
Härryda kommun har sedan 1965 ägt området runt Råda säteri och sedan 1970 även 
huvudbyggnaden (mangårdsbyggnaden) med tillhörande byggnader. Enligt beslut i 
kommunstyrelsen 2017 skulle kommunen överta ansvaret för att utveckla Råda säteri. 
Senare samma år beslutade kommunstyrelsen även om en investeringsbudget för Råda 
säteri. Investeringsbudgeten omfattade totalt 20,5 mnkr för femårsperioden 2018-2022. 
 
Under de år som Råda säteri varit utarrenderat har hyresgästerna varit ansvariga för det 
inre underhållet och kommunen för det yttre underhållet. Från 2018 har kommunen 
rådighet över Råda säteri vilket innebär att ansvaret för det inre underhållet gått över till 
förvaltningen. Detta innebar att kommunen kunde påbörja ett mer långsiktigt strategiskt 
arbete med viljeinriktning för Råda säteri. År 2019 beslutade kommunfullmäktige om en 
inriktning för Råda säteri. Det övergripande målet för inriktningen var att öka områdets 
attraktionskraft och att stärka Råda säteri som besöksmål. En viktig del i den beslutade 
inriktningen för Råda säteri är att upplåta säteriets mangårdsbyggnad för 
restaurangverksamhet. 
 
Förvaltningen har under våren 2020 konstaterat att investeringsbudgeten, som beslutades 
2017, behöver utökas för att skapa förutsättningar för att driva restaurangverksamhet i 
mangårdsbyggnaden. Den tidigare bedömda nivån för investeringar i byggnaden var 
baserad på en uppskattning utifrån förvaltningens ansvar gällande yttre underhåll. Den 
beaktade inte de mer omfattande åtgärder som visat sig nödvändiga för att kunna ha 
restaurang i lokalerna. 
 
Förvaltningen har under våren 2020 genomfört en projektering för invändig renovering 
av mangårdsbyggnaden för att skapa underlag för insatser och investeringsbudget. 
Förvaltningen har dessutom gett ramavtalsentreprenörer för byggnadsarbeten i uppdrag 
att beräkna trolig kostnad för invändig renovering av mangårdsbyggnaden utifrån 
projekteringsunderlagen. 
 
För att möjliggöra en restaurang i mangårdsbyggnaden och utveckla området vid Råda 
säteri, i enlighet med gällande inriktningsbeslut och vårdplan, bedömer förvaltningen att 
det krävs en utökad investeringsram. Detta möjliggör även hyresintäkter från 
restaurangverksamheten. Förvaltningen bedömer att investeringsramen för Råda säteri 
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bör utökas med 23 mnkr. Om investeringsbudgeten inte utökas bedömer förvaltningen att 
det finns möjlighet att skjuta på den invändiga renoveringen av mangårdsbyggnaden 
eftersom inriktningen för Råda säteri inte är tidsatt. Detta medför dock att 
restaurangverksamhet inte kan bedrivas i mangårdsbyggnaden.  
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner utökad investeringsram med 23 mnkr för att möjliggöra en 
restaurang i mangårdsbyggnaden och att utveckla området vid Råda säteri.  
 
Kommunstyrelsen godkänner att utökningen finansieras inom den av kommunfullmäktige 
fastställda investeringsramen. 
 

Ärendet 
 

Bakgrund 
Härryda kommun har sedan 1965 ägt området runt Råda säteri och sedan 1970 även 
huvudbyggnaden (mangårdsbyggnaden) med tillhörande byggnader. Råda säteri 
byggnadsminnesförklarades 1969 och har därmed särskilda skyddsföreskrifter. Råda 
säteris huvudbyggnad och tillhörande byggnader har under åren varit uthyrda till olika 
hyresgäster.  
 
Kommunstyrelsen beslutade den 23 oktober 2017 § 291 att kommunen skulle överta 
ansvaret för att utveckla Råda säteri och för uthyrning av objekten inom området samt att 
göra området till en välkänd naturlig mötesplats för lokalbefolkningen. 
 
Kommunen fick tillbaka rådigheten över Råda säteri i juni 2018 och förvaltningen 
påbörjade arbetet med att utarbeta ett förslag till inriktningsdokument vars syfte var att 
visa Härryda kommuns viljeriktning för Råda säteris framtid och ge vägledning i 
kommande utveckling av området. 
 
Byggnaderna vid Råda säteri   
Vid Råda säteri finns ett flertal byggnader som uppförts mellan 1500- och 1800-talet.  
1500-talet: Bagarstugan 
1600-talet: Magasinsbyggnader 
1700-talet: Östra flygeln, stall gamla delen, mangårdsbyggnaden (huset har dock anor 
från 1500-talet) 
1800-talet: Västra flygeln, de tre arbetarbostäderna, dagsverksstugan, förrådslängan (vid 
dagsverksstugan), stall nyare delen, trädgårdsvillan, fruktladan, vagnslidret (som finns 
jämte ena magasinsbyggnaden) 
 
Dessutom finns det en manege i anslutning till stallet. Den uppfördes 1985. (Mer 
information om byggnadernas placering, se bilaga 1.) 
 
Inriktning för utvecklingen av Råda Säteri 
Kommunfullmäktige beslutade den 19 september 2019 § 121 om följande inriktning för 
Råda säteri: 
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Övergripande mål:  
Att öka områdets attraktionskraft och stärka Råda säteri som besöksmål.   
 
Vision:  
Råda Säteri ska vara en levande och modern säterimiljö, kommuninvånarnas självklara 
mötesplats oavsett generation, bakgrund eller tid på året.   
 
Ekonomi:  
En grundläggande del i inriktningen framåt är att Råda säteri så långt det är möjligt ska 
bära sina egna kostnader. Därför är intäkter, t.ex. från uthyrning av lokaler och byggnader 
inom området, av största vikt.   
 
Inriktningen innebär också ett antal konkreta aktiviteter: 

 Vidareutveckla nära samverkan mellan aktörerna som idag finns inom området, 
skapa mervärden genom att samordna aktiviteter och evenemang, skapa 
gemensamt kalendarium för det som händer på Råda. 

 Skapa en grafisk profil för Råda säteri, förstärka skyltningen inom området. 
 Kommunicera mer och tydligt om utbudet som finns idag på Råda. 
 Fortsätta påbörjat systematiskt underhålls- och renoveringsarbete. 
 Upplåta säteriets huvudbyggnad för restaurangverksamhet. 
 Hyra ut flera lokaler och byggnader. 
 Uppdatera planen för fortsatt utveckling av park och trädgård. 
 Skapa en naturlekplats i området. 

 
Förverkligandet av inriktningen för Råda säteri är ett långsiktigt arbete.  
 
Investeringsbudget för Råda Säteri 
I investeringsbudget finns 3,35 mnkr för bl. a. murar och gångvägar och ersätta olja som 
uppvärmningskälla. Kommunfullmäktige beslutade den 11 december 2017 § 214 att 
befintlig budget/plan för 2018-2022 skulle utökas med 20,5 mnkr. Underlaget för 
investeringsbudgeten togs fram under en snäv tidsram och det fanns inga tydliga riktlinjer 
om vad mangårdsbyggnaden och övriga området skulle användas till. Underlaget 
fokuserade på det eftersatta underhållet.  
 
Budget för respektive byggnad, se bilaga 2. 
 
Genomförda åtgärder på Råda Säteri  
Under de år som Råda säteri varit utarrenderat har hyresgästerna varit ansvariga för det 
inre underhållet och kommunen för det yttre underhållet. Från 2018 har kommunen 
rådighet över Råda säteri vilket innebär att ansvaret för det inre underhållet gått över till 
förvaltningen. Detta innebar att kommunen kunde påbörja ett mer långsiktigt strategiskt 
arbete med viljeinriktning för Råda säteri. Som en del i detta arbete har 
fastighetsfunktionen tillsammans med Länsstyrelsen och byggnadsantikvarie reviderat 
och förtydligat vårdplanen för samtliga byggnader. Vårdplanen ligger till grund för det 
planerade underhållet och pekar ut behov av åtgärder både kort- och långsiktigt. 
 
Sedan 2018 har förbättringar, utifrån beslutad inriktning, genomförts på 
mangårdsbyggnaden, västra flygeln, östra flygeln och bagarstugan samt förrådsbyggnad 
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och dagsverksstugan. Åtgärder har hittills genomförts till en utgift av 12,8 mnkr av de 
budgeterade 20,5 mnkr. 
Mer utförlig information om genomförda åtgärder, budget och prognos finns i bilaga 3. 
 
Övriga pågående och planerade åtgärder på Råda säteri 
Förutom de redan genomförda åtgärderna på Råda säteri finns följande separata poster i 
kommunens investeringsbudget;  

 Avveckla oljepannor till annan uppvärmning. 
Avveckling av oljepannor i kommunala byggnader har påbörjats och oljepannan 
på Råda säteri är en av de oljepannor som ska avvecklas. Enligt beslut ska den 
ersättas med utökning av nuvarande värmepumpsanläggning. Startbesked för byte 
har beviljats av kommunstyrelsen men arbetet har inte påbörjats eftersom 
åtgärden skall samordnas med renovering av mangårdsbyggnaden. 
 

 Förbättring av mur och gångvägar. 
I och med en ökat antal besökare och därmed större användning av gångstråk 
behöver dessa förbättras. Dessutom anser Länsstyrelsen att murarna är en del av 
byggnaden och ingår därmed i byggnadsminnesförklaringen. Murarna behöver 
också iordningställas på grund av säkerhetsskäl. 
 

 Bygga om i stallet för att tillse att lagkravet om att hästar ska stå i boxar efterföljs. 
Nya lagkrav medför att hästar inte får stå i spiltor utan måste stå i boxar. Ett första 
steg för denna förändring är att genomföra en projektering för att få underlag för 
ombyggnation. 

 
Utökad investeringsbudget för åtgärder i mangårdsbyggnaden m.m. 
En viktig del i den beslutade inriktningen för Råda säteri är att upplåta säteriets 
mangårdsbyggnad för restaurangverksamhet. Syftet är att såväl öka områdets attraktivitet 
som att ge intäkter från uthyrning av lokalen till en restaurang.  
 
Förvaltningen har under våren 2020 konstaterat att investeringsbudgeten behöver utökas 
för att skapa förutsättningar för att driva restaurangverksamhet i mangårdsbyggnaden. 
Den tidigare bedömda nivån för investeringar i byggnaden var baserad på en 
uppskattning utifrån förvaltningens ansvar gällande yttre underhåll. Den beaktade inte de 
mer omfattande åtgärder som visat sig nödvändiga för att kunna ha restaurang i lokalerna 
t.ex. åtgärder för tillgänglighet, brandskydd, elkapacitet samt förutsättningar för att ha ett 
funktionellt kök i lokalen. En restaurangverksamhet kräver även vissa åtgärder utanför 
mangårdsbyggnaden, t.ex. miljöhus för avfall och återvinning. Dessutom behöver ytskikt 
och våtutrymmen renoveras. Husets specifika förutsättningar innebär att renovering och 
åtgärder behöver ske med särskilda hänsyn vad gäller t.ex. metoder och materialval.  
 
Förvaltningen har under våren 2020 genomfört en projektering för att skapa underlag för 
insatser och investeringsbudget. Vid projektering deltar flera yrkeskompetenser för att 
tillsammans ta fram underlag på en detaljerad nivå över vad som ska genomföras och 
uppskattad kostnad. Projekteringen utgör sedan underlag för upphandling.  
 
Förvaltningen har dessutom gett ramavtalsentreprenörer för byggnadsarbeten i uppdrag 
att beräkna trolig kostnad för mangårdsbyggnaden utifrån projekteringsunderlagen. 
Utifrån underlagen behöver 23 mnkr tillskjutas i investeringsramen. Detta medför en 
ökad driftskostnad på ca 1 mnkr. (Se bilaga 2) 

Page 474 of 943



 
 
Framtida åtgärder 
Det finns ytterligare byggnader inom området, exempelvis arbetarbostad, trädgårdsvillan, 
fruktladan och scoutstugan, som behöver underhållas och hyresgästanpassas i olika 
omfattning beroende på vilken verksamhet eventuellt kommande hyresgäster önskar 
bedriva. Förvaltningen har därför inte någon kostnadsuppskattning för dessa åtgärder för 
närvarande. För att kunna möta önskemål från en kommande hyresgäst som vill hyra och 
driva verksamhet i någon av byggnaderna inom området, kan det bli nödvändigt med 
ytterligare utökning av investeringsramen.  
 
Det finns även ytterligare åtgärder som finns med i den beslutade inriktningen som 
innebär kostnader, t.ex. att tillskapa en naturlekplats. Även att skapa uppkoppling mot 
fibernätet är en åtgärd som tillför kvalitet till området och möjliggör aktiviteter.  
 
Framtida åtgärder kommer leda till att investeringsmedel behöver tillskjutas utifrån de 
prioriteringar som görs av kommunstyrelsen. 
 
Politisk styrning  
Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni 2020 § 117 om prioriterade mål och 
inriktningar för 2021. De anger bl. a. att kommunstyrelsen ska säkerställa att det finns 
politisk styrning och uppföljning för att uppnå det av kommunfullmäktige beslutade 
inriktningsbeslutet för Råda säteri.  
 
Arbete pågår med att ta fram förslag till organisering och uppdragsbeskrivning för hur 
den politiska styrningen ska utformas. Ett ärende med förslag till beslut kommer att 
föreläggas kommunstyrelsen. 
 
Förvaltningens bedömning 
För att möjliggöra en restaurang i mangårdsbyggnaden och utveckla området vid Råda 
säteri, i enlighet med gällande inriktningsbeslut och vårdplan, bedömer förvaltningen att 
det krävs en utökad investeringsbudget. Detta möjliggör även hyresintäkter från 
restaurangverksamheten. 
 
Förvaltningen bedömer att investeringsbudgeten för Råda säteri bör utökas med 23 mnkr 
vilket även medför en ökad årlig driftskostnad på ca 1 mnkr. Investeringen är dock en 
förutsättning för att kunna erhålla intäkter från restaurangverksamhet i byggnaden. 
Förvaltningen har bedömt att intäkterna sannolikt kan komma att täcka den uppkomna 
driftkostnadsökningen. 
 
Om investeringsbudgeten inte utökas bedömer förvaltningen att det finns möjlighet att 
skjuta på den invändiga renoveringen av mangårdsbyggnaden eftersom inriktningen för 
Råda säteri inte är tidsatt. Detta medför dock att restaurangverksamhet inte kan bedrivas i 
mangårdsbyggnaden.  
 
 
 
Per-Arne Larsson 
Sektorschef  Maria Hamrehjelm 
  Funktionschef 
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Bilagor:  

1. Orienteringskarta Råda säteri 
2. Investeringsbudget Råda säteri 
3. Genomförda åtgärder på Råda säteri sedan 2018 
4. Hyresavtal med Råda säteri och Gästgifveri AB 
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Råda Säteri
1. Mangårdsbyggnaden
2. Östra Flygeln
3. Västra Flygeln
4. Dagsverksstuga
5. Förråd 1
6. Förråd 2
7. Vagnslider
8. Magasin
9. Stall

10. Manege
11. Paddock
12. Smedja - ruin
13. Arbetarbostad ”1881”
14. Fruktbod
15. Sjövillan
16. Bagarstugan
17. Lillstugan
18. Fiskeföreningen
19. Uthus
20. Kafferosteri
21. Badplats
22. Ekeliden
23. Växthus

Bilaga 1
Jenny Lind 2020-09-29
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  Bilaga 2 
Per-Arne Larsson 2020-10-21   

1 (1)  

 

Investeringsbudget Råda säteri  

 

Byggnad budget prognos 2020-10-20 Kommentar 
Västra Flygeln (etapp 1 + 2) 3 300 2 900 klart 
Östra Flygeln + Bagarstugan 1 500 1 700 klart 
Förrådsbyggnader + Dagsverksstugan 0 600 klart 
Mangårdsbyggnad: utvändig renovering + trappa 2 000 4 200 målning av balkongtrappor återstår 
Mangårdsbyggnad: invändig renovering 5 800 20 000   
Miljöhus 0 1 500   
Markarbeten 3 500 4 600   
Magasin 2 st 1 000 500   
Trädgårdsvillan 1 800 0   
Scoutstugan 1 100 1 200   
Arbetarbostad 1881 0 300  

Murar och gångvägar 1 500 1 500 500 tkr/år i tre år 
Ersätta olja som uppvärmningskälla 1 500 1 500  

Projektering boxar i stallet 350 350  

Oförutsett/fördyringar 500 6 000    
23 850 46 850   
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Bilaga 3 
Per-Arne Larsson 2020-10-21

[Skriv här]

Genomförda åtgärder på Råda säteri sedan 2018 

Byggnad Åtgärd Ursprunglig 
budget 

Prognos Kommentar budget/prognos 

Mangårdsbyggna
den – utvändigt 
 

 Byte av samtliga fönster mot sjön 
 Målning av tre fasader 
 Renovering stensockel 
 Ny trappa och balkong mot sjön 
 

2 mnkr  
 

4,2 mnkr  
 

Differens mellan budget och prognos beror på att 
balkongen fick göras om istället för att restaureras 
samt att det blev en mer omfattande fasadrenovering 
än planerat. Bl. a. visade det sig att de gamla 
färglagren på fasaden behövdes tas bort innan 
fasaden målades på nytt.  

Västra flygeln 
 

 Fasader, fönster och dörrar 
utvändigt har färdigställts.  

 Invändigt har alla ytskikt renoverats 
på första och andra våningen.  

 Köket har byggts om och anpassats 
till gällande krav för tillagning av 
mat.  

 Ventilationsaggregatet har 
kompletterats för att anpassas till 
den verksamhet som bedrivs i 
Västra flygeln. 

3,3 mnkr  2,9 mnkr  
 

 

Östra flygeln och 
bagarstugan 
 

 Alla utvändiga ytskikt på östra 
flygeln och bagarstugan har 
färdigställts. 

 Alla invändiga ytskikten har 
färdigställts. 

1,5 mnkr  1,7 mnkr  
 

Differens mellan budget och prognos beror på 
utökade brandkrav pga. hyresgästanpassning. 
 

Förrådsbyggnader 
och 
dagsverksstugan 

 Bytt tak 
 Målat fasad, fönster, dörrar 
 Fogat om muren på dagsverksstugan 

0,6 mnkr 0,6 mnkr  

Stallet 
 

 Taket på manegen har bytts ut.  1,2 mnkr 1,2 mnkr Kostnaden har belastat planerat underhåll. 
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Politisk styrning av arbetet med Råda Säteri 
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Utvecklingsfunktionen    
Birgitta Flärd 

 
 
 
 Kommunstyrelsen 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-11-01 2020KS676  140 
  
 

Politisk styrning av arbetet med Råda Säteri 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni 2020 i § 117 om prioriterade mål och 
inriktningar för 2021. Ett av målen var att kommunstyrelsen ska säkerställa att det finns 
politisk styrning och uppföljning för att uppnå det av kommunfullmäktige beslutade 
inriktningsbeslutet för Råda Säteri.  
 
Förvaltningen har fört dialog med företrädare för den politiska majoriteten respektive 
oppositionen om hur den politiska styrningen av Råda Säteri kan utformas och utarbetat 
förslag till styrning. Kommunalråden föreslås utses till politisk styrgrupp med uppdrag att 
kontinuerligt tolka och fatta beslut om vägval utifrån den av kommunfullmäktige 
beslutade inriktningen för Råda Säteri samt att följa den ekonomiska utvecklingen utifrån 
beslutade budgetramar. Beslut som inte omfattas av delegation till förvaltningen fattas av 
kommunstyrelsen, som därmed utövar den yttersta styrningen av arbetet. Innan ärenden 
som avser ekonomiska frågor föreläggs kommunstyrelsen ska de tas upp i 
kommunstyrelsens ekonomiutskott. Ärenden som är av större vikt eller principiell 
karaktär lyfts till kommunfullmäktige för ställningstagande.  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen utser Per Vorberg, Maria Kornevik-Jakobsson och Patrik Linde att 
utgöra politisk styrgrupp för arbetet med Råda Säteri.  
 
Kommunstyrelsen uppdrar till den politiska styrgruppen att kontinuerligt tolka och fatta 
beslut om vägval utifrån den av kommunfullmäktige beslutade inriktningen för 
utveckling av Råda Säteri samt att följa den ekonomiska utvecklingen utifrån beslutade 
budgetramar. 

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni 2020 i § 117 om prioriterade mål och 
inriktningar för 2021. Ett av målen var att kommunstyrelsen ska säkerställa att det finns 
politisk styrning och uppföljning för att uppnå det av kommunfullmäktige beslutade 
inriktningsbeslutet för Råda Säteri.  
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Kommunfullmäktige beslutade den 19 september 2019 § 121 om inriktningen för Råda 
Säteri enligt följande:  
 
Övergripande mål:  
Att öka områdets attraktionskraft och stärka Råda Säteri som besöksmål.   
 
Vision:  
Råda Säteri ska vara en levande och modern säterimiljö, kommuninvånarnas självklara 
mötesplats oavsett generation, bakgrund eller tid på året.   
 
Ekonomi:  
En grundläggande del i inriktningen framåt är att Råda Säteri så långt det är möjligt ska 
bära sina egna kostnader. Därför är intäkter, t.ex. från uthyrning av lokaler och byggnader 
inom området, av största vikt.   
 
Inriktningen innebär också ett antal konkreta aktiviteter: 

 Vidareutveckla nära samverkan mellan aktörerna som idag finns inom området, 
skapa mervärden genom att samordna aktiviteter och evenemang, skapa 
gemensamt kalendarium för det som händer på Råda Säteri. 

 Skapa en grafisk profil för Råda Säteri, förstärka skyltningen inom området. 
 Kommunicera mer och tydligt om utbudet som finns idag på Råda Säteri. 
 Fortsätta påbörjat systematiskt underhålls- och renoveringsarbete. 
 Upplåta säteriets huvudbyggnad för restaurangverksamhet. 
 Hyra ut flera lokaler och byggnader. 
 Uppdatera planen för fortsatt utveckling av park och trädgård. 
 Skapa en naturlekplats i området. 

 
Förverkligandet av inriktningen för Råda Säteri är ett långsiktigt arbete.  
 
Förvaltningens arbete och styrning av arbetet med Råda Säteri 
Inom förvaltningen arbetar flera verksamheter med Råda Säteri.  
Fastighetsfunktionen inom sektorn för teknik och förvaltningsstöd (TOF) ansvarar för 
löpande drift och underhåll av fastigheten/byggnaderna, investeringar, genomförande, 
projektering mm av större renoveringar/åtgärder, hyresavtal och löpande kontakt med 
hyresgäster. 
 
Näringslivsenheten inom Utvecklingsfunktionen ansvarar genom besöksnäringsutvecklare 
för koncept och innehåll i verksamhet och utbud, marknadsföring, löpande 
kommunikation med besökare, kontakt med nya intressenter/tänkbara hyresgäster, dialog 
med hyresgäster med flera om verksamhetsutbud, samverkan, samordning, samverkan 
med andra aktörer i kommunen samt samverkan regionalt med mera i 
besöksnäringsfrågor.  
 
Trafikverksamheten inom sektorn för samhällsbyggnad ansvarar genom gatuenheten för 
drift och skötsel av park och trädgård inom området.  
 
Utöver dessa tre primära ansvarsområden för arbetet med Råda Säteri har ytterligare 
verksamheter i förvaltningen ansvar och kopplingar till arbetet med området. Det är till 
exempel föreningsfrågor, badplatsen, naturreservatet, frågor om markarrenden med mera.  
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Förvaltningen har samlat styrningen av arbetet i en gemensam styrgrupp och därtill en 
samverkansgrupp där avstämningar görs för att driva arbetet på ett sammanhållet sätt.  
 
Förslag till politisk styrning av arbetet med Råda Säteri 
Förvaltningen har fört dialog med så väl den politiska majoriteten som med företrädare 
för oppositionen om hur den politiska styrningen av Råda Säteri kan utformas och 
utarbetat nedanstående förslag.  
 
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen är ansvarig för Råda Säteri. Beslut som inte omfattas av delegationen 
till förvaltningen fattas av kommunstyrelsen, som därmed utövar den yttersta styrningen 
av arbetet. Ärenden som är av större vikt eller principiell karaktär lyfts till 
kommunfullmäktige för ställningstagande.  
 
Innan ärenden som avser ekonomiska frågor föreläggs kommunstyrelsen ska de 
behandlas i kommunstyrelsens ekonomiutskott. 
 
Politisk styrgrupp 
Kommunstyrelsen utser en grupp som utgör politisk styrgrupp för arbetet med Råda 
Säteri. Gruppen ges i uppdrag att kontinuerligt tolka den av kommunfullmäktige 
beslutade inriktningen för Råda Säteri samt att följa den ekonomiska utvecklingen utifrån 
beslutade budgetramar. 
 
Gruppen har nära dialog med förvaltningen, får kontinuerlig budgetuppföljning från 
förvaltningen samt beslutar i strategiska vägvalsfrågor om hur utvecklingen av Råda 
Säteri ska fortgå för att förverkliga den beslutade inriktningen.  
 
Kommunalråden föreslås utgöra den politiska styrgruppen.  
 
 
 
 

  

Peter Lönn 
Kommundirektör  Birgitta Flärd 
  Utvecklingschef 
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Utvecklingsfunktionen  
Anna Svensén Burgman 

 
 
 
 Kommunstyrelsen 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-10-19 2020KS426  106 
  
 

Kommunernas klimatlöften 

Sammanfattning  
Härryda kommun har bjudits in att delta i satsningen Kommunernas klimatlöften av 
Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Kommunernas 
klimatlöften består av 20 olika åtgärder där kommunen har rådighet, som är beprövade 
och som ger stor utsläppsminskning. Syftet med satsningen är att förstärka klimatarbetet 
och bidra till omställningen att minska klimatutsläppen i Västra Götaland med 80 procent 
till 2030. Kommunstyrelsen i respektive kommun tar beslut om vilka och hur många 
åtgärder som ska genomföras under 2021. Beslut om vilka klimatlöften Härryda kommun 
väljer att anta skickas till Västra Götalandsregionen senast 1 december 2020. 
 
Förvaltningen har kartlagt Härryda kommuns befintliga klimatarbete utifrån de 20 olika 
åtgärderna som föreslås i Kommunernas klimatlöften. I 4 av de 20 åtgärderna gör 
förvaltningen bedömningen att kommunen redan arbetar med frågan, dock inte enligt de 
kriterier som anges i klimatlöftet. Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen antar 11 
klimatlöften. En del av dessa arbetar kommunen med redan idag, medan en del är delvis 
nya insatser som kommunen föreslås åta sig som klimatlöften att genomföra under 2021. 
Inom ramen för satsningen har kommunerna även möjlighet att lyfta fram en ytterligare 
insats för klimatet som kommunen arbetar med just nu. Förvaltningen föreslår att 
kommunens arbete med Landvetter södra samt arbetet för att minska klimatpåverkan 
inom måltidsservice lyfts fram som goda exempel.   
 
Härryda kommuns svar till Västra Götalandsregionen innehållande förslag på vilka 
klimatlöften kommunstyrelsen antar återfinns i bilaga 1. Klimatlöften/åtgärder, 
redovisning av vilka av dessa som Härryda kommun arbetar med idag och förvaltningens 
bedömning återfinns i bilaga 2. Inbjudan till Kommunernas klimatlöften från Västra 
Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götalands län återfinns i bilaga 3.  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar de klimatlöften som framgår av bilaga 1.  
 
Kommunstyrelsen antar svar daterat den 19 oktober 2020 från utvecklingsfunktionen som 
eget svar till Västra Götalandsregionen. 
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Bilagor  
1. Svar till Västra Götalandsregionen – Härryda kommuns klimatlöften  
2. Förslag till Härryda kommuns klimatlöften samt befintligt arbete 
3. Inbjudan till Kommunernas klimatlöften från Västra Götalandsregionen och 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
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Härryda kommuns klimatlöften 
Härryda kommun har bjudits in att delta i satsningen Kommunernas 
klimatlöften av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra 
Götalands län. Kommunernas klimatlöften består av 20 olika åtgärder där 
kommunen har rådighet, som är beprövade och som ger stor 
utsläppsminskning. Syftet med satsningen är att förstärka klimatarbetet och 
bidra till omställningen att minska klimatutsläppen i Västra Götaland med 
80 procent till 2030. De åtgärder som kommunstyrelsen beslutar att anta ska 
genomföras under 2021.  
 
Härryda kommun har kartlagt kommunens befintliga klimatarbete utifrån de 
20 olika åtgärderna som föreslås i Kommunernas klimatlöften. I 4 av de 20 
åtgärderna gör Härryda kommun bedömningen att kommunen redan arbetar 
med frågan, dock inte enligt de kriterier som anges i klimatlöftet. 
Kommunstyrelsen i Härryda kommun antar 11 klimatlöften. En del av dessa 
arbetar kommunen med redan idag, medan en del är delvis nya insatser som 
kommunen antar som klimatlöften att genomföra under 2021. Inom ramen 
för satsningen har kommunerna även möjlighet att lyfta fram en ytterligare 
insats för klimatet som kommunen arbetar med just nu. Härryda kommun 
har valt att lyfta kommunens arbete för att minska klimatpåverkan inom 
måltidsservice som ett gott exempel. 
 
Den 19 november 2020 antog kommunstyrelsen i Härryda kommun 
följande klimatlöften. 
 
1. Vi använder en klimatstyrande resepolicy 
3. Våra nya personbilar är miljöbilar 
5. Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer 
7. Vi erbjuder laddtjänster vid parkeringsytor för boende i kommunala 
bostadsbolag 
8. Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter 
10. Vi använder cirkulära möbler 
11. Vi möjliggör för medborgarna att låna/hyra produkter istället för att 
köpa 
15. Vi minskar klimatbelastningen över livscykeln vid byggnation 
16. Vi producerar egen solel 
17. Vi har 100 procent förnybar el i kommunens elavtal 
20. Vi arrangerar event/aktiviteter riktat till allmänheten om klimat 
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Vår kommuns mest lysande åtgärd på klimatområdet 
Kommunen ges möjlighet att lyfta ytterligare en insats som kommunen 
anser är särskilt viktig och som genomförs just nu för klimatet. Detta är en 
möjlighet att dela med sig av goda exempel och att få uppmärksamhet för 
sitt arbete. 
 
Härryda kommun väljer att lyfta fram två olika delar; arbetet med 
Landvetter södra, som ett exempel på långsiktigt strategiskt arbete i 
planeringsskede, respektive hur kommunen arbetar med mat och måltider i 
kommunens verksamheter, som ett exempel på konkreta insatser i 
verksamheten idag.   
 
Arbetet med Landvetter södra  
Strax väster om Landvetter flygplats skapas just nu förutsättningar för en ny 
hållbar stad, Landvetter södra, att växa fram. Visionen för Landvetter södra 
är att bygga ett hållbart samhälle från grunden med en hållbar och effektiv 
infrastruktur, samt ett möjlig framtida stationsläge mitt i Sveriges största 
pendlingsstråk, mellan Göteborg och Borås. De politiska inriktningsmålen 
som ska styra arbetet med Landvetter södra, under såväl planeringsfas, 
byggnation och som färdigställt samhälle, anger att Landvetter södra ska bli 
den mänskliga, moderna, internationella och innovativa staden. Detta 
innebär bland annat att Landvetter södra ska byggas med hög täthet och en 
levande och attraktiv stadskärna. Vidare ska Landvetter södra under så väl 
planeringsfas, byggnation och som färdigställt samhälle utnyttja de senaste 
rönen inom teknisk forskning och använda spjutspetsteknik inom energi, 
miljö, transport och trafik. Ambitionen är att bygga Landvetter södra 
fossilfritt i så lång utsträckning som möjligt.  
 
Så här arbetar vi med maten i Härryda kommun 
För att minska vår klimatpåverkan och öka den biologiska mångfalden 
arbetar vi bland annat med: 

 gemensam utvald lista över vilka kemikalier som får användas i våra 
kök 

 utfasning av aluminiumfolie och engångsmaterial av aluminium 
 medveten minskad användning av plastpåsar och engångsmaterial av 

plast 
 måltidsservices egna leveransbilar drivs med el eller gas 
 mäter matsvinn från alla 53 enheter, där alla måltider under en dag 

inkluderas 
 all fisk som serveras är MSC- eller ASC-märkt 
 vi serverar endast svenskt kött, svensk fågel och svenska ägg 
 nötfärs är ersatt med blandfärs som ersätts med en del gröna 

proteiner 
 minskat mängden ost- och charkpålägg för mer grönt, infört 

alternativa "spreads" till bordsmargarinet som t ex frösmör och 
tapenad 

 erbjuder bubbelvatten på ett flertal skolor 
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 erbjuder dagligen två rätter i grundskolan att välja på, varav en 
vegetarisk 

 större andel lokalt producerade kolhydrater än ris (matkorn, gryn, 
bulgur, pasta från norden) 

 ökad andel fullkorn 
 ökat antal helt gröna serveringar 
 alla mejeriprodukter är ekologiska 

 
Restaurang Backaskolan är en modern skolrestaurang som genomsyras av 
genuin matglädje och ett långsiktigt hållbart förhållningssätt ur ett 
ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv. Det är en måltidsverksamhet 
som producerar och levererar en måltidsupplevelse som uppmanar och 
utmanar till samtal, främjar god kost och hälsa och uppmuntrar till goda 
relationer. Syftet med måltidsverksamheten på Backaskolan är att visa att 
det är fullt möjligt att producera och servera spännande smakfull, 
näringsriktig mat med låg miljöbelastning av delvis räddade råvaror. 
 
Restaurang Backaskolan arbetar sedan år 2017 med räddade råvaror från 
grossist, vilket innebär råvaror med kort datum, frukt och grönt med 
skönhetsfel och stötskador som av leverantören inte anses vara säljbara och 
som annars slängs. Det är främst frukt och grönt men även en del 
kolonialvaror, mjölkprodukter och fisk som används. Här arbetar man på 
daglig basis med en ”dagsfärsk meny”. 
 
Hulebäcksgymnasiet har sedan hösten 2019 arbetat med måltidskonceptet 
"flervalsmodellen". I praktiken innebär det att gästerna numera har fyra 
alternativ samt en stor salladsbuffé, istället för en rätt. Detta har mottagits 
mycket väl och fler elever väljer att äta i restaurangen. Trots större utbud 
har matsvinnet halverats. 
 
Restaurang Hulebäck har sedan våren 2020 handlat räddade råvaror från ett 
företag som främst fokuserar på kolonialvaror och frysta livsmedel och 
många av deras produkter har miljömärkning. Det är vanliga råvaror som 
passar väl in i restaurangens måltidskoncept. Leverantören säljer enbart hel 
eller halv pall, vilket ger stora volymer men också bra priser. Lax är ett 
livsmedel som ofta efterfrågats på Hulebäck men inte har serverats på länge 
pga. av pris samt att det går åt stora mängder med fisk den dagen. Tack vare 
detta samarbete kunde skolrestaurangen bjuda på ugnsbakad lax i våras till 
alla 1800 elever. 
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Härryda kommuns klimatlöften 

Nr 20 åtgärder inom VGR:s och 
Länsstyrelsens satsning 
Kommunernas klimatlöften 

Förvaltningens 
förslag till att 
anta 
klimatlöfte 

Befintligt arbete i Härryda 
kommun 

1.  Vi använder en 
klimatstyrande resepolicy 
Det innebär att kommunen har 
en resepolicy som följs upp 
årligen. Klimatstyrande innebär 
att policyn ska styra mot resfria 
möten, minimera flygresandet, 
innefatta miljö- och klimatkrav 
på fordon, reglera egen bil i 
tjänsten och erbjuda alternativ 
som cykel och bilpool. Ett plus 
är om den även uppmuntrar till 
hållbart resande till och från 
arbetet. 

Ja, vi antar 
klimatlöfte. 

Nuvarande resepolicy främjar god 
hushållning med resurser och bidrar 
till minskad påverkan på miljö och 
klimat. Arbetet med att ta fram en 
ny policy pågår och beräknas vara 
klar för beslut under 2021. Den nya 
policyn föreslås styra mot resfria 
möten och innehåller en 
prioritetsordning vid val av färdsätt 
där gång, cykel och resor med 
kollektivtrafik ska väljas i första 
hand. 

2.  Vi klimatväxlar tjänsteresor 
Det innebär ett 
klimatväxlingssystem där 
klimatbelastningen från 
kommunanställdas flyg- och 
bilresor i tjänsten beräknas minst 
årligen och åsätts ett monetärt 
värde som speglar exempelvis 
samhällsekonomisk värdering. 
Klimatväxling används för att 
kunna stimulera önskvärda 
klimatinvesteringar och/eller 
driftsåtgärder internt i 
organisationen. 

Nej. Kommunen har inget system för att 
klimatväxla tjänsteresor idag och det 
finns inga planer på att ett sådant 
införs.  

3.  Våra nya personbilar är 
miljöbilar 

Ja, vi antar 
klimatlöfte. 

Förvaltningen arbetar med att ta 
fram nya riktlinjer för fordonskrav 
där förslaget är att alla nya avtal vid 
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Nr 20 åtgärder inom VGR:s och 
Länsstyrelsens satsning 
Kommunernas klimatlöften 

Förvaltningens 
förslag till att 
anta 
klimatlöfte 

Befintligt arbete i Härryda 
kommun 

Det innebär att alla nya avtal vid 
köp och hyra av personbilar till 
kommunal verksamhet ska vara 
”spjutspetsnivå” eller 
”avancerad nivå” i 
Upphandlingsmyndighetens 
hållbarhetskriterier för 
personbilar. Endast undantagsvis 
väljs basnivå, för undantagen 
krävs ansökan om dispens 
internt. 

köp och hyra av personbilar till 
kommunal verksamhet uppnår 
”spjutspetsnivå” eller ”avancerad 
nivå” i Upphandlingsmyndighetens 
hållbarhetskriterier för personbilar. 
De nya riktlinjerna beräknas vara 
klara för beslut under 2021. 

4.  Vi ställer krav i upphandling 
för transportdelen i nya avtal 
Det innebär att vi ställer miljö- 
och klimatkrav i alla avtal där 
transporter upphandlas, 
exempelvis postleveranser och 
avfallstransporter. Vi ställer 
också miljökrav i mer än 50 
procent av upphandlingar av 
varor och tjänster som kräver 
omfattande transportarbete, 
exempelvis matleveranser, städ- 
och kontorsmaterial och 
parkeringsövervakning. 

Kommunen 
arbetar med 
frågan men 
saknar för 
närvarande den 
överblick och 
samordning som 
behövs för att 
bedöma om 
kriterierna som 
anges i 
klimatlöftet kan 
uppnås. 
 
 

Kommunen har riktlinjer för miljö- 
och klimatkrav i upphandling. 
Kommunen ställer miljökrav på 
fordon/transporter i bl.a. 
bevakningstjänster, klottersanering, 
fasad- och taktvätt, stenkross och 
vid mattransporter. 
Stor del av kommunens 
upphandlingar sker i respektive 
verksamhet. Inom 
trafikverksamheten ställs 
övergripande miljökrav samt 
specifika miljökrav på 
transportdelar. Mark och 
exploatering ställer övergripande 
krav på miljöledning. Inom VA-
verksamheten ställs miljökrav på 
transporterna. 
Förvaltningen arbetar för att 
utveckla samordning i 
upphandlingsarbetet, vilket också 
skulle ge förutsättningar för bättre 
överblick och samordning vad gäller 
miljö- och klimatkrav i 
upphandlingar. 

5.  Vi deltar i Cykelfrämjandets 
kommunvelometer 
Det innebär att insatser för 
cykling under föregående år 
mäts och redovisas. 
Undersökningen bygger på 

Ja, vi antar 
klimatlöfte. 

Kommunen deltar idag inte i 
Cykelfrämjandets 
kommunvelometer. 
Trafikenheten mäter kvadratmeter 
GC varje år inom kommunen (dvs. 
nya GC-banor), bygger ut GC-nätet 
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Nr 20 åtgärder inom VGR:s och 
Länsstyrelsens satsning 
Kommunernas klimatlöften 

Förvaltningens 
förslag till att 
anta 
klimatlöfte 

Befintligt arbete i Härryda 
kommun 

självrapportering av 
kontrollerbara uppgifter och 
syftet är bland annat att 
identifiera förbättringsområden. 
Deltagande i 
kommunvelometern bör ske 
under flera år för att kunna se 
förändringar över tid. 

och identifierar viktiga punkter att 
fokusera på för att få ett 
sammanhängande cykelnät.  
Kommunvelometern mäter och 
jämför kommunernas insatser för 
cykling under föregående år. Syftet 
är att kunna jämföra nuläget i en 
kommun gentemot andra 
kommuner, se förändringar över tid 
samt belysa områden där det finns 
förbättringspotential. 
Att delta i Cykelfrämjandets 
kommunvelometer kan underlätta 
arbetet med att se positiva 
förändringar över tid.  

6.  Vi använder en 
klimatstyrande 
parkeringsplan/policy 
Det innebär att möjliggöra 
samnyttjande av 
parkeringsanläggningar, att 
prioritera besöks- och 
handelsparkering i centrala 
områden framför annan 
parkering, att se till att 
gatuparkering inte är 
subventionerad jämfört med 
parkeringshus, att möjliggöra 
flexibla parkeringstal med 
stimulans av bilpooler samt att 
frikoppla parkeringskostnaden 
från hyran av lägenheter. 

Nej. 
 

Kommunen arbetar idag med delar 
av föreslagna åtgärder som anges i 
klimatlöftet. Arbetet med att ta fram 
en ny parkeringspolicy pågår. Beslut 
beräknas under senare delen av 
2021. 

7.  Vi erbjuder laddtjänster vid 
parkeringsytor för boende i 
kommunala bostadsbolag 
Det innebär att boende i 
kommunala flerbostadshus ska 
kunna få möjlighet att ladda sin 
el- eller laddhybridbil i 
anslutning till sin bostad, vid 
minst fem geografiska platser. 
Kommunen kan teckna avtal 

Ja, detta gör vi 
redan. 

Förbo erbjuder laddtjänster vid 
parkeringsytor för boenden. 
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Nr 20 åtgärder inom VGR:s och 
Länsstyrelsens satsning 
Kommunernas klimatlöften 

Förvaltningens 
förslag till att 
anta 
klimatlöfte 

Befintligt arbete i Härryda 
kommun 

med en tjänsteleverantör som 
tillhandhåller en laddtjänst. 
Kostnaden för laddtjänster bör så 
långt möjligt tas ut kommersiellt 
och bäras av dem som utnyttjar 
tjänsten. 

8.  Vi minskar inköpen av 
fossilbaserade 
engångsprodukter 
Det innebär att kommunen ska 
ha bytt ut minst tre 
engångsprodukter till 
flergångsartiklar eller bytt ut 
engångsprodukter av 
fossilbaserat material till 
produkter av biobaserat, 
förnybart eller återvunnet 
material. 

Ja, detta gör vi 
redan.  

Kommunen arbetar med utfasning 
av aluminiumfolie, utfasning av 
engångsmaterial av aluminium samt 
medveten minskad användning av 
plastpåsar och engångsmaterial av 
plast.  

9.  Vi analyserar inköpens 
klimatpåverkan och ställer 
krav i prioriterade 
upphandlingar 
Det innebär att kommunen 
bedömer var klimatkrav i 
upphandlingar gör störst nytta 
(utöver upphandlingar som tas 
upp i punkt 4) och ställer krav i 
minst tre upphandlingar under 
2021. 

Nej. Kommunen har inget arbetssätt för 
att analysera inköpens 
klimatpåverkan. 

10.  Vi använder cirkulära möbler 
Det innebär att kommunen ska 
ha inrett minst en arbetsplats, 
med minst 10 anställda, med mer 
än 50 procent cirkulära möbler. 
Alternativt använder minst 20 
procent cirkulära möbler i 
kommunens organisation. Med 
cirkulära möbler menas att de 
renoveras, repareras och används 
på nytt. 

Ja, vi antar 
klimatlöfte. 

Förvaltningen arbetar med ett 
förslag på arbetssätt för användande 
av cirkulära möbelflöden och 
återbruk av möbler inom 
förvaltningen. Beslut beräknas innan 
årsskiftet, arbetet kan påbörjas 
under 2021. 
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Nr 20 åtgärder inom VGR:s och 
Länsstyrelsens satsning 
Kommunernas klimatlöften 

Förvaltningens 
förslag till att 
anta 
klimatlöfte 

Befintligt arbete i Härryda 
kommun 

11.  Vi möjliggör för medborgarna 
att låna/hyra produkter istället 
för att köpa.  
Det innebär att kommunen kan 
visa att minst tre olika insatser 
har gjorts. Det kan ske genom 
samverkan med näringslivet för 
att erbjuda fler hållbara tjänster, 
att bostadsområden delar på 
saker, att kommunen erhåller 
platser att reparera eller 
liknande. 

Ja, detta gör vi 
redan.  

Fritidsbanken lånar ut sport- och 
fritidsutrustning gratis till 
kommuninvånare. 
Förbo erbjuder bilpool samt 
gräsklipps- och redskapspool för 
boenden. Förbo hyr även ut vitvaror 
mm. inom tillvalskonceptet 
”personliga hem". 

12.  Vi mäter matsvinn i offentlig 
verksamhet och har mål 
Det innebär att kommunen mäter 
matsvinnet och har satt ett mål 
att minska svinnet till max 45 
g/portion i genomsnitt (lunch 
eller middag). I siffran ingår alla 
tre typer av svinn: kökssvinn, 
serveringssvinn och 
tallrikssvinn. 

Kommunen 
mäter matsvinn i 
offentlig 
verksamhet och 
har mål, men 
inte enligt de 
kriterier som 
anges i 
klimatlöftet. 

Kommunen mäter matsvinn och har 
mål, däremot inte i gram per portion 
utan i procent och i kilo per 
inskriven gäst och år.  
Förvaltningen gör bedömningen att 
även fortsättningsvis använda detta 
nyckeltal då det passar bäst utifrån 
det arbetssätt verksamheten mäter 
matsvinn på. Verksamheten tar ett 
helhetsgrepp över hela dagen och 
inkluderar alla måltider. 

13.  Vi beräknar klimatpåverkan 
från maten i offentlig 
verksamhet och har mål 
Det innebär att kommunen 
beräknar måltidens 
klimatpåverkan och har satt mål 
att klimatpåverkan ska vara 
maximalt 0,9 kg CO2e/måltid i 
snitt. För att täcka in alla typer 
av måltider i verksamheten kan 
kommunen sätta mål att 
nyckeltalet för samtliga inköpta 
livsmedel ska minska till 1,7 kg 
CO2e/kg inköpta livsmedel. 

Nej. Kommunen beräknar inte 
klimatpåverkan i menyer och 
förvaltningen gör bedömningen att 
det inte är aktuellt att köpa in de 
verktyg som krävs för att kunna 
utföra det i dagsläget. 

14.  Vi gör investeringar för 
energieffektiviseringar 
Det innebär att kommunen har 
gjort en potentialstudie 

Kommunen 
arbetar med 
investeringar för 
energieffektivise

I kommunens investeringsbudget 
finns det årligen en budgetpost för 
energieffektiviseringar. I år och 2-3 
år framöver kommer den främst att 
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Nr 20 åtgärder inom VGR:s och 
Länsstyrelsens satsning 
Kommunernas klimatlöften 

Förvaltningens 
förslag till att 
anta 
klimatlöfte 

Befintligt arbete i Härryda 
kommun 

(kartläggning av nytta och 
kostnad) och avsatt pengar för 
minst tre åtgärder för 
energieffektivisering i egna 
byggnader/lokaler. 

ringar, men inte 
enligt de 
kriterier som 
anges i 
klimatlöftet. 

fokusera på att byta ut de oljepannor 
som finns i kommunen. 
Förbo genomför en potentialstudie 
(kartläggning av nytta och kostnad) 
i samband med energideklarationer, 
vilken beräknas vara klar under 
2021.   
Förbo gör investeringar för 
energieffektiviseringar i egna 
byggnader/lokaler. Förbo deltar 
även i Allmännyttans klimatinitiativ 
som arbetar mot två övergripande 
mål:  

 En fossilfri allmännytta 
senast år 2030 

 30 procents lägre 
energianvändning till 2030 
(räknat från år 2007) 

15.  Vi minskar klimatbelastningen 
över livscykeln vid byggnation 
Det innebär att kommunen har 
minskat byggnationers 
klimatpåverkan genom att 
använda livscykelperspektiv, 
inklusive byggmaterial, 
arbetsmaskiner och 
energianvändning vid drift, vid 
minst en (1) byggnation. 
Antingen i egen regi eller som 
kravställning i markanvisning 
eller detaljplan. 

Ja, detta gör vi 
redan. 

LCC-kalkyker görs inte idag men 
kommunen ser över 
klimatbelastningen i egna 
nyproduktioner genom 
klassificering Miljöbyggnad. 
Exempel på detta är på objekten 
Backaskolan, Västgärdets förskola 
samt Fagerhultsskolan. 
Förbo arbetar med att minska 
klimatbelastningen vid byggnation. 

16.  Vi producerar egen solel 
Det innebär att kommunen ska 
installera minst en egen 
anläggning för produktion av 
solel eller är delägare i en 
solcellspark. 

Ja, detta gör vi 
redan. 

Kommunen producerar solel på 
några objekt där 
solcellsanläggningar är lämpliga, 
exempelvis på Hulebäcksgymnasiet, 
Näckrosvägens stödboende samt 
kommande Fagerhultsskolan. 
Kommunen har inte en andel i en 
solcellspark. 
Härryda Energi har egna solceller på 
egna byggnader. Inga konkreta 
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Nr 20 åtgärder inom VGR:s och 
Länsstyrelsens satsning 
Kommunernas klimatlöften 

Förvaltningens 
förslag till att 
anta 
klimatlöfte 

Befintligt arbete i Härryda 
kommun 

planer på att bygga en solcellspark 
eller att ingå som delägare. 
Förbo producerar egen solel. 

17.  Vi har 100 procent förnybar el 
i kommunens elavtal 
Det innebär att kommunen köper 
100 procent förnybar el i alla 
förvaltningar och bolag. 

Ja, detta gör vi 
redan. 

Förvaltningen har 100 procent 
förnybar el i det avtal vi har idag. 
Härryda Energi köper in 100 
procent förnybar vattenkraft till 
egna anläggningar samt erbjuder 
denna el till elhandelskunder. 
Förbo köper in 100 procent förnybar 
el.  

18.  Vi har arbetssätt för årlig 
utsläppsminskning, en 
koldioxidbudget 
Det innebär att kommunen ska 
ha en politiskt antagen plan eller 
strategi för en årlig 
utsläppsminskning inom 
kommunens territorium som 
ligger i linje med kommunens 
egna, eller Västra 
Götalandsregionens 
koldioxidbudget med en 
utsläppsminskningstakt om 16 
procent per år. 

Kommunen har 
arbetssätt för 
utsläppsminskni
ng, men inte 
enligt de 
kriterier som 
anges i 
klimatlöftet.  

Kommunen har ingen 
koldioxidbudget. Ett av kommunens 
prioriterade insatsområden i arbetet 
med Agenda 2030 är fossilfri 
kommun 2030, en särskild plan för 
arbetet med delmål och mål har 
utarbetats. 

19.  Vi finansierar investeringar i 
egen verksamhet genom grön 
obligation 
Det innebär att kommunen kan 
visa att minst en (1) investering 
har gjorts genom grön obligation 
som kommunen gett ut själv 
eller via gröna lån från 
Kommuninvest eller liknande. 
Gröna obligationer är ett sätt att 
låna pengar till egna klimat- och 
miljöprojekt och samtidigt 
erbjuda investerare attraktiva 
investeringsformer. 

Nej. Kommunen finansierar inte 
investeringar i egen verksamhet 
genom grön obligation och har inga 
planer på att detta införs.  
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Nr 20 åtgärder inom VGR:s och 
Länsstyrelsens satsning 
Kommunernas klimatlöften 

Förvaltningens 
förslag till att 
anta 
klimatlöfte 

Befintligt arbete i Härryda 
kommun 

20.  Vi arrangerar event/aktiviteter 
riktat till allmänheten om 
klimat 
Det innebär att ett årligt event 
eller flera mindre återkommande 
aktiviteter ska genomföras, 
gärna i samarbete med 
studieförbund/organisationer 
och/eller med kommunens 
energi- och klimatrådgivare. 
Genom ökad kunskap och 
medvetenhet om klimatkrisen 
och inspiration till förändring 
kan kommunen möjliggöra och 
skynda på omställningen. 

Ja, detta gör vi 
redan.  
 

Kommunens energi- och 
klimatrådgivare arrangerar 
aktiviteter riktat till allmänheten om 
klimat. Även kulturhusen har 
aktiviteter om klimat i sin 
programverksamhet. 
Härryda Energi har haft årliga 
kundevent i syfte att marknadsföra 
varumärket där HEAB 
upplyser/säljer in att elen som säljs 
är 100 procent förnybar och att 
HEAB är miljödiplomerade. 
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Vår kommuns mest lysande åtgärd på klimatområdet
Kommunen ges möjlighet att lyfta en annan insats som kommunen anser är särskilt viktig och som 
genomförs just nu för klimatet. Detta är en möjlighet att dela med sig av goda exempel och att få 
uppmärksamhet för sitt arbete.
Så här jobbar vi med maten i Härryda kommun
För att minska vår klimatpåverkan och öka den biologiska mångfalden arbetar vi bland annat med:

 gemensam utvald lista över vilka kemikalier som får användas i våra kök
 utfasning av aluminiumfolie och engångsmaterial av aluminium
 medveten minskad användning av plastpåsar och engångsmaterial av plast
 måltidsservices egna leveransbilar drivs med el eller gas
 mäter matsvinn från alla 53 enheter, där alla måltider under en dag inkluderas
 all fisk som serveras är MSC- eller ASC-märkt
 vi serverar endast svenskt kött, svensk fågel och svenska ägg
 nötfärs är ersatt med blandfärs som ersätts med en del gröna proteiner
 minskat mängden ost- och charkpålägg för mer grönt, infört alternativa "spreads" till 

bordsmargarinet som t ex frösmör och tapenad
 erbjuder bubbelvatten på ett flertal skolor
 erbjuder dagligen två rätter i grundskolan att välja på, varav en vegetarisk
 större andel lokalt producerade kolhydrater än ris (matkorn, gryn, bulgur, pasta från 

norden)
 ökad andel fullkorn
 ökat antal helt gröna serveringar
 alla mejeriprodukter är ekologiska

Restaurang Backaskolan är en modern skolrestaurang som genomsyras av genuin matglädje och 
ett långsiktigt hållbart förhållningssätt ur ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv. Det är 
en måltidsverksamhet som producerar och levererar en måltidsupplevelse som uppmanar och 
utmanar till samtal, främjar god kost och hälsa och uppmuntrar till goda relationer. Syftet med 
måltidsverksamheten på Backaskolan är att visa att det är fullt möjligt att producera och servera 
spännande smakfull, näringsriktig mat med låg miljöbelastning av delvis räddade råvaror.

Restaurang Backaskolan arbetar sedan år 2017 med räddade råvaror från grossist, vilket innebär 
råvaror med kort datum, frukt och grönt med skönhetsfel och stötskador som av leverantören inte 
anses vara säljbara och som annars slängs. Det är främst frukt och grönt men även en del 
kolonialvaror, mjölkprodukter och fisk som används. Här arbetar man på daglig basis med en 
”dagsfärsk meny”.

Hulebäcksgymnasiet har sedan hösten 2019 arbetat med måltidskonceptet "flervalsmodellen". I 
praktiken innebär det att gästerna numera har fyra alternativ samt en stor salladsbuffé, istället för 
en rätt. Detta har mottagits mycket väl och fler elever väljer att äta i restaurangen. Trots större 
utbud har matsvinnet halverats.

Restaurang Hulebäck har sedan våren 2020 handlat räddade råvaror från ett företag som främst 
fokuserar på kolonialvaror och frysta livsmedel och många av deras produkter har miljömärkning. 
Det är vanliga råvaror som passar väl in i restaurangens måltidskoncept. Leverantören säljer 
enbart hel eller halv pall, vilket ger stora volymer men också bra priser. Lax är ett livsmedel som 
ofta efterfrågats på Hulebäck men inte har serverats på länge pga. av pris samt att det går åt stora 
mängder med fisk den dagen. Tack vare detta samarbete kunde skolrestaurangen bjuda på 
ugnsbakad lax i våras till alla 1800 elever.
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2020-06-10 

Till kommunstyrelsen KOMMUNERNAS 
KLI MATLÖFTEN 

Kommunernas klimatlöften 

Omställningen till ett klimatsmart samhälle är vär tids stora utmaning, samtidigt som vi 
nu har en kris till följd av Corona-pandemin. Den omställning vi har framför oss behöver 
bygga oss mer rustade för framtiden. Vi har 10 är kvar att nä vära gemensamma mäl: 
klimatutsläppen i Västra Götaland ska minska med 80 procent till àr 2030. Kommunerna 
har en strategiskt viktig roll för att klimatmälen ska näs och i att vara en föregängare 
för företag och invänare. Nu bjuds Er kommun in att delta i satsningen Kommunernas 
klimatlöften. 

Kommunernas klimatlöften bestär av 20 olika ätgärder som är väl beprövade och som 
kan ge stor utsläppsminskning. Kommunen väljer först hur mänga och vilka klimatlöften 
som antas och som sedan genomförs under 2021. Fördelen med att göra klimatätgärder 
tillsammans är att vi kan utbyta erfarenheter och Klimat 2030 kan ge stöd för 
genomförandet. 

Den 16 december 2020 kommer kommunstyrelsens ordförande att bjudas in till Vara 
konserthus för att överlämna Er komm uns klimatlöften till landshövding Anders 
Danielsson och regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson. Vi kan dä se klimatnyttan 
av alla kommuners klimatlöften sammantaget. I slutet av 2021 följs arbetet upp och de 
kommuner som utmärker sig särskilt kommer att uppmärksammas. 

Väl mött i Vara konserthus hälsar 

Anders Danielsson 
Landshövding Västra Götaland 

; 
EAI] Laessoyrelse 
E]j vastre cotatand 

» 
Johnny Magnusson 
Regionstyrelsens ordförande 

Trsr 
GÓTALANDS REGIONEN 

KLIMAT 

2030 
VASTRA GATALANO 
STALLER OM 

Klimat 2030 är en kraftsamling som drivs av Västra Götalandsregionen ach 
Länsstyrelsen i Västra Götaland i samverkan med andra aktörer. Kraftsamlingen 
samlar kommuner, företag, högskolor ach andra organisationer i Västra 
Götaland som vili ta ställning ach bidra i omställningen till en klimatsmart region. 
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1.Vi använder en klimatstyrande resepolicy 

2. Vi klimatväxlar tjänsteresor 

3. Vära nya personbilar är miljöbilar 

4. Vi ställer krav i upphandling for transportdelen i nya avtal 

5. Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer 

6. Vi använder en klimatstyrande parkeringsplan/policy 

7. Vi erbjuder laddtjänster vid parkeringsytor for boende i kommunala bostadsbolag 

8. Vi minskar inköpen av fossilbaserade engängsprodukter 

9. Vi analyserar inköpens klimatpäverkan och ställer krav i prioriterade upphandlingar 

10. Vi använder cirkulära möbler 

11. Vi möjliggör för medborgarna att läna/hyra produkter istället för att köpa 

12. Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mâl 

13. Vi beräknar klimatpäverkan frän maten i offentlig verksamhet och har mäl 

14. Vi gör investeringar för energieffektiviseringar 

15. Vi minskar klimatbelastningen över livscykeln vid byggnation 

16. Vi producerar egen solel 

17. Vi har 100 procent förnybar el i kommunens elavtal 

18. Vi har arbetssätt för ärlig utsläppsminskning, en koldioxidbudget 

19. Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom grön obligation 

20. Vi arrangerar event/aktiviteter riktat till allmänheten om klimat 

Vär kommuns mest lysande ätgärd pä klimatomrâädet: 

Page 530 of 943



Page 531 of 943



parker . . 

Page 532 of 943



Page 533 of 943



Page 534 of 943



Beskrivning av satsningen 
KOMMUNER NAS 

KLIMATLÖFTEN 

Bakgrund 

Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om, är en kraftsamling som drivs av Västra 
Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götaland i samverkan med andra aktörer. 
Kraftsamlingen samlar füretag, kommuner, högskolor och andra organisationer i Västra 
Götaland som vill ta ställning och hidra i omställningen till en klimatsmart region. Alla 
kommuner i länet har undertecknat malet att Västra Götaland till 2030 ska vara en 
fossiloberoende region. Det innebär att utsläppen av växthusgaser ska minska med So 
procent frän 1990-ärs nivà till är 2030. Sedan 199o har utsläppen hittills minskat med 
cirka 15 procent. Nu, med 1o är kvar, mäste vi öka takten för att det ska vara möjligt att nà 
mälen. 

I den enkät som Klimat 2030 gjorde hösten 2019 till alla undertecknare framkom 
att särskilt kommunerna önskar stöd für genomfürande av klimatinsatser. Detta är 
utgängspunkten för denna satsning: Kommunernas klimatlöften. 

Att anta <lessa klimatlöften är en del av genomfürandet av Klimat 2030 och blir därmed en 
del av kommunens ätagande. De kommuner som har gjort ett ätagande som undertecknare 
av Klimat 2030 kompletterar med sina klimatlöften. Átaganden är en kort beskrivning 
av hur organisationen ska hidra till att utsläppen av växthusgaser minskar och finns pa 
hemsidan: www.klimat2o3o.se. 

Genomförandet av Kommunernas klimatlöften kan i vissa delar vara en del av 
kommunens arbete med Agenda 2030-mälen, Fossilfritt Sveriges utmaningar, WWF:s 
kommunutmaningar och/eller en del av kommunens övriga klimat-, miljö- och 
utvecklingsarbete. 

Syfte 

Kommunerna har en strategiskt viktig roll för att klimatmälen ska näs. Kommunerna 
bjuds nu in att anta ett antal klimatlöften som ska genomfüras under 2021. Kommunernas 
klimatlöften bestär av 20 konkreta ätgärder där kommunen har rädighet, som är 
beprövade och som ger star utsläppsminskning. Dessa 20 klimatlöften täcker inte in 
alla viktiga klimatfrägor i en kommun, utan är ett urval baserat pa bland annat vad som 
är möjligt att genomfüra och följa upp under ett ar. Vi vet att mycket arbete redan görs 
i kommunerna, delvis andra ätgärder än de som finns med här. Fortsätt med dem och 
beskriv gärna under "kommunernas egna ätgärd" sä att fier kan ta del av ert arbete. 

Genom att lansera Kommunernas klimatlöften vill vi fürstärka klimatarbetet i 
kommunerna och ästadkomma nägot storartat tillsammans. 
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Hur 

Kommunstyrelsen tar beslut om vilka och hur mänga ätgärder som ska genomföras. Klimat 
2030 kommer att stödja kommunerna i genomförandet under 2021, med ambitionen att 
kunna erbjuda konkret stöd för varje ätgärd. Beslut om vilka klimatlöften kommunen vili 
anta skickas senast 1 december 202o till klimat2o3o@vgregion.se. 

Lansering 
Kommunernas klimatlöften kommer att lanseras i Vara konserthus den 16 december 2020 
där kommunstyrelsens ordförande överlämnar listan med sina antagna klimatlöften till 
landshövding Anders Danielsson och regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson. 
Gästerna bjuds pa inspirationsföreläsning, kulturinslag och mingelbuffé. 

Genomförande 
Kommunen har ansvar för att de antagna klimatlöftena genomförs under 2021. Flera 
kommunala förvaltningar och bolag kommer sannolikt ha en roll i genomförandet 
av de olika ätgärderna. Klimat 2030 kommer att erbjuda stöd i genomförandefasen 
med ambitionen att göra en stödinsats för varje ätgärd, exempelvis en workshop för 
de kommuner som antagit ett specifikt klimatlöfte. Mer information och stödmaterial 
kommer att finnas p www.klimat2o3o.se/klimatloften. 

Uppföljning 
Under november 2021 kommer kommunen att uppmanas att rapportera in hur det gätt 
med genomförandet av de klimatlöften som kommunen har antagit. De kommuner som 
utmärker sig särskilt kommer att uppmärksammas. 

Fortsättning 
Om en kommun inte hinner genomföra nägot av sina antagna klimatlöften kan arbetet 
fortsätta kommande är. Förutsatt att tillräckligt mänga kommuner deltar och satsningen 
gär bra sä kommer Kommunernas klimatlöften att fortgä och Klimat 2030 ge stöd. 
Intentionen är att listan med klimatlöften bibehälls men nägra justeringar kan göras. 
Pà sikt är ambitionen att alla kommuner ska ha genomfört merparten av ätgärderna. 
Tillsammans gör kommunerna stor skillnad! 
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GÖTALANDSREGIONEN 
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Sektorn för teknik och förvaltningsstöd  
Therese Wångblad 

 
 
 
 Kommunstyrelsen 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-09-30 2020KS577  005 
  
 

Genomlysning av IT- och digitaliseringsverksamheterna i Härryda 
kommun 

Sammanfattning  
Kommunstyrelsen beslutade den 10 oktober 2019, § 275 att ge förvaltningen i uppdrag att 
justera verksamhetsplan och övriga dokument i anslutning till flerårsplaneringen. Ett av 
uppdragen som gavs var att utföra en genomlysning av hela kommunens organisation av 
IT- och digitaliseringsverksamheten. 

Uppdraget att utföra genomlysningen gavs till en extern part, KPMG. Fokus i uppdraget 
var att se om förvaltningen gjorde saker rätt gällande roller, ansvar, organisation och 
ekonomi. Det övergripande syftet med uppdraget var att utreda hela kommunens 
organisation av IT- och digitaliseringsverksamheten för att belysa effektivitet och 
kostnadskontroll. 
 
Den sammanfattande bedömningen i KPMG:s genomlysning framhåller bl. a. att det i 
förvaltningen saknas: 

 Tydlighet gällande ansvar och roller avseende IT och digitalisering. 
 En tydlig struktur för hur IT- och digitaliseringsprojekt ska finansieras. 
 En gemensam strategi kring systemförvaltning. 
 En enhetlig hårdvarustrategi för hela förvaltningen på grund av att sektor UKF 

köper in egen hårdvara.  

 
Utifrån rapporten från KPMG bedömer förvaltningen att det fortsatta arbetet ska fokusera 
på följande: 

 Implementera en systemförvaltningsmodell som klargör bemanning, roller, 
uppdrag, ansvar. 

 Utveckla styrning, finansiering, samordning och förankring för IT-projekt 
 Klarlägga ansvar och uppdrag för EDU, IT-funktionen och sektorerna samt att 

kommunicera det i förvaltningen.  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen anser att uppdraget är genomfört och därmed avslutat. 

Page 538 of 943



Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 10 oktober 2019, § 275 att ge förvaltningen i uppdrag att 
justera verksamhetsplan och övriga dokument i anslutning till flerårsplaneringen. Ett av 
uppdragen som gavs var att utföra en genomlysning av hela kommunens organisation av 
IT- och digitaliseringsverksamheten. 

Uppdraget att utföra genomlysningen gavs till en extern part, KPMG. Fokus i uppdraget 
var att se om förvaltningen gjorde saker rätt gällande roller, ansvar, organisation och 
ekonomi. Det övergripande syftet med uppdraget var att utreda hela kommunens 
organisation av IT- och digitaliseringsverksamheten för att belysa effektivitet och 
kostnadskontroll. Uppdraget omfattade även följande särskilda fördjupningar: 

 Uppdraget/rollen som systemförvaltare och om det finns det dubbelanställningar. 
 Koppling och ansvarsfördelning mellan IT och UKF/skola (administrativ struktur 

respektive pedagogisk struktur). 
 Den IT-support som följer med den utrustning som UKF köper in 

IT-verksamhet 

IT-verksamhet omfattar IT – teknik som möjliggör anpassningar i en digital infrastruktur, 
men ska också tillse att det finns en säker drift för förvaltningens IT-system.  
I Härryda kommun finns ca 150 IT-system. Ett IT-system används främst för att samla in, 
lagra, bearbeta och distribuera information för verksamheten. I kommunens IT-system 
finns förvaltningens samlade information. Det är av största vikt att kommunen vårdar sina 
informationstillgångar. Detta görs bl.a. genom så kallade klassificeringar. 

Digitaliseringsverksamhet 

Digitalisering handlar om att göra anpassningar, att använda teknik för att förnya, 
förenkla och förbättra. Genom digitalisering ska kommunen kunna erbjuda enklare, 
öppnare och effektivare service. Det handlar bl. a. om nya arbetssätt och nya processer. 

 

KPMG:s genomlysning 

Den sammanfattande bedömningen i KPMG:s genomlysning framhåller följande: 

Organisation och roller 

Ansvar och roller avseende IT och digitalisering är otydligt kommunicerade inom 
förvaltningen vilket innebär en risk för ineffektivitet i arbetssätt. Det saknas även en 
enhetlig strategi för resurssättning av IT- och digitaliseringsresurser. 

Styrning och fördelning av IT- och digitaliseringsprojekt 

Det saknas en tydlig struktur för hur IT- och digitaliseringsprojekt ska finansieras. 
Projekten samordnas inte på kommunövergripande nivå och förankras inte alltid hos IT-
funktionen. Detta innebär en risk för ineffektivitet och låg kostnadskontroll. 

Systemförvaltning 

Det saknas en gemensam strategi kring systemförvaltning. Roller och gränsdragning är 
otydliga och det saknas en kravställning/målbild kring vilken kompetens en 
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systemförvaltare ska ha. Detta innebär en risk för brister i systemförvaltning av kritiska 
system. 

Skillnad i hårdvara 

Det saknas en enhetlig hårdvarustrategi för hela förvaltningen på grund av att sektor UKF 
köper in egen hårdvara. Detta medför ytterligare resursinsatser och ökat kompetensbehov. 
Det finns risker kopplat till personberoenden och SLA-nivåer. (SLA är en förkortning för 
Service Level Agreement och är ett serviceavtal som anger vilken kvalitetsnivå en 
leverans ska hålla.) Detta medför att slutanvändare riskerar vara utan arbetsverktyg inom 
sektor UKF. 

  
Förvaltningens bedömning 
 
Utifrån rapporten från KPMG bedömer förvaltningen att det fortsatta arbetet ska fokusera 
på följande: 
 Systemförvaltningsmodell 

Implementera en systemförvaltningsmodell som klargör bemanning, roller, uppdrag, 
ansvar. 
 

 IT-projekt 
Utveckla styrning, finansiering, samordning och förankring. 
 

 Organisation och styrning  
Klarlägga ansvar och uppdrag för EDU, IT-funktionen och sektorerna samt att 
kommunicera detta i förvaltningen.  

 
 
  
  

Peter Lönn    Per-Arne Larsson 
Kommundirektör   Sektorschef   
   

 

 

Bilaga 

KPMG:s rapport ”Utredning av IT- och digitaliseringsverksamheterna i Härryda 
kommun”
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Organisation och roller

Ansvar och roller avseende IT och 

digitalisering är otydligt 

kommunicerade inom förvaltningen. 

Detta innebär en risk för 

ineffektivitet i arbetssätt. Det saknas 

vidare en enhetlig strategi för 

resurssättning av IT- och 

digitaliseringsresurser.

Styrning och fördelning av IT-

och Digitaliseringsprojekt

Det saknas en tydlig struktur för hur 

IT- och digitaliseringsprojekt ska 

finansieras. Projekten samordnas 

inte på kommunövergripande nivå 

och förankras inte alltid hos IT-

funktionen. Ovanstående innebär en 

risk för ineffektivitet och låg 

kostnadskontroll. 

Systemförvaltning

Det saknas en gemensam strategi 

kring systemförvaltning. Roller och 

gränsdragning är otydliga samt att 

det saknas en kravställning/målbild 

kring vilken kompetens en 

systemförvaltare ska ha. 

Ovanstående innebär en risk för 

brister i systemförvaltningen av 

kritiska system.

Skillnad i hårdvara

Det saknas en enhetlig 

hårdvarustrategi. Detta medför 

ytterligare resursinsatser och ökat 

kompetensbehov. Det finns risker 

kopplat till personberoende och 

SLA-nivåer, vilket medför att 

slutanvändare riskerar vara utan 

arbetsverktyg. 

Väsentliga iakttagelser och slutsatser

Utredningen av organisationen av IT- och digitaliseringsverksamheterna i Härryda 

kommun indikerar ett antal förbättringsområden. Genomförande av föreslagna 

förbättringar skulle stärka samarbete, koordination, övergripande effektivitet och 

kostnadskontroll av IT- och digitaliseringsverksamheterna. 

1

2

3

4
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1.1 Skapa en enhetlig strategi kring vilka IT-resurser som bör finnas. Rollbeskrivningar bör kommuniceras.

1.2 Utvärdera digitaliseringsbehov hos sektorer utan digitaliseringsledare, säkerställ att resurser finns som kan stödja digitala utvecklingen.

1.3 Skapa en enhetlig struktur för hur systemförvaltare ska organiseras.

1.4 Säkerställ att det finns systemförvaltare för samtliga system som har avsatt arbetstid för systemförvaltningen utefter det behov som 

finns.

2.1 Tydliggör IT-kostnader relaterade till system, hårdvara, mjukvara och licenser i de olika sektorerna. Etablera ett arbetssätt med 

kontinuerlig uppföljning och dialog kring IT-kostnader. 

2.2 Koordinera och styr inköp av hårdvara på kommunnivå.

2.3 Implementera en tydlig rutin för fördelning av förvaltningsövergripande IT- och digitaliseringskostnader.

2.4 Ta fram en rutin för hur förvaltningsövergripande IT- och digitaliseringsprojekt ska finansieras.

2.5 Analysera behovet av en förvaltningsövergripande koordination och styrning av IT och digitaliseringsprojekt.

2.6 Implementera en rutin för förankring av sektorsspecifika IT och digitaliseringsprojekt med IT-funktionen och EDU.

3.1 Kommunicera vilka roller som finns och vad de inkluderar kopplat till IT och digitalisering i kommunen. Utbilda personal i digitalisering.

3.2 Kommunicera innebörden av samverkansmodellen mellan IT-funktionen och EDU.

4.1 Prioritera arbetet med att implementera en systemförvaltningsmodell.

4.2 Kommunicera och utbilda systemförvaltare i vad som ingår i systemförvaltarrollen.

4.3 Etablera ett organiserat forum för kommunens systemförvaltare.

4.4 Säkerställ att systemförvaltare har samma förutsättningar att utföra systemförvaltningen, kravställning kring kompetens och hur denna 

kan uppnås via utbildning och kompetensöverföring bör tas fram.

4.5 Inga specifika rekommendationer kopplat till dubbelanställningar av systemförvaltare.

5.1 Inga specifika rekommendationer kopplat till samband och ansvarsfördelning mellan IT-funktionen och UTK/skola.

6.1 Säkerställ att SLA-nivåer för reparation av elevdatorer inkluderas i avtal med hårdvaruleverantörer.

6.2 Minska risken av personberoende kring teknisk IT-support i gymnasiet genom att säkerställa backup-resurser.

Förbättringsagenda

1. 

ORGANISATION

2. 

EKONOMI

3. GRÄNS-

DRAGNING

4. 

SYSTEM-

FÖRVALTARE

6.  IT-SUPPORT 

UTK

Våra rekommendationer
KPMGs rekommenderade prioritering per område (nr)

Gradering på iakttagelse (färg)

1

1

2

3

4

2

2

1

1

1

3

1

2

3

2

1

2

5.  IT-UTK/Skola

-

-

Mindre brist – Det är osannolikt att bristen leder till väsentlig ineffektivitet/ svag kostnadskontroll. 

Betydande brist – Bristen kan leda till betydande ineffektivitet/ svag kostnadskontroll.

Ingen brist noterad.

Väsentlig brist – Bristen kommer sannolikt att leda till väsentlig ineffektivitet/ svag kostnadskontroll.

2
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Bakgrund, syfte, mål och omfattning

Det övergripande syftet med uppdraget har varit att utreda hela 

kommunens organisation av IT- och digitaliseringsverksamheten 

grundligt, för att belysa effektivitet och kostnadskontroll. I uppdraget har 

även ingått att se över ”dubbelanställningar” av IT-personal i alla 

verksamheterna, systemförvaltare och IT-personal inom IT-avdelningen 

samt utreda kvaliteten på upphandlad IT-support. 

Frågeställningar kopplat till uppdraget:

1. Hur ser organisationen ut, resurssättning, roller, ansvar, mandat?

2. Ekonomi, finansieringsmodeller, kostnadskontroll, effektivitet?

3. Vad görs av IT, EDU och inom respektive sektor?

4. Hur går styrningen till?

Särskilda fördjupningar:

1. Uppdraget/rollen som systemförvaltare – finns det 

dubbelanställningar?

2. Koppling och ansvarsfördelning mellan IT och UTK/skola 

(administrativ struktur respektive pedagogisk struktur)?

3. Den IT-support som följer med den utrustning som UTK 

köper in?

• Syftet har varit att utreda Härryda kommuns organisation av IT- och 

digitaliseringsverksamheten

• Målet har varit att belysa effektivitet och kostnadskontroll i Härryda 

kommuns organisation av IT- och digitaliseringsverksamheten

• Uppdraget har omfattat insamling av väsentlig styrande dokumentation 

och intervjuer med nyckelpersoner

• Uppdraget har omfattat en genomgång av organisationen av IT- och 

digitaliseringsverksamheterna och har därmed avgränsats till dessa 

områden. Utredningen har inte inkluderat en fullständig genomlysning 

av utförandet och effektiviteten av utförd IT-drift, IT-förvaltning eller 

digitalisering. Därmed bör resultatet sättas i perspektiv till helheten 

kring digitalisering och IT.

Bakgrund Uppdragets syfte, mål och omfattning
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Vår metod har bestått av följande delar:

 Dokumentgranskning

 Intervjuer

Arbetet har bedrivits i nära samråd med uppdragsgivaren och har genomförts i följande steg:

 Planering och uppstart

 Uppstartsmöte

 Beslut om upplägg och genomförande

 Framtagande och avstämning av intervjuguider

 Bokning av intervjuer

 Insamling och genomgång av styrande dokumentation

 Genomförande av intervjuer

 Analys och rapportering

 Framtagande av rapport

 Faktagranskning av rapport i utkastform

 Slutlig kvalitetsgranskad rapport överlämnas och presenteras för uppdragsgivaren

Uppdragets metodik och genomförande (1/3)

Intervjuer och förfrågningar

Analys och rapportering

Utvärdering av styrande 

dokumentation
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Uppdragets metodik och genomförande (2/3)
Intervjuer

Område Befattning Namn

EDU Funktionschef 

Utveckling

Birgitta Flärdh

EDU Enhetschef Johan Kjernald

Ekonomi 

& upph.

Funktionschef 

Ekonomi & 

upphandling

Bo Ekström

Ekonomi 

& upph.

Ekonom TOF Andreas 

Martinsson

SHB Administrativ 

chef

Irmana Cukur

SHB Lokal IT-

kunnig

Andreas 

Hansson

SOC Administrativ 

chef

Pernilla 

Sandblom

SOC Enhetschef 

Rådahemmet

Emma 

Gustafsson

SOC Digitaliserings

-ledare

Karin Johansson

SOC System-

förvaltare

Mikael 

Wennerlöf

Inledande intervjuer har 

genomförts med 

nyckelpersoner och ledande 

befattningshavare i syfte att 

bygga en grundläggande 

förståelse för verksamheten, 

risker och kontroller 

Inledande 
möten

Strukturerade 
intervjuer

Löpande 
förfrågningar

Strukturerade intervjuer har genomförts 

i syfte att vidareutveckla vår förståelse 

kring de områden som berörs av vår 

genomlysning

Löpande förfrågningar har 

genomförts, både muntligen 

och skriftligen, baserat på 

såväl utfallet från intervjuer 

som iakttagelser vid 

dokumentgranskning

Befattning Namn

TOF Sektorschef Per-Arne 

Larsson

TOF Funktionschef IT-

funktionen

Anders 

Lagerkvist

TOF Enhetschef 

Service

Tommy 

Arplöw

TOF Systemförvaltare Mattias Berg

UTK Administrativ chef Elin Rosén

UTK Enhetschef 

Utvecklings- och 

stödenheten

Anders 

Uvebrant

UTK Digitaliserings-

ledare

Christina 

Alström

UTK Verksamhets-

utvecklare IKT

Viktor Möller

UTK IT-resurser 

Hulebäcks-

gymnasiet

Lars 

Bohman/ 

Ingemar 

Dahlquist

UTK System-

administratör

Pernilla Palm
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Uppdragets metodik och genomförande (3/3)
Genomläsning och utvärdering av dokumentation

Struktur och formalia

Policyer, avtal och andra styrande 

dokument har utvärderats med avseende 

på struktur och formalia. I detta ingår 

tydlighet i ägarskap samt huruvida 

dokumenten är uppdaterade. 

Ändamålsenlighet i innehåll

Policyer, avtal och andra styrande 

dokument har utvärderats med avseende 

på innehåll. Dokument bör innehålla 

samtliga tillämpliga delar samt vara 

utformade på ett sådan sätt att de ger god 

vägledning.

Kriterier för dokumentanalys

Dokument och underlag

 Digital agenda – handlingsplaner för 

förtroendevalda, SHB, UTK, SOC, TOF samt 

förvaltningsövergripande 2020-2022

 Digitalt först – Digital agenda 2019-2021

 Kommunstyrelsens delegationsordning

 Rutin för informationssäkerhet

 Uppdragsbeskrivning EDU

 Grunduppdrag – IT 2020

 IT – Mission Statement 2020

 IT – Riktning och mål 2020-2022

 IT – Årsplan 5.0

 Sektorsplan 2020 – TOF

 Arbetssätt och kundbemötande 2.0

 Kommunikationsplan kundenkät TOF

 IT-ekonomi

 Samverkan digitaliseringsfrågor IT och EDU –

utkast per 2020-04-23

 Systemförvaltningshandbok – utkast per 2020-

04-05

 Rollbeskrivningar: systemförvaltare, teknisk 

projektledare, IT-controller, teknisk 

systemförvaltare, chef servicedesk

 Överenskommelse IT-UTK 2019-2021

 Systemförvaltningsavtal IT-UTK

 Tjänstebeskrivningar: Servicedesk för pedagoger, 

Digital arbetsplats – elev, 

Kommunikationsplattform UTK, 2103 Print, Digital 

arbetsplats – pedagog, Microsoft Campus-avtal

 Förteckning över IT-system

 Organisationskartor – förvaltningsorganisation, 

Ekonomi och upphandling, Personalfunktionen, 

SHB, UTK, SOC, TOF, EDU, IT
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Övergripande struktur på avsnittet

Kapitelinledning

1. Organisation

• Resurssättning

• Roller

• Ansvar

• Mandat

2. Ekonomi

• Finansierings-

modell

• Kostnadskontroll

• Effektivitet

3. Gränsdragning

• IT-funktionen

• EDU

• Sektorerna

Frågeställningar

4. Systemförvaltare

• Uppdraget / rollen 

som system-

förvaltare

• Finns det dubbel-

anställningar?

5. Ansvarsfördelning

• Koppling och 

ansvars-

fördelning mellan 

IT och UTK/skola

6. IT-support UTK

• Den IT-support 

som följer med 

den utrustning 

som UTK 

köper in

Fördjupningar

S
ty

rn
in

g

Kapitlets struktur

Nästkommande sidor utgör resultatet av genomförd utredning. Varje 

frågeställning/fördjupning inleds med en beskrivning av nuläget utifrån 

genomförd dokumentgranskning och intervjuer. Därpå anges de 

iakttagelser vi identifierat per frågeställning/fördjupning följt av våra 

rekommendationer.
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Roller och ansvar inom respektive enhet

1. Organisation - Nuläge (1/3)

Roller och ansvar inom respektive enhet

Enheten för digital utveckling

Enheten för digital utveckling (EDU) skapades 2018 och består i 

dagsläget av tre tjänster; en chef och två medarbetare. Den ena 

medarbetaren ska fokusera på kravspecifikationer och den andra på 

implementering. En av tjänsterna är för tillfället vakant.

EDUs uppdrag är att vara en central stödfunktion som systematiskt 

arbetar med att driva digitalisering i kommunen. Detta till skillnad från IT-

funktionen som är en stödfunktion som säkerställer den tekniska 

plattformen och därmed är en funktion som möjliggör det digitala 

utvecklingsarbetet.

Följande roller finns inom EDU:

Enhetschef ansvar för digitalisering på en kommunövergripande nivå och 

ingår i styrgrupp för digitalisering, där kommundirektören är ordförande. 

Därigenom har enhetschefen ett indirekt mandat att genomföra 

förändringar.

EDU resurser arbetar med e-tjänsteplattformen, behovsanalys, utredning 

kring metoder för digitalisering samt är stöd kring kravspecifikationer och 

implementering.

IT-funktionen

IT-funktionen består av en central IT-stab samt de två avdelningarna 

servicedesk och teknik. IT-staben inkluderar styrning, projektledning, 

avtalshantering samt ekonomisk avstämning av IT-kostnader.

Servicedesk är till för kommunens användare av digital arbetsplats och 

ger stöd och support i användarfrågor kopplat till de tjänster som ingår i 

digital arbetsplats inklusive hårdvara. Under IT-servicechefen finns sex 

medarbetare i servicedesken. 

Teknikavdelningen ansvarar för IT-säkerhet, drift och infrastruktur genom 

att underhålla och utveckla nätverk, servermiljö, databasservrar, 

verksamhetsspecifika servrar och trafiken till externa tjänster och 

internet. På teknikavdelningen finns sex medarbetare. Chefen över IT-

funktionen är även chef över teknikavdelningen. Detta medför ett 

omfattande ansvarsområde för chefen över IT-funktionen inkluderat 

både daglig förvaltning, utveckling och personalansvar. 

IT-funktionens uppdrag totalt är att upprätthålla och utveckla en 

kvalitativ, kostnadseffektiv och driftsäker IT-miljö. Funktionen är en 

stödjande funktion för kommunen. IT-funktionen ska på så sätt bidra till 

att möjliggöra för digitalisering i kommunen, till skillnad från EDU som 

ska driva den digitala utvecklingen.

Följande roller finns inom IT-funktionen:

IT-chef är chef över IT-funktionen och har personalansvar för 13 

medarbetare inklusive tekniska systemförvaltare (teknikavdelningen), 

teknisk projektledare, systemförvaltare, IT-controller och IT-servicechef. 

IT-controller tillhör IT-staben och ansvarar huvudsakligen för IT-avtal, 

licenshantering, budgetering, fakturering, analys och prognos av IT-

kostnader. 

Teknisk projektledare leder IT-projekt där IT-funktionen är involverade. 

Teknisk projektledare tillhör IT-staben. Arbetet inkluderar hantering av 

projektbeställningar, hantering av projektresurser, ekonomisk uppföljning 

och säkerställande av projektleveranser.
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Roller och ansvar inom respektive enhet

1. Organisation - Nuläge (2/3)

IT-funktionen forts.

IT-servicechef är chef över servicedesken vilket inbegriper kontinuerlig 

förbättring av arbetssätt, kundbemötande, leveranskontroll, ledarskap 

och uppföljning.

Service-tekniker arbetar med ITs leverans av IT-service och IT-support.

Teknisk systemförvaltare ansvarar för att säkerställa den dagliga driften 

av IT för samtliga av kommunens IT-system inkl bl.a. incidenthantering, 

omvärldsbevakning, systemdokumentation och IT-säkerhet.

Systemförvaltare IT säljs som tjänst till sektorerna. Systemförvaltare 

ansvarar för uppfyllandet av förvaltningsplanen för aktuella system samt 

att säkerställa leveranser från IT-leverantörer, kommunikation till kunder, 

kostnadsuppföljning, behovsanalyser och systemdokumentation.

Sektorerna

Sektorerna arbetar på olika sätt med resurssättning av IT-kompetens. 

Beslut om vilken IT-kompetens som finns i sektorerna är decentraliserat 

till respektive sektor och är i stort sett beroende av sektorns budget och 

prioriteringar. 

Följande roller finns inom sektorerna. Se tabell på nästkommande sida 

för att se vilka roller som finns på vilka sektorer.

Systemägare är ofta chefer på högre nivå. Systemägaren ansvarar för 

att verksamheten har systemförvaltning, att system uppfyller lagkrav, att 

nödvändiga avtal finns men också för budget och resurser. Systemägare 

är ordförande i styrgruppsmöten.

Systemförvaltare IT tillhör organisatoriskt IT-funktionen, men finansieras 

av sektorn. Systemförvaltaren ansvarar för att information i system är 

tillgänglig, kravställning, användaradministration samt att tillsammans 

med verksamheten utforma de system och funktioner som behövs. 

Systemförvaltare verksamhet är anställda på sektorn. Systemförvaltare 

är knutpunkten för användare av system och arbetar både med support 

och insamling av behov och krav. Systemförvaltare har också systemens 

perspektiv i projekt, arbetar med omvärldsbevakning och ser till att 

system och servrar är stabila. Systemförvaltare i verksamheten arbetar 

även med användaradministration, användarsupport och kontakt med 

systemleverantörer.

Systemadministratör finns som en roll inom vissa enheter och fungerar 

som en mer operativ administratör i systemen placerad i verksamheten. 

Ofta innebär rollen hög kunskap om verksamheten och kan därmed 

agera motpart mot den inköpta systemförvaltartjänsten. 

Systemadministratörer arbetar operativt med användaradministration, 

support och dagliga utvecklingsfrågor.

Digitaliseringsledare ansvarar för att samordna digitaliseringsfrågor i 

sektorn. Digitaliseringsledare ingår i forum med fokus på digitalisering i 

kommunen, bl a en arbetsgrupp med digitaliseringsledare och EDU 

kallad FDU (forum för digital utveckling).

Digitaliseringssamordnare arbetar operativt med att stötta hela sektorn 

med frågor kopplade till digitalisering och IT. Digitaliseringssamordnare 

arbetar nära digitaliseringsledaren i sektorn.
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Roller och ansvar inom respektive enhet (forts)

1. Organisation - Nuläge (3/3)

Sektorerna forts.

Verksamhetsutvecklare arbetar mot förskola och grundskola i syfte att 

utveckla arbetssätt och metoder för inlärning och pedagogik. 

IT-tekniker arbetar på Hulebäcksgymnasiet med support kring hårdvara 

och övrig teknik som används i undervisningen på Hulebäcksgymnasiet. 

Lokal IT-kunnig finns inom UTK och SHB. På UTK är de utlokaliserade 

på samtliga förskolor och grundskolor och står för den support som ges 

direkt på skolorna. På SHB finns en resurs som är kunnig inom vissa av 

verksamhetssystemen. Vid sidan av sina ordinarie arbetsuppgifter stöttar 

resursen sektorn med support kring användarfrågor och IT-tekniska 

frågor.

Resurssättning av IT-kompetens i sektorerna skiljer sig åt då sektorerna 

har olika förutsättningar. Sektorerna styr själva över vilken IT-kompetens 

de har. Detta leder till att det ser olika ut i olika sektorer. 

På UTK och SOC finns digitaliseringsledare anställda på heltid. På SOC 

finns även en digitaliseringssamordnare som är anställd på heltid. På 

SHB och TOF finns ingen digitaliseringsledare utan de har endast 

representanter i den förvaltningsövergripande arbetsgruppen för 

digitalisering som drivs av EDU.

Det finns framtagna rollbeskrivningar för de IT-roller som finns i 

kommunen, både inom IT-funktionen och inom sektorerna (systemägare, 

systemförvaltare, systemadministratörer). Det upplevs dock vara otydligt 

i organisationen avseende vad som inkluderas i vissa roller och vart 

gränsdragningen går mellan IT-funktionen och verksamheten.

Vissa sektorer har en hög IT-kompetens vilket medför att de själva kan 

hantera exempelvis uppgraderingar och systemkartläggningar. På grund 

av det hamnar mycket IT-tekniska frågor på dem. På andra sektorer 

finns inte den kompetensen. UTK köper in tjänsten systemförvaltare av 

IT-funktionen. Systemförvaltare från IT fungerar då som sektorns IT-

stöd. SHB har ingen systemförvaltartjänst utan endast en lokal IT-kunnig 

medarbetare som utför systemförvaltningsnära arbete utöver sina 

ordinarie arbetsuppgifter.

Roll UTK SOC SHB TOF Centrala 

stödfunktioner

Systemägare X X X X X

Systemförvaltare IT X X X

Systemförvaltare 

verksamhet

X X

Systemadministratör X

Digitaliseringsledare X X

Digitaliserings-

samordnare

X

Verksamhets-

utvecklare

X

IT-tekniker X

Lokal IT-kunnig X X

Page 555 of 943



16

Document Classification: KPMG Confidential

© 2020 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a 

Swiss entity. All rights reserved.

1. Organisation - Iakttagelser, rekommendationer (1/3)

MedelDet saknas en strategi kring resurssättning

Det saknas en kommungemensam strategi för vilka typer av IT-resurser 

som ska finnas och på vilka nivåer. Styrningen kring detta sker 

decentraliserat per sektor. Vilka IT-roller som finns i de olika sektorerna 

bestäms av vilken IT-infrastruktur som finns samt vilka projekt som 

genomförs.

Risken är att det blir en skillnad i omfattning på roller och en obalans 

kring vilket stöd som krävs från IT-funktionen i de olika sektorerna. 

Skillnaden i omfattning på roller medför en ökad risk att det blir olika 

tolkningar kring roller.

 KPMG rekommenderar Härryda kommun att 

skapa en enhetlig strategi kring vilka IT-

resurser som bör finnas i de olika sektorerna 

och vad som ingår i de olika ansvarsområdena. 

Det bör prioriteras att tydligare kommunicera 

rollbeskrivningar som är framtagna i syfte att 

ytterligare säkerställa att roller inte förändras i 

sektorer beroende på förutsättningar och 

därmed går ifrån den ursprungliga rollen.  

GraderingIakttagelse och riskbeskrivning RekommendationOmråde

MedelDigitaliseringsledare finns inte på alla sektorer

Två sektorer (TOF och SHB) saknar en digitaliseringsledare som kan 

leda digitalisering och utveckling i sektorerna. Dessa sektorer inkluderar 

en representant i FDU (forum för digital utveckling). Avsaknaden av 

digitaliseringsledare medför att sektorerna inte får samma möjligheter att 

uppnå en ökad digitalisering. 

Risken är att de sektorer som inte har en digitaliseringsledare inte får 

motsvarande utveckling och därmed skapas en obalans på kommunnivå. 

Detta inkluderar även kommunövergripande utveckling, då 

representanter från sektorerna inte har samma möjligheter att driva och 

påtala utvecklingsbehov eftersom dessa personer inte har det som 

huvudsaklig tjänst.

 KPMG rekommenderar Härryda kommun att 

utvärdera digitaliseringsbehovet hos 

kvarvarande sektorer och säkerställa att 

resurser tillsätts som kan stödja sektorerna i 

arbetet med den digitala utvecklingen. 

# 1.1

# 1.2

Mindre brist – Det är osannolikt att bristen leder till väsentlig ineffektivitet/ svag kostnadskontroll, men vi rekommenderar att ledningen hanterar bristen. 

Betydande brist – Bristen kan leda till betydande ineffektivitet/ svag kostnadskontroll och bör därför åtgärdas så snart som möjligt.

Ingen brist noterad.

Väsentlig brist – Bristen kommer sannolikt att leda till väsentlig ineffektivitet/ svag kostnadskontroll och det är kritiskt att bristen åtgärdas omgående.
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1. Organisation - Iakttagelser, rekommendationer (2/3)

MedelSystemförvaltarrollen organiseras olika

Det saknas en enhetlig struktur kring hur systemförvaltare ska 

organiseras i sektorerna. Ansvaret är decentraliserat till sektorerna kring 

hur organisationen för systemförvaltning ska se ut och därmed ser det 

olika ut.

Risken är att systemförvaltarrollen blir otydlig i och med att 

systemförvaltare arbetar på olika sätt eftersom det saknas en enhetlig 

struktur och organisation.

 KPMG rekommenderar Härryda kommun att 

skapa en enhetlig struktur för hur 

systemförvaltning ska organiseras. Strukturen 

bör inkludera en målbild kring hur 

organisationen av systemförvaltning ska se ut i 

de olika sektorerna.

GraderingIakttagelse och riskbeskrivning RekommendationOmråde

MedelSystemförvaltare finns inte på alla sektorer

Alla sektorer har inte systemförvaltare med avsatt arbetstid för 

systemförvaltning. I vissa sektorer lägger resurser som egentligen är 

anställda att arbeta med andra frågor mycket tid på 

systemförvaltningsnära arbete.

Det finns risk för att de sektorer som inte har en anställd med avsatt tid 

för systemförvaltningen inte har samma kontroll och uppföljning av sina 

system och av IT-miljön på sektorn. Det finns en risk att system inte 

håller lämplig nivå av säkerhet och kontroll då systemförvaltningen inte 

är tillräcklig. 

 KPMG rekommenderar Härryda kommun att 

säkerställa att det för samtliga system finns 

systemförvaltare som har avsatt arbetstid för att 

arbeta med systemförvaltningen utefter det 

behov som finns för specifika system.

# 1.3

# 1.4

Mindre brist – Det är osannolikt att bristen leder till väsentlig ineffektivitet/ svag kostnadskontroll, men vi rekommenderar att ledningen hanterar bristen. 

Betydande brist – Bristen kan leda till betydande ineffektivitet/ svag kostnadskontroll och bör därför åtgärdas så snart som möjligt.

Ingen brist noterad.

Väsentlig brist – Bristen kommer sannolikt att leda till väsentlig ineffektivitet/ svag kostnadskontroll och det är kritiskt att bristen åtgärdas omgående.
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Finansieringsmodell

2. Ekonomi - Nuläge (1/2)

Bortsett från kostnader för telefonväxeln som IT driver fördelas IT-

kostnader inte rakt av utan det beror på hur mycket hårdvara och hur 

många användarkonton, systemförvaltare och servrar sektorerna 

använder. 

Det finns också en tjänstekatalog för IT. Priser på de tjänster som finns i 

tjänstekatalogen inkluderar även personalkostnad för personal som 

nyttjas tillsammans med tjänsterna. 

Utöver den intäktsbaserade delen har IT-funktionen en IT-stab som är 

anslagsfinansierad. 

Sektorerna

IT-kostnader fördelas ut där de uppstår. Sektorerna betalar således för 

de tjänster de nyttjar enligt den debiteringsmodell som finns. Köper en 

enskild sektor tjänsten systemförvaltare, får de finansiera det. Drivs en 

sektors system på en verksamhetsspecifik server får de finansiera 

servern. Sektorerna finansierar också alla system de står som ägare till, 

även om systemen används av flera sektorer eller är 

kommunövergripande.

Till skillnad från övriga sektorer köper UTK in egen hårdvara till sin 

pedagogiska verksamhet. Sektorn har därför ett IT-avtal med IT-

funktionen som specificerar vilka tjänster de köper in från IT-funktionen 

och som nyttjas i den pedagogiska verksamheten. För UTKs 

administrativa verksamhet fördelas IT-kostnader ut på samma sätt som 

det gör för resterande sektorer som leasar sin hårdvara genom IT-

funktionen.

Digitaliseringsprojekt drivs och finansieras av respektive sektor. Om ett 

nytt system ska implementeras i kommunen krävs att en sektor kan stå 

för kostnaden, även om systemet ska användas kommunövergripande. 

Finansieringsmodeller

EDU

EDU har främst en egen budget för personalkostnader och kostnader för 

att driva den e-tjänsteplattform som enheten förfogar över. EDU har 

även en liten utvecklingsbudget som kan användas för specifika 

utvecklingsprojekt. 

EDU är ofta med och stödjer sektorerna i digitaliseringsprojekt. Projekt 

som EDU är med och stödjer kräver att en sektor kan ta kostnaden för 

projektet. Det finns en tydlig struktur kring att sektorsspecifika projekt 

finansieras inom sektorn, något som är problematiskt när det avser 

digitaliseringsprojekt som rör flera sektorer. I intervjuer framkommer att 

det ibland blir oenigheter kring var pengar ska tas ifrån. Det finns inte 

någon rutin för hur kommunövergripande projekt som EDU är med och 

stöttar i ska finansieras. 

IT-funktionen

IT är mestadels intäktsfinansierat och kostnader för leasing av hårdvara, 

användarkonton och personal fördelas ut på sektorerna enligt en IT-

debiteringsmodell.

Modellen för kostnader som fördelas ut är som följer:

1. Hårdvara

2. Användarkonton

3. Systemförvaltning

4. Telefonväxel

5. Verksamhetsspecifika servrar
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Kostnadskontroll och effektivitet

2. Ekonomi - Nuläge (2/2)

Eftersom det inte finns någon gemensam bild över vad som är IT-

kostnader i kommunen görs ingen uppföljning på samtliga IT-kostnader. 

Digitaliseringsprojekt finansieras och drivs av sektorerna. Uppföljning 

och kostnadskontroll på projekten ligger därmed hos respektive sektor.

Det finns ingen kommungemensam rutin eller budget för att fördela ut 

kostnader för digitaliseringsprojekt vilket innebär att det är avhängigt att 

en sektor kan ta kostnaden för ett projekt, även om det kommer flera 

sektorer och enheter till gagn. Det innebär att den sektor som finansierar 

projektet får större mandat att styra projektets resultat så att det passar 

bättre mot den sektorns behov och det är inte helt säkert att det går i 

linje med andra sektorers behov. 

Sektorerna forts.

Modellen ger upphov till en del diskussioner om vem som ska ta 

kostnaden för något som flera sektorer ska använda. Det saknas en 

övergripande styrning kring digitaliseringsprojekt och det finns inget 

helhetsperspektiv med bäring på kommunnytta. Detta innebär att 

samordningen av system och verktyg är låg på kommunövergripande 

nivå.

Vid intervjuer framkommer att modellen för fördelning av IT-funktionens 

kostnader upplevs vara enkel att förstå på så sätt att det är tydligt vart 

kostnader kan hänföras. Köps en extra dator blir det tydligt vad den 

kostar. Modellen kräver att det är ordning och reda i inventariet. IT-

funktionen har ett register över all hårdvara och vart den finns. Det är det 

registret som är utgångspunkten vid internfakturering av hårdvara. Det 

krävs dock även att sektorerna själva har koll på vilken hårdvara de har 

och ansvarar för att säga upp den när den inte längre ska användas.  

Kostnadskontroll och effektivitet

På IT-funktionen görs regelbundna prognoser och uppföljningar på IT-

kostnader. Det är mycket rörliga kostnader kopplat till licenser för 

användarkonton och dessa följs noga upp, i syfte att ha en bra kontroll 

över dem.

IT-kostnader på sektorerna består av den kostnaden som hänförs till IT-

funktionen och den kostnad som uppkommer kring den egna IT-miljön, 

inkluderat sektorsspecifika system, uppdateringar, konsulter, projekt och 

liknande. I och med att sektorer och enheter måste se till att ha budget 

för och täcka kostnader för sina system, kan utmaningar uppstå när små 

enheter har kostnader för stora kommunövergripande system. 
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2. Ekonomi - Iakttagelser, rekommendationer (1/3) 

LågUppföljning av IT-kostnader på kommunnivå

Det finns ingen uppföljning av samtliga IT-kostnader på kommunnivå. IT-

funktionens kostnader fördelas ut och uppföljning av dessa sker. Det är 

dock en decentraliserad styrning och IT-kostnader finns även inom varje 

enskild sektor. Det saknas en fullständig sammanställning över IT-

relaterade kostnader på sektorsnivå (vilka kan aggregeras till 

kommunnivå).

Risken är avsaknad av transparens kring kommunens totala IT-

kostnader och hur dessa är fördelade, dels på IT-funktionen och dels på 

sektorerna samt vilken kostnadseffektivitet som finns.

 KPMG rekommenderar Härryda kommun att 

tydliggöra IT-kostnader relaterade till system, 

hårdvara, mjukvara och licenser i de olika 

sektorerna. Ett arbetssätt bör etableras där 

kontinuerlig uppföljning och dialog kring IT-

kostnader utförs i de olika sektorerna. Detta bör 

utföras i syfte att kunna definiera och skapa en 

bättre styrning och uppföljning av IT-kostnader i 

hela kommunen.

GraderingIakttagelse och riskbeskrivning RekommendationOmråde

LågDecentraliserat ansvar kring inköp av hårdvara för elever

Ansvaret kring inköp är decentraliserat och en sektor (UTK) har ett eget 

arbetssätt kring inköp av hårdvara för den pedagogiska verksamheten, 

vilket inte följer den generella strukturen inom kommunen. Detta medför 

att det inte finns en enhetlig teknisk plattform i kommunen. Det kräver 

ytterligare teknisk support, säkerhetsanalys av hårdvara men också en 

separat upphandlingsprocess med kravställning.

Ovanstående innebär en risk för ineffektivitet, då ytterligare resurser 

behöver tillsättas för support samt ytterligare utredningar kring 

integrationer och säkerhet. Det finns en risk att lokala inköp av hårdvara 

på en sektor inte utförs med motsvarande säkerhetskrav som finns på IT-

funktionen.

 KPMG rekommenderar Härryda kommun att 

tydligt koordinera och styra inköp av hårdvara 

på kommunnivå för att säkerställa att inköpt 

hårdvara håller en bra standard med bäring på 

säkerhet och integration i kommunens IT-miljö.

# 2.1

# 2.2

Mindre brist – Det är osannolikt att bristen leder till väsentlig ineffektivitet/ svag kostnadskontroll, men vi rekommenderar att ledningen hanterar bristen. 

Betydande brist – Bristen kan leda till betydande ineffektivitet/ svag kostnadskontroll och bör därför åtgärdas så snart som möjligt.

Ingen brist noterad.

Väsentlig brist – Bristen kommer sannolikt att leda till väsentlig ineffektivitet/ svag kostnadskontroll och det är kritiskt att bristen åtgärdas omgående.
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2. Ekonomi - Iakttagelser, rekommendationer (2/3) 

MedelFördelning av förvaltningsövergripande IT- och 

digitaliseringskostnader

Det är tydligt att sektorsspecifika kostnader belastar respektive sektor. 

Detta inkluderar kostnader för hårdvara, användarkonton, konsulter, 

verksamhetsspecifika servrar och digitaliseringskostnader. Det är dock 

otydligare kring hur förvaltningsövergripande kostnader ska fördelas, 

exempelvis system som används på förvaltningsövergripande nivå, men 

som förvaltas av en sektor eller enhet.

Det finns därmed risk för att det blir en sned fördelning av 

kommungemensamma IT-kostnader och digitaliseringskostnader.

 KPMG rekommenderar Härryda kommun att 

implementera en tydlig rutin för fördelning av 

förvaltningsövergripande IT-kostnader och 

digitaliseringskostnader.

GraderingIakttagelse och riskbeskrivning RekommendationOmråde

MedelPrincip för fördelning av förvaltningsövergripande IT- och 

digitaliseringsprojekt

Det finns ingen rutin för att fördela kostnader för förvaltningsövergripande 

IT- och digitaliseringsprojekt. Kostnader för projekten utvärderas från fall 

till fall, och ofta måste en specifik sektor ta kostnaden.

Detta leder till att en sektor blir ägare av projektet och får större mandat 

att styra projektets resultat. Det kan medföra att ett projekt blir mer 

anpassat mot en sektors behov, samtidigt som det kanske inte går i linje 

med andra sektorers behov. Detta skapar en obalans och det finns risk 

för att felaktiga utvecklingsbeslut tas.

 KPMG rekommenderar Härryda kommun att ta 

fram en rutin för hur förvaltningsövergripande 

IT- och digitaliseringsprojekt ska finansieras. 

Kommunen bör utvärdera möjligheten att låta 

kostnaden för dessa projekt tillfalla relevant 

stödjande funktion/enhet (IT-funktionen och 

EDU) för att minska risken för sektorsspecifik 

utveckling av förvaltningsövergripande IT- och 

digitaliseringsprojekt.

# 2.3

# 2.4

Mindre brist – Det är osannolikt att bristen leder till väsentlig ineffektivitet/ svag kostnadskontroll, men vi rekommenderar att ledningen hanterar bristen. 

Betydande brist – Bristen kan leda till betydande ineffektivitet/ svag kostnadskontroll och bör därför åtgärdas så snart som möjligt.

Ingen brist noterad.

Väsentlig brist – Bristen kommer sannolikt att leda till väsentlig ineffektivitet/ svag kostnadskontroll och det är kritiskt att bristen åtgärdas omgående.
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2. Ekonomi - Iakttagelser, rekommendationer (3/3) 

MedelSvag styrning av IT- och digitaliseringsprojekt

IT- och digitaliseringsprojekt drivs av sektorerna och det finns en svag 

övergripande koordination och styrning av de projekt som genomförs. 

Detta leder till att det förvaltningsövergripande perspektivet försvinner.

Det finns en risk för ineffektivitet, då projekt utförs decentraliserat på 

sektorer utan koordinering med övrig verksamhet.

 KPMG rekommenderar Härryda kommun att 

analysera behovet av en 

förvaltningsövergripande prioritering och 

styrning av IT- och digitaliseringsprojekt, i syfte 

att säkerställa ändamålsenlighet och undvika 

dubbelarbete mellan olika sektorer. Detta kan 

utföras genom att exempelvis införa ett projekt-

/programkontor.

GraderingIakttagelse och riskbeskrivning RekommendationOmråde

MedelAvsaknad av förankring av projekt med IT-funktionen och EDU

Sektorsspecifika IT- och digitaliseringsprojekt förankras inte alltid med IT-

funktionen och EDU initialt och löpande för att säkerställa att projekten är 

praktiskt genomförbara i befintlig IT-miljö samt att de överensstämmer 

med den övergripande digitala strategin. Det saknas därmed en rutin för 

tydlig avstämning med IT-funktionen och EDU kring relevanta IT- och 

digitaliseringsplaner.

Risken är att projekt initieras och det påbörjas arbete som måste 

avbrytas eller förändras ifall det tänkta projektet inte är praktiskt 

genomförbart eller att det inte överensstämmer med den övergripande 

digitala strategin.

 KPMG rekommenderar Härryda kommun att 

implementera en rutin för tydlig förankring med 

IT-funktionen och EDU kring sektorsspecifika 

IT- och digitaliseringsprojekt. 

# 2.5

# 2.6

Mindre brist – Det är osannolikt att bristen leder till väsentlig ineffektivitet/ svag kostnadskontroll, men vi rekommenderar att ledningen hanterar bristen. 

Betydande brist – Bristen kan leda till betydande ineffektivitet/ svag kostnadskontroll och bör därför åtgärdas så snart som möjligt.

Ingen brist noterad.

Väsentlig brist – Bristen kommer sannolikt att leda till väsentlig ineffektivitet/ svag kostnadskontroll och det är kritiskt att bristen åtgärdas omgående.
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Vad görs av IT, EDU och sektorerna

3. Gränsdragning – Nuläge (1/3)

Följande görs av EDU:

- Samordnar digitaliseringsfrågor i kommunen

- Är beställare mot IT-funktionen vid leverans av nya 

kommunövergripande IT-tjänster

- Är rådgivande till verksamheterna vid inköp av nya system

- Framtagande av standardiseringar inom digitaliseringsområdet

- Support kopplat till e-tjänsteplattformen

Vad görs av sektorerna

Varje sektor har ett ansvar att driva digitalisering, och beslut kopplat till 

IT i sektorerna ligger ytterst på respektive sektorschef. Vad som görs 

inom sektorerna kopplat till IT skiljer sig därmed mellan sektorerna. 

UTK

På UTK finns egen IT-kompetens i form av digitaliseringsledare, 

systemförvaltare, verksamhetsutvecklare och IT-tekniker. UTK driver 

sina egna inköp av hårdvara till pedagoger och elever och blir därmed 

själva ansvariga för dialog med leverantörer och support kring sin 

hårdvara. I vissa verksamheter medföljer supportavtal för den hårdvara 

som köps in, i andra verksamheter har support förhandlats bort med 

leverantören och verksamheten reparerar själva all trasig utrustning. 

Vad görs av IT

IT-funktionens uppdragsområden är service och teknik, vilket inbegriper 

ett ansvar för IT-säkerhet, bistå förvaltningen med drift och utveckling av 

kommunens IT-miljö, systemförvaltning på uppdrag av sektorerna, digital 

arbetsplats, servicedesk och kommunens telefonväxel.

Följande görs av IT:

- Stöd och support mot användare genom servicedesk

- Är med vid upphandlingar och inköp av IT-hårdvara, tjänster, 

integrationer och infrastruktur

- Utvecklar, tillhandahåller och implementerar nya funktioner och 

tjänster

- Underhåller och utvecklar infrastruktur, nätverk, databaser, servrar 

mm

- Projektleder tekniska IT-projekt

- Är rådgivande till verksamheterna kring IT-infrastruktur, IT-säkerhet 

och IT-relaterade förfrågningar

Vad görs av EDU

EDU stödjer sektorerna genom att samordna och driva digitalisering i 

hela kommunen.
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Samarbetsforum

3. Gränsdragning – Nuläge (2/3)

SHB

På SHB finns en lägre nivå av IT-roller. Den IT-kompetens som finns 

innehas av en resurs som har ett intresse för IT-frågor. Resursen arbetar 

operativt med IT-frågor och har ansvaret för vissa av 

verksamhetssystemen, och utför användaradministration och –support 

för de systemen. Detta ligger egentligen utöver resursens ordinarie 

arbetsuppgifter.

TOF

På TOF inryms IT-funktionens uppdragsområden samt används 

systemförvaltare från IT-funktionen för system inom sektorn. 

Centrala stödfunktioner

I de centrala stödfunktionerna består IT-kompetensen främst av 

systemförvaltare. Vissa stödfunktioner finansierar systemförvaltare från 

IT-funktionen. Systemförvaltare som köps in som en tjänst från IT-

funktionen förvaltar verksamhetssystem med fokus på IT-tekniska frågor.

Samarbetsforum

Det finns samarbetsforum där sektorerna och enheterna träffas och 

diskuterar frågor kopplat till IT och digitalisering. 

IT sammankallar till kundforum där man diskuterar operativa och 

strategiska frågor kring de tjänster som vissa sektorer köper av IT-

funktionen. I dessa forum deltar IT-chef och IT service-chef tillsammans 

med representanter från sektorerna.

UTK forts.

Sektorn finansierar en systemförvaltare från IT, som enligt avtal förvaltar 

ett tiotal system med fokus på IT-tekniska frågor. Systemförvaltaren 

fungerar i stort som sektorns IT-stöd och har sin motpart i 

systemadministratörer i verksamheten. Systemadministratörerna har 

verksamhetens perspektiv kopplat till systemen, och arbetar med 

användaradministration och viss support.

Kopplat till digitalisering försöker sektorn att hålla ihop helheten med 

hjälp av en digitaliseringsledare som jobbar mot hela sektorn. Syftet är 

att se om det finns system, tjänster och verktyg som hela sektorn kan 

dra nytta av. Sektorns verksamhetsutvecklare jobbar specifikt mot en 

verksamhet i syfte att förbättra dess arbetssätt, men ansvarar även till 

viss del för inköp av hårdvara och samordning kopplat till reparation av 

hårdvara. Verksamhetsutvecklare är verksamhetsnära och hjälper även 

till med support.

SOC

På SOC består den egna IT-kompetensen av digitaliseringsledare, 

digitaliseringssamordnare och systemförvaltare.

Digitaliseringsledaren arbetar ihop med digitaliseringssamordnaren, som 

har en mer operativ roll, och stödjer hela sektorn i frågor kopplat till 

digitalisering. Sektorn driver sina egna digitaliseringsprojekt och 

digitaliseringsledare och digitaliseringssamordnare stöttar 

verksamheterna igenom projekten.

På sektorn finns tre systemförvaltare som även har teknisk IT-

kompetens. I och med det sköter sektorn uppgraderingar och 

konfigureringar av sina stora verksamhetssystem själva. 

Systemförvaltarna sköter också stora delar av supporten kopplat till de 

system de förvaltar.
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Gränsdragning och samarbete

3. Gränsdragning – Nuläge (3/3)

Det finns dock ett pågående arbete för att definiera samarbetet mellan 

IT-funktionen och EDU. IT-funktionen och EDU har sinsemellan 

definierat sina roller och ansvar avseende IT- och digitaliseringsfrågor i 

kommunen. Detta har ännu inte kommunicerats ut i sektorerna men ett 

utkast på samverkansmodell har tagits fram.

Relationen mellan IT-funktionen och sektorerna upplevs heller inte vara 

helt tydlig. Systemförvaltare i vissa sektorer väntas kunna svara på 

mycket IT-tekniska frågor. Det upplevs därmed vara svårt att avgöra var 

gränsdragningen går kring vem som ska göra vad i de frågorna. Vid 

intervjuer framkommer att det inte upplevs vara helt säkert vems ansvar 

vissa områden är. 

Det finns aktiviteter och initiativ som visar att det finns en drivkraft kring 

digitalisering och utveckling i kommunen. Ett arbete med att få ihop 

tydliga roller, ansvar och samverkansområden är pågående och mycket 

material finns i utkastformat. Många utmaningar ligger i att definiera 

begrepp och roller och på ett tydligt sätt kommunicera ut detta i 

kommunen. 

Samarbetsforum forts.

EDU sammankallar till arbetsgrupp för digitalisering, där 

digitaliseringsledare sitter med, kallat FDU (forum för digital utveckling). 

De sektorer som inte har en digitaliseringsledare skickar istället en 

representant. Detta forum fungerar som en avstämningsarena på 

förvaltningsövergripande nivå.

Styrgrupp för digitalisering beslutar kring digitaliseringsfrågor, EDU 

bereder underlag som en del av FDU.

EDU sammankallar också till arbetsgrupp för e-tjänster och 

arbetsgruppen EDU-IT, där chefen för digitalisering och IT-chefen sitter 

med.

Dessutom finns sektorsledningsgrupp, funktionsledningsgrupp och en 

grupp för administrativa chefer.  

Ett forum för samtliga kommunens systemförvaltare startades upp, men 

blev inte etablerat. Systemförvaltare har därmed inget forum där 

systemförvaltarrollen och kommunövergripande systemförvaltningsfrågor 

kan diskuteras. 

Gränsdragning och samarbete

Vid intervjuer framkommer det att sektorerna upplever att det finns en 

viss otydlighet vad gäller gränssnittet mellan IT-funktionen och EDU. Det 

upplevs finnas otydligheter kring vem som ansvarar för vad, vart 

information ska gå och vem som fattar beslut. Detta innebär att 

sektorerna inte alltid är säkra på vem de ska ta kontakt med i vilka 

frågor. 
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3. Gränsdragning - Iakttagelser, rekommendationer (1/2)

MedelUpplevd otydlighet IT – EDU – sektorernas egna IT-kompetens

I verksamheterna upplevs det vara otydlig kring vem som gör vad, vem 

som är ansvarig, vart information ska ta vägen och vem som fattar vilka 

beslut kopplat till IT och digitalisering. Personal vet inte alltid vem de ska 

vända sig till med vilka frågor.

Detta medför risk för att IT-projekt eller digitaliseringsprojekt inte alltid 

förankras, att verksamheterna vänder sig till fel ställe för support och att 

säkerhetsaspekter i IT-miljön faller mellan stolarna. 

 KPMG rekommenderar Härryda kommun att 

tydligare kommunicera vilka roller som finns 

och vem som gör vad kopplat till IT och 

digitalisering i kommunen. 

 KPMG rekommenderar Härryda kommun att 

ytterligare utbilda personal i digitalisering i syfte 

att tydliggöra vad det innebär och därmed även 

tydliggöra vad som ingår i EDUs

ansvarsområden i relation till övriga 

verksamheten. 

GraderingIakttagelse och riskbeskrivning RekommendationOmråde

LågSamverkan IT-funktionen och EDU

IT-funktionen tillsammans med EDU har ett pågående arbete med att 

definiera och förtydliga vilka roller och ansvar som respektive part ska ha 

kopplat till IT- och digitaliseringsområdena. Ansvarsområdena har inte 

kommunicerats ut på bred nivå för att säkerställa att det finns en 

gemensam uppfattning om detta.

Risken med att ansvarsområden inte är kommunicerade är att anställda i 

kommunen inte vet vart de ska vända sig med vissa frågor.

 KPMG rekommenderar Härryda kommun att 

kommunicera ut innebörden av 

samverkansmodellen mellan IT-funktionen och 

EDU i syfte att säkerställa att organisationen är 

medvetna om vilken enhet som gör vad.

# 3.1

# 3.2

Mindre brist – Det är osannolikt att bristen leder till väsentlig ineffektivitet/ svag kostnadskontroll, men vi rekommenderar att ledningen hanterar bristen. 

Betydande brist – Bristen kan leda till betydande ineffektivitet/ svag kostnadskontroll och bör därför åtgärdas så snart som möjligt.

Ingen brist noterad.

Väsentlig brist – Bristen kommer sannolikt att leda till väsentlig ineffektivitet/ svag kostnadskontroll och det är kritiskt att bristen åtgärdas omgående.
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3. Gränsdragning - Iakttagelser, rekommendationer (2/2)

MedelGränsdragning mellan systemförvaltning IT och sektorer

Rollen systemförvaltare är otydlig i kommunen och det råder en viss 

begreppsförvirring kring systemförvaltarbegreppet. För sektorer som 

köper en systemförvaltartjänst från IT så är det otydligt vilka uppgifter 

som utförs av systemförvaltaren från IT och vad som ska utföras av dess 

motpart i verksamheten (systemadministratörer). För sektorer som har 

egna systemförvaltare så upplevs gränsdragningen mot IT vara 

beroende av vilken kompetens som sektorns systemförvaltare besitter. 

Det finns en risk för ineffektivitet då det inte är klarlagt vem som gör vad 

kopplat till systemförvaltning.

 KPMG rekommenderar Härryda kommun att 

tydligt kommunicera och utbilda användare i 

vad som ingår i systemförvaltarrollen, både 

inom IT-funktionen och på sektorsnivå. Det bör 

säkerställas att det finns en tydlighet i vad som 

förväntas av systemförvaltarrollen inom IT-

funktionen och i verksamheten samt hur 

gränsdragningen ser ut mellan dessa.

GraderingIakttagelse och riskbeskrivning RekommendationOmråde

# 3.3

Mindre brist – Det är osannolikt att bristen leder till väsentlig ineffektivitet/ svag kostnadskontroll, men vi rekommenderar att ledningen hanterar bristen. 

Betydande brist – Bristen kan leda till betydande ineffektivitet/ svag kostnadskontroll och bör därför åtgärdas så snart som möjligt.

Ingen brist noterad.

Väsentlig brist – Bristen kommer sannolikt att leda till väsentlig ineffektivitet/ svag kostnadskontroll och det är kritiskt att bristen åtgärdas omgående.
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Beskrivning av rollen, utplacering av systemförvaltare

4. Uppdraget/rollen systemförvaltare – Nuläge (1/2)

Beskrivning av rollen

Systemförvaltare är ett brett begrepp i kommunen. Med systemförvaltare 

avses: 

 Teknisk systemförvaltare anställd och placerad på IT

 Systemförvaltare anställd av IT, placerad på IT, finansierad av 

sektorerna

 Systemförvaltare i sektorerna

Systemförvaltares roll varierar beroende på placering och om de har ett 

ansvar för IT-teknisk eller verksamhetsnära systemförvaltning. 

Teknisk systemförvaltare

Systemförvaltare på IT har ett ansvar för att leda arbetet med att 

underhålla system ur ett IT-tekniskt perspektiv. Detta innefattar att 

ansvara för den tekniska driften och infrastrukturen för system. 

Systemförvaltare anställd av IT, placerad på IT, finansierad av 
sektorerna

Systemförvaltare som är anställda av IT men som används ute i 

sektorerna har ett IT-tekniskt ansvar för de system som avtalats om. 

Ansvaret inbegriper att underhålla en specifik sektors system ur ett IT-

tekniskt perspektiv, men också att föra dialog med leverantörer. Vilka 

system som faller under systemförvaltarens ansvar regleras genom ett 

systemförvaltningsavtal mellan IT och sektorn i fråga.

Systemförvaltare i sektorerna

De systemförvaltare som finns i sektorerna har till uppgift att leda arbetet 

med att underhålla system från ett verksamhetsperspektiv. 

Utplacering av systemförvaltare

Nedan tabell visar hur systemförvaltare är utplacerade i sektorerna.

System-

förvaltarroll

UTK SOC SHB TOF Centrala 

stöd-

funktioner

Systemförvaltare 

IT

X X X

Systemförvaltare 

verksamhet

X X

System-

administratör

X

Lokal IT-kunnig X X

Page 568 of 943



29

Document Classification: KPMG Confidential

© 2020 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a 

Swiss entity. All rights reserved.

Beskrivning av systemförvaltningsuppdraget och begreppet

4. Uppdraget/rollen systemförvaltare – Nuläge (2/2)

Beskrivning av systemförvaltningsuppdraget i sektorerna

Systemförvaltarrollen innebär olika saker i de olika sektorerna och 

därmed varierar det vilka arbetsuppgifter som är knutna till 

systemförvaltare.

Sektorerna köper antingen in systemförvaltare som en tjänst från IT eller 

anställer egna direkt på sektorn. I vissa sektorer finns inga anställda 

systemförvaltare eller anställda med avsatt arbetstid för 

systemförvaltning. I dessa fall får resurser med IT-kompetens täcka upp i 

systemförvaltningsfrågor. 

De systemförvaltare som anställs i sektorerna har ett uppdrag att förvalta 

system sett ur verksamhetens perspektiv. Dessa systemförvaltare har 

god kännedom om verksamheten och fungerar som en knutpunkt mot 

användarna.

Systemförvaltare som köps in från IT har i uppdrag att driva förvaltningen 

av de system de blir utsedda för. 

Vid intervjuer framkommer det att gränsdragningen mellan IT-funktionen 

och sektorerna kring vem som ska göra vad kopplat till systemförvaltning 

upplevs vara otydlig. Vissa sektorers systemförvaltare har en hög teknisk 

kompetens vilket medför att många IT-tekniska frågor hamnar hos dem, 

trots att det inte ingår i deras rollbeskrivning. Detta upplevs skapa en 

obalans och en otydlighet kopplat till vem som ska ansvara för vilka 

frågor.

Begreppet systemförvaltare

I kommunen har det tidigare inte funnits någon antagen modell för hur 

systemförvaltning ska bedrivas. I dagsläget finns ett utkast på en 

systemförvaltningshandbok som beskriver hur systemförvaltning av 

kommunens system bör gå till för att uppnå en gemensam struktur och 

tydlighet.

Mycket av otydligheterna som finns kring uppdraget och rollen som 

systemförvaltare kommer ur den begreppsförvirring som finns. 

Begreppet systemförvaltare används på ett brett sätt och beskriver 

många olika roller, ansvar och arbetsuppgifter. Det är bara vissa sektorer 

som har systemförvaltare anställda på heltid för att utföra 

systemförvaltningsarbete. De sektorer som inte har någon heltidsanställd 

systemförvaltare eller anställd med avsatt arbetstid för systemförvaltning 

saknar någon som håller ihop helheten kring system och IT, trots att det 

rent formellt finns utpekade systemförvaltare för samtliga system.
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4. Systemförvaltare - Iakttagelser, rekommendationer (1/3)

MedelSystemförvaltningsmodell

Det finns ingen kommungemensam modell för systemförvaltning. Det 

råder därför otydligheter kring vad som ingår i systemförvaltning och vem 

som ska göra vad. Det är initierat ett arbete med att ta fram en 

systemförvaltningshandbok.

Det finns risk för att systemförvaltning inte utförs tillräckligt effektivt och 

koordinerat i kommunen. 

 KPMG rekommenderar Härryda kommun att 

prioritera arbetet med att implementera en 

systemförvaltningsmodell som är 

ändamålsenlig för kommunen. Modellen bör 

säkerställa ett enhetligt arbetssätt kring hur 

systemförvaltning ska gå till.

GraderingIakttagelse och riskbeskrivning RekommendationOmråde

MedelRoller och begrepp kring systemförvaltning

Rollen systemförvaltare är otydlig i kommunen och det råder en viss 

begreppsförvirring kring systemförvaltarbegreppet. Det är olika tolkning 

av begreppet i sektorerna och de resurser som är tillsatta genomför 

delvis olika arbetsuppgifter. Det är även otydligt kring vilken 

systemförvaltning som ska utföras ute i verksamheten och vilken som 

utförs av IT-funktionen.

Otydligheten och begreppsförvirringen medför risker för att system inte 

förvaltas på ett enhetligt sätt samt att resurser i verksamheten utför 

systemförvaltning utefter sin egen bästa förmåga, vilken kanske inte alltid 

är det mest effektiva sättet. 

 KPMG rekommenderar Härryda kommun att 

tydligt kommunicera och utbilda 

systemförvaltare i vad som ingår i 

systemförvaltarrollen, hur de ska arbeta samt 

vilka arbetsuppgifter som ingår. 

 Kommunen bör överväga att döpa om den IT-

tekniska rollen ”teknisk systemförvaltare” till att 

exkludera ordet ”systemförvaltare” i syfte att 

försöka minska begreppsförvirringen.  

# 4.1

# 4.2

Mindre brist – Det är osannolikt att bristen leder till väsentlig ineffektivitet/ svag kostnadskontroll, men vi rekommenderar att ledningen hanterar bristen. 

Betydande brist – Bristen kan leda till betydande ineffektivitet/ svag kostnadskontroll och bör därför åtgärdas så snart som möjligt.

Ingen brist noterad.

Väsentlig brist – Bristen kommer sannolikt att leda till väsentlig ineffektivitet/ svag kostnadskontroll och det är kritiskt att bristen åtgärdas omgående.
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4. Systemförvaltare - Iakttagelser, rekommendationer (2/3)

LågForum för systemförvaltare

Det saknas ett forum för systemförvaltare på kommunnivå. Det finns 

vissa initiativ till en sådant forum men det drivs inget systematiskt kring 

detta. Syftet med ett sådant forum är att kommunens systemförvaltare 

kan diskutera frågor kopplat till hur systemförvaltning ska bedrivas i 

kommunen, vad rollen inbegriper samt problem och svårigheter som kan 

ha gemensamma lösningar.

Risken är att systemförvaltning inte koordineras och att rollen inte 

harmoniseras mellan sektorerna.

 KPMG rekommenderar Härryda kommun att 

etablera ett organiserat forum för kommunens 

samtliga systemförvaltare, där aktuella frågor 

som har med systemförvaltarrollen att göra 

berörs.

GraderingIakttagelse och riskbeskrivning RekommendationOmråde

MedelFormell kravställning och kompetens hos systemförvaltare

Systemförvaltare inom IT-funktionen och motsvarande i verksamheterna 

har olika bakgrund och kompetens kring systemförvaltning. Det är inte 

säkerställt att samtliga systemförvaltare uppfyller en grundnivå kring krav 

på kompetens. Det saknas en strategi för kompetensöverföring och 

utbildning av systemförvaltare. 

Det finns en risk att systemförvaltning inte kan utföras på bästa sätt, då 

utsedda systemförvaltare har olika förutsättningar att utföra 

systemförvaltning och viktiga arenor för kompetensöverföring, såsom 

utbildning och forum, saknas.

 KPMG rekommenderar Härryda kommun att 

säkerställa att gruppen med systemförvaltare 

har samma förutsättningar att utföra 

systemförvaltning. Det bör därmed tas fram en 

kravställning på kompetens/förkunskapskrav 

samt hur dessa kan uppfyllas genom utbildning 

och kontinuerlig kompetensöverföring.

# 4.3

# 4.4

Mindre brist – Det är osannolikt att bristen leder till väsentlig ineffektivitet/ svag kostnadskontroll, men vi rekommenderar att ledningen hanterar bristen. 

Betydande brist – Bristen kan leda till betydande ineffektivitet/ svag kostnadskontroll och bör därför åtgärdas så snart som möjligt.

Ingen brist noterad.

Väsentlig brist – Bristen kommer sannolikt att leda till väsentlig ineffektivitet/ svag kostnadskontroll och det är kritiskt att bristen åtgärdas omgående.
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4. Systemförvaltare - Iakttagelser, rekommendationer (3/3)

GrönDubbelanställningar systemförvaltare

KPMG noterar att rollen kring systemförvaltning ser olika ut i olika 

sektorer samt att det finns en stor spridning i hur rollen definieras och 

vad som ingår i den. Det är ytterligare en diskrepans i vissa sektorer 

avseende vilka som är formellt dokumenterade som systemförvaltare för 

de olika systemen och vilka som arbetar aktivt med systemförvaltningen. 

Det finns områden där det framstår som att det finns många utsedda 

systemförvaltare, men där inte många personer i praktiken arbetar aktivt 

med systemförvaltningen. 

KPMG har gjort en bedömning kring resurssituationen för 

systemförvaltning vilken är baserad på KPMGs erfarenhet och 

kompetens kring vad för förutsättningar som bör vara på plats för att 

kunna utföra adekvat systemförvaltning. 

KPMG har inte noterat någon väsentlig risk kring att det skulle finnas 

dubbelanställningar för systemförvaltning, det finns snarare en risk att 

antalet tjänster är underdimensionerad.

 Inga specifika rekommendationer inom 

området.

GraderingIakttagelse och riskbeskrivning RekommendationOmråde

# 4.5

Mindre brist – Det är osannolikt att bristen leder till väsentlig ineffektivitet/ svag kostnadskontroll, men vi rekommenderar att ledningen hanterar bristen. 

Betydande brist – Bristen kan leda till betydande ineffektivitet/ svag kostnadskontroll och bör därför åtgärdas så snart som möjligt.

Ingen brist noterad.

Väsentlig brist – Bristen kommer sannolikt att leda till väsentlig ineffektivitet/ svag kostnadskontroll och det är kritiskt att bristen åtgärdas omgående.
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Ansvarsfördelning, IT-avtal, systemförvaltningsavtal

5. Koppling och ansvarsfördelning IT – UTK/skola - Nuläge

Ansvarsfördelning

Sektorn UTK har gjort en uppdelning mellan administrativ och 

pedagogisk verksamhet. I UTKs administrativa nät ingår den 

administrativa personalen. Administrativ personal använder i likhet med 

övriga sektorer hårdvara som leasas av IT-funktionen, och som därmed 

också supporteras av IT-funktionen. I den pedagogiska verksamheten 

ingår pedagoger och elever. Sektorn köper in egen hårdvara till den 

pedagogiska verksamheten, vilket innebär att IT-funktionen inte 

supporterar den hårdvara som används i det pedagogiska nätet. IT-

funktionen supporterar dock den pedagogiska verksamheten till viss del.

Ansvarsfördelningen mellan IT-funktionen och UTKs pedagogiska 

verksamhet regleras genom ett IT-avtal och ett systemförvaltningsavtal. 

Avtalen omfattar de IT-tjänster som sektorn nyttjar utöver det som är 

hänförbart till det administrativa nätet.

IT-avtal

IT-funktionen och UTK har upprättat ett avtal avseende UTKs IT-miljö 

kopplat till det pedagogiska nätet. Avtalet innefattar support för 

infrastruktur, plattform och identiteter i det pedagogiska nätet. Eftersom 

UTK driver sina egna inköp av hårdvara till den pedagogiska 

verksamheten ingår ingen support på hårdvara i avtalet.

I IT-avtalet ingår följande tjänster:

 Digital arbetsplats pedagog inkl Servicedesk för pedagoger

 Digital arbetsplats elev

 Microsoft Campus-avtal

 Kommunikationsplattform

Inom ramarna för IT-avtalet specificeras SLA-nivåer för tjänsterna. I 

avtalet tydliggörs också tidpunkt för planerade servicefönster. SLA-

nivåer rapporteras och följs upp månadsvis. 

Priser för de tjänster som ingår framgår av avtalet och baseras på 

antalet pedagoger och användare. Debitering sker enligt IT-avtalet en 

gång per år. 

Systemförvaltningsavtal

Systemförvaltningsavtalet mellan IT-funktionen och UTK avser de 

system och applikationer som IT förvaltar på uppdrag av UTK. Syftet 

med avtalet är att tydliggöra kostnader, ansvar och roller kopplat till 

systemförvaltning. 
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5. IT– UTK/skola - Iakttagelser, rekommendationer

GrönSamband och ansvarsfördelning IT-funktionen och UTK/skola

KPMG har inte noterat några väsentliga iakttagelser inom området.

GraderingIakttagelse och riskbeskrivning RekommendationOmråde

# 5.1

Mindre brist – Det är osannolikt att bristen leder till väsentlig ineffektivitet/ svag kostnadskontroll, men vi rekommenderar att ledningen hanterar bristen. 

Betydande brist – Bristen kan leda till betydande ineffektivitet/ svag kostnadskontroll och bör därför åtgärdas så snart som möjligt.

Ingen brist noterad.

Väsentlig brist – Bristen kommer sannolikt att leda till väsentlig ineffektivitet/ svag kostnadskontroll och det är kritiskt att bristen åtgärdas omgående.
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Utrustning UTK köper in 

6. Medföljande IT-support - Nuläge

Utrustning UTK köper in

Förskolan och grundskolan

Budget för att köpa in IT-utrustning i förskolan och grundskolan finns per 

enhet och således beslutar respektive enhet om de inköp som görs. 

Detta har lett till att sektorn har en ganska spridd flora av hårdvara. 

Förskolan och grundskolan har en historik kring att ha mycket Apple-

produkter och i förskolan används uteslutande Apple-produkter. I 

grundskolan används utöver Apple-produkter även Chromebooks. 

Tanken bakom modellen är att det är pedagogiken som ska styra vilken 

hårdvara som används, och inte tvärtom att hårdvaran styr pedagogiken. 

Därför har respektive enhet budget för inköp av hårdvara. 

Sektorn har centraliserat inköpen till vissa större avtal med leverantörer. 

På senare tid har sektorn ytterligare gått mot att ha en enhetlig linje när 

det kommer till hårdvara för att skapa en mer homogen IT-miljö.

Förskolan och grundskolan ansvarar själva för den IT-utrustning de har. 

Det är i huvudsak sektorns IKT-ansvarige som arbetar med supporten 

för förskolan och grundskolan, med hjälp av utsedd personal på varje 

förskola och grundskola. 

Verksamhetsutvecklaren mot IKT samordnar inköp av hårdvara inför 

skolstarten varje höst. Inköp görs hos ett par leverantörer på Apple-sidan 

och ett flertal leverantörer på PC-sidan.

För Apple-produkter ingår inget supportavtal utöver standardgarantin. 

Går något sönder är det ofta mer ekonomiskt fördelaktigt att köpa in en 

ny produkt än att laga den trasiga.

Supportavtal medföljer de PC-produkter som köps in. För fysiska skador 

på PC-hårdvara finns möjlighet att skicka in för reparation. Avseende 

reparationer av elevdatorer samordnas detta via den IKT-ansvarige 

mellan skolorna i största möjliga mån. 

I det supportavtal för elevdatorer som gällt fram till och med nu har det 

saknats SLA-nivåer för väntetid i samband med reparationer. Vid större 

reservdelsbrister har det varit svårt att tillhandahålla lånedatorer. Detta 

har i vissa fall inneburit långa väntetider för elever som blivit utan datorer 

en längre tid. Supportavtalet för elevdatorer är nu i fas att bytas ut, med 

ett övergångsavtal på plats.

Gymnasiet

Gymnasiet driver sina egna inköp av elevdatorer. Gymnasiet har budget 

att köpa in datorer en gång per år i samband med skolstarten varje höst. 

De arbetar enligt linjen att försöka minimera antalet inköp och driver ett 

arbete med att hitta en enhetlig modell för hårdvaruinköp.

I det inköpsavtal som gymnasiet har för hårdvara ingår kostnad för 

support. Gymnasiet har dock förhandlat så att de kan utföra reparationer 

och support själva. 

En anställd IT-tekniker på gymnasiet hanterar alla problem som kan 

uppstå med hårdvaran och reparerar skadade datorer. På gymnasiet 

finns ett lager med reservdelar som man plockar från vid behov. 

Målsättningen är att elever inte ska vara utan dator i mer än en dag, 

vilket gymnasiet uppger att de hållit.
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6. Medföljande IT-support - Iakttagelser, rekommendationer 

MedelSLA-nivåer elevdatorer förskola och grundskola

SLA-nivåer för tidsåtgång för reparation av elevdatorer finns inte i avtalet 

med leverantörer av elevdatorer till förskolan och grundskolan. Detta har, 

vid enstaka tillfällen, medfört att elever som haft hårdvaruproblem med 

sin dator varit utan dator i upp till ca 10 veckor.

Avtalet med leverantören har löpt ut och det har ännu inte skett några 

inköp på det nya avtalet. Det är därmed inte säkerställt ännu att SLA-

nivåer inkluderas framgent. 

Det finns en risk att elever blir utan datorer en längre tid, vilket påverkar 

deras undervisning.

 KPMG rekommenderar Härryda kommun att 

säkerställa att SLA-nivåer för reparation av 

elevdatorer inkluderas i avtal och nya inköp av 

elevdatorer.

GraderingIakttagelse och riskbeskrivning RekommendationOmråde

MedelPersonberoende elevdatorer gymnasiet

För elevdatorer inom gymnasiet används inte medföljande support av 

hårdvaran. En anställd IT-tekniker arbetar med att supportera och 

reparera datorer. Denna lösning innebär ett personberoende, för att 

kunna leverera support och reparera elevdatorer. 

Detta medför en risk att elever blir utan datorer en längre tid om den 

person som är ansvarig för support och reparation inte är på plats.

 KPMG rekommenderar Härryda kommun att 

minska risken som personberoende medför, 

genom att säkerställa att ytterligare personer 

kan stödja aktuella arbetsuppgifter vid behov.

# 6.1

# 6.2

Mindre brist – Det är osannolikt att bristen leder till väsentlig ineffektivitet/ svag kostnadskontroll, men vi rekommenderar att ledningen hanterar bristen. 

Betydande brist – Bristen kan leda till betydande ineffektivitet/ svag kostnadskontroll och bör därför åtgärdas så snart som möjligt.

Ingen brist noterad.

Väsentlig brist – Bristen kommer sannolikt att leda till väsentlig ineffektivitet/ svag kostnadskontroll och det är kritiskt att bristen åtgärdas omgående.
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Redovisning av uppdrag att ta fram förslag till 
åtgärder och genomförandeplan med syfte att 

öka den upplevda tryggheten i Härryda 
kommun 

18 
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Ordförandens förslag till beslut 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar Handlingsplan för att öka den upplevda tryggheten 
i Härryda kommun.  
 
Kommunstyrelsen anser att uppdraget är genomfört och därmed avslutat.  
 
Kommunstyrelsen noterar att representanter ur kommunstyrelsen som ingick 
i BRÅ under tiden för detta arbete avslutar sitt deltagande i BRÅ. 
 
Kommunstyrelsen noterar att Handlingsplanen revideras under 2021. 
 
 
 
Per Vorberg (M) 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Handlingsplan för att öka den 
upplevda tryggheten i Härryda 

kommun 
Antagen av kommunstyrelsen den 19 november 2020, § XX 

 
 

 

Politiskt beslut  

Den 7 november 2019 § 318 uppdrog kommunstyrelsen åt Brottsförebyggande 
rådet (BRÅ) att i samarbete med förvaltningen arbeta fram förslag till åtgärder 
och genomförandeplan, med syfte att rejält öka den upplevda tryggheten i hela 
Härryda kommun. Arbetet med handlingsplanen har gjorts med representanter 
från samtliga partier. 

 

Inledning 

Handlingsplanen ska användas som stöd för det lokala brottsförebyggande och 
trygghetsskapande arbetet i Härryda kommun och utgår från den lokala 
lägesbilden och den kunskap som finns inom Polisen och förvaltningen. 
 
Handlingsplanen innehåller problembilder samt förslag på åtgärder som bör 
genomföras. Beslut om respektive åtgärd och dess finansiering fattas i 
kommunstyrelsen respektive välfärdsnämnden.  
 
Det övergripande målet är att genom åtgärderna i handlingsplanen öka den 
upplevda tryggheten och minska förekomsten av brott i Härryda kommun.  
 
Handlingsplanen revideras fortlöpande i Brottsförebyggande rådet (BRÅ). 
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Problem Åtgärd 
Öppen försäljning av 
narkotika 

LOV3-förordnande 
På förhand ansöka hos Polisen om LOV 3§ – ordningsvaktförordnande 
på ”hotspots”, problemområden. Tillståndet gäller för ett begränsat 
område på bestämda tider för att kunna möta ett ökat 
bevakningsbehov vid eskalerande läge. 
 
Kamerabevakning 
Införa kamerabevakning i/omkring fastigheter och riskområden för att 
förebygga samt underlätta utredningen av brott. Vid behov ska 
tillstånd för identifierande/igenkännande kameror ansökas hos 
Datainspektionen. 
 

Otrygghet på fysiska 
platser i kommunen 

Samhällsplanering 
Involvera både kommunens säkerhetssamordnare och Polisen i 
detaljplanarbete. Trygghetsfokus i form av t ex. belysning, bevakning 
och vuxennärvaro på fysiska platser i ett tidigt skede. 
 
Översyn av platser som idag känns otrygga 
Stärka arbetet med trygghetsvandringar. 
 

Skadegörelse/klotter Kamerabevakning 
Införa kamerabevakning i/omkring fastigheter och riskområden för att 
förebygga samt underlätta utredningen av brott. Vid behov ska 
tillstånd för identifierande/igenkännande kameror ansökas hos 
Datainspektionen. 
 
Skyndsamma åtgärder vid klotter inom-och utomhus. 
 
Skyndsamma åtgärder vid skadegörelse. 
 
Kräva ersättning för all skadegörelse inklusive omkostnader. 
 
Samverkan 
Involvera medborgare, näringslivet och organisationer i 
trygghetsarbetet. 
 
Utveckla Felanmälningsappen  
Underlättar anmälan av klotter och skadegörelse. 
 

Page 581 of 943



 

Problem Åtgärd 
Ungdomskriminalitet, 
riskzonsproblematik 
och drogvanor bland 
barn och unga 

SSPF (skola, socialtjänst, polis och fritid) 
Stärka kommunens SSPF-arbete. 
 
Nattvandring 
Stärka förutsättningar för nattvandring. 
 
Erbjuda alternativa sysselsättningar eller arbete 
- Stärka kommunens stöd att driva föreningsliv och 

fritidsaktiviteter. 
 

- Utöka möjligheten till sommar- och extra arbeten inom både 
kommunen och näringslivet. 
 

- Samverka med näringslivet och ideella organisationer. 
 

Rädsla för att 
ingripa/anmäla/vittna  
 
Rädsla för repressalier  
 
Tystnadskultur 

Informationskampanj 
Informera medborgarna om skillnaden mellan att anmäla brott 
respektive tipsa Polisen. Det senaste kan göras anonymt.  
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Avgift för utlämnande av allmän handling 
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Utvecklingsfunktionen   
Thomas Byström 

 
 
 
 Kommunstyrelsen 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-10-19 2020KS450  040 
  
 

Avgift för utlämnande av allmän handling 

Sammanfattning  
Härryda kommuns nuvarande taxa för utlämnande av allmän handling beslutades av 
kommunfullmäktige den 21 juni 1999 § 57. Taxan saknar bestämmelser som reglerar bl.a. 
avgift för utlämnanden som sker elektroniskt. Mot bakgrund härav gör förvaltningen 
bedömningen att Härryda kommun bör ta fram och anta en ny reviderad taxa för 
utlämnande av allmänna handlingar.  

En kommun får endast ta ut en avgift vid utlämnande av allmän handling om det finns 
stöd för avgiften i en av kommunfullmäktige antagen taxa. När en kommun tar ut en 
sådan avgift har kommunen att förhålla sig till likställighets- och självkostnadsprincipen.  

Förvaltningen gör bedömningen att avgifterna fortsatt bör baseras på den statliga 
avgiftsförordningen (1992:191).  

Den nuvarande taxan saknar möjligheter att ta betalt för porto. I linje med 
självkostnadsprincipen finner förvaltningen att en sådan möjlighet bör införas i 
kommunens avgiftstaxa. Det bör även införas en möjlighet att ta betalt för kostnader för 
hårdvara, som t.ex. DVD-skivor och USB-minnen.  

Utlämnanden som sker elektroniskt är, precis som utlämnanden i pappersform, förenade 
med kostnader. Förvaltningen finner därför att Härryda kommuns taxa för utlämnande av 
allmänna handlingar bör innehålla bestämmelser om avgift vid sådan begäran.  

Det kan uppkomma situationer då en strikt tillämpning av taxan skulle leda till ett kraftigt 
över- eller underuttag av avgift. För att skapa möjligheter att efterleva de grundläggande 
principerna bör det därför införas en möjlighet till undantag om särskilda skäl föreligger. 
Särskilda skäl att göra undantag från taxan bör även anses föreligga när skolungdomar, 
studenter eller forskare söker tillgång till offentlig information förvarad hos kommunen.  

För att skapa bättre förutsättningar för en korrekt, förutsebar och enhetlig tillämpning av 
taxan finner förvaltningen att det bör antas riktlinjer för taxans tillämpning. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige antar avgiftstaxa för utlämnande av allmänna handlingar enligt 
föreliggande förslag, att gälla från och med den 1 januari 2021. 
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Kommunfullmäktige antar riktlinjer för att ta betalt för utlämnande av allmänna 
handlingar enligt föreliggande förslag, att gälla från och med den 1 januari 2021. 
Kommunfullmäktiges beslut om avgiftstaxa från den 21 juni 1999 § 57 upphävs från och 
med den 1 januari 2021.  

Ärendet 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade den 21 juni 1999 § 57 om avgiftstaxa för utlämnande av 
allmän handling. Sedan beslutet fattades har utlämnanden kommit att ske allt mer 
elektroniskt. Nuvarande taxa omfattar inte sådana elektroniska utlämnanden. 
Förvaltningen har därför beslutat att göra en översyn av avgiftstaxan.  

1999 års beslut om avgiftstaxa 
Enligt kommunfullmäktiges beslut från 1999 ska, vid en beställning omfattande tio sidor 
eller mer, en avgift tas ut för kopior av allmänna handlingar och för utskrifter av 
upptagningar för automatisk databehandling. Taxan ska följa den vid var tid gällande 
statliga avgiftsförordningen (1992:191).  

Sammanfattning av rättsläget 
Enligt 2 kap. 15 § tryckfrihetsförordningen, TF, har alla personer rätt att utan avgift, på 
plats i myndighetens lokaler, ta del av allmänna handlingar. Mot en avgift har även alla 
personer rätt att erhålla en kopia eller avskrift av en allmän handling (2 kap. 16 TF). 
Däremot finns det ingen rätt för enskilda att erhålla allmänna handlingar i digital form. 
Det står därför myndigheten fritt att avgöra om utlämnande ska ske på detta vis.  

Statliga myndigheter är enligt avgiftsförordningen (1992:191) skyldiga att ta ut avgifter 
vid utlämnande av en kopia eller avskrift av en allmän handling. Kommuner har ingen 
sådan skyldighet men får enligt 2 kap. 5 § kommunallagen (2017:725) ta ut avgifter för 
tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. Möjligheten att ut en avgift gäller även vid 
elektroniska utlämnande.  

En kommunal myndighet som avser att ta ut en avgift måste ha stöd för uttaget i en av 
kommunen fastställd taxa. Såväl vid fastställandet av taxan som vid tillämpningen av den 
behöver myndigheten beakta självkostnads- samt likställighetsprincipen. Avgiften ska 
täcka kostnader för kopiering, material och expediering. Avgiften får däremot inte avse 
kostnader för handlingens framtagande, återställande och eventuell sekretessprövning. 

Avgift baserad på avgiftsförordningen 
De avgifter som föreskrivs i avgiftsförordningen är baserade på principen om full 
kostnadstäckning. Mot bakgrund härav torde avgiftsnivåerna i avgiftsförordningen vara 
förenliga med den kommunala självkostnadsprincipen. Avgiftsförordningen hålls 
uppdaterad av regeringen. Kommunen kan därmed, med insatser begränsade till att 
bevaka avgiftsförordningen, hålla taxan uppdaterad och i linje med 
självkostnadsprincipen. Förvaltningen gör därför bedömning att Härryda kommun fortsatt 
bör tillämpa de avgiftsnivåer som anges i avgiftsförordningen (jfr 16 § 
avgiftsförordningen).  
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Avgift för utlämnande av papperskopior 
Som framgår ovan bör kommunens taxa baseras på de avgiftsnivåer som anges i 
avgiftsförordningen. I avgiftsförordningen föreskrivs dock att avgift ska tas ut för 
beställningar som omfattar tio sidor eller mer. Att ta betalt för allmänna handlingar 
medför administration. Mot bakgrund av intressent av att begränsa denna administration, 
samt mot intresset av transparens och service gentemot medborgarna, finner 
förvaltningen att avgift först bör tas ut för beställningar som omfattar 40 sidor eller mer.  

När någon önskar få kopior av allmänna handlingar skickade till sig via post uppstår för 
kommunen en kostnad för porto. Kommunens nuvarande taxa saknar möjlighet att ta 
betalt för sådan kostnad. Förvaltningen anser att kommunens taxa bör spegla kommunens 
kostnader för utlämnandet. En sådan ordning är inte bara i linje med likställighets- och 
självkostnadsprincipen utan har också den fördelen att den eventuella extra kostnad som 
en viss utlämnandeform medför, hamnar på den aktör som har möjlighet att påverka 
densamma. Mot bakgrund härav gör förvaltningen bedömningen att taxan bör förses med 
en bestämmelse som reglerar möjligheten att ta ut en avgift motsvarande kostnaden för att 
skicka begärd handling till mottagaren. 

Avgift för utlämnande i elektronisk form 
Härryda kommuns taxa för utlämnande av allmän handling reglerar endast utlämnande av 
allmänna handlingar i pappersform. Utlämnanden som sker elektroniskt är dock precis 
som utlämnanden i pappersform förenade med kostnader. Från ett likställighetsperspektiv 
såväl som från ett ekonomiskt perspektiv får det därmed anses motiverat att ta ut en avgift 
även vid elektroniska utlämnanden.   

Utlämnande i elektronisk form kan ske på flera olika sätt. Nedan redogörs för 
förvaltningens överväganden för respektive form. 

E-post 
Att lämna ut digitala handlingar med hjälp av e-post skiljer sig från utlämnanden i 
pappersform. Att bifoga en fil som innehåller 39 sidor tar generellt sett lika mycket tid i 
anspråk som ett bifogande av en fil som innehåller 50 sidor. Att bifoga flera filer tar dock 
generellt sett mer tid i anspråk än att bara bifoga en fil. Taxan för utlämnande av digitala 
handlingar via e-post bör därför utgå från antalet handlingar och inte antalet sidor.  

Handlingar som inte förvaras elektroniskt behöver skannas in innan de kan skickas. 
Kostnaderna för utlämnande via e-post av handlingar som inte förvaras elektronisk är 
därför generellt sett högre än kostnaderna för utlämnande av handlingar som förvaras 
elektroniskt. Hanteringen har dessutom många likheter med ett utlämnande i 
pappersform. Taxan för utlämnande via e-post av handlingar som förvaras i pappersform 
bör därför utgå från antalet sidor.  

Portabel hårdvara för lagring av elektronisk information 
Vid utlämnande i elektronisk form genom att handlingar förs över till en portabel 
hårdvara för lagring av elektronisk information tillkommer kostnader för hårdvaran. Det 
kan t.ex. röra sig om att handlingar förs över till ett USB-minne eller en CD- eller DVD-
skiva. Dessa kostnader bör täckas fullt ut av taxan. I övrigt bör samma överväganden 
göra sig gällande som vid utlämnande via e-post.  
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Undantag 
Nuvarande taxa saknar en bestämmelse motsvarande den i 16 § 3 stycket 
avgiftsförordningen gällande möjlighet att om särskilda skäl föreligger besluta om 
undantag från taxan. Möjligheten till undantag är motiverad bland annat utifrån det 
faktum att det i undantagsfall kan förekomma att en strikt tillämpning av taxan leder till 
ett avgiftsuttag som kraftigt överstiger eller understiger kostnaden för utlämnandet. För 
att Härryda kommun ska kunna upprätthålla självkostnadsprincipen och därmed 
legitimiteten i avgiftsuttaget bör det därför, precis som i avgiftsförordningen, införas en 
möjlighet att göra undantag från taxan om särskilda skäl föreligger. Med hänsyn till 
likställighetsprincipen bör särskilda skäl även anses föreligga då det är uppenbart att 
någon, t.ex. genom att dela upp sina beställningar, försöker kringgå taxan.   

Vid utlämnanden har kommunen i den praktiska tillämpningen tidigare gjort undantag 
bl.a. i fall då utlämnande har skett till skolungdomar, studenter eller för 
forskningsändamål. Att förenkla för skolungdomar, studerande och forskare att tillägna 
sig, och därmed i förlängningen samhället, en ökad kunskap får ses som något positivt. 
Gruppen är dessutom förhållandevis enkel att identifiera och avgränsa. Undantaget torde 
därför vara förenligt med likställighetsprincipen. Förvaltningen gör därför bedömningen 
att det föreligger sakliga skäl för att göra undantag för dessa grupper.  

Förutom att ange att undantag kan göras bör taxan även ange på vilket sätt undantag ska 
göras. Förvaltningen finner att undantag, för att kunna möta de situationer som anges 
ovan, bör kunna göras antingen genom att avgiften helt sätts ned, att den beräknas på ett 
alternativt sätt eller att avgiften delas mellan flera personer. För att underlätta en enhetlig 
tillämpning ska mer information gällande tillämpningen av undantagsbestämmelserna ges 
i riktlinjerna.  

  

 

Peter Lönn 
Kommundirektör  Birgitta Flärdh 
  Utvecklingschef 

 

Bilagor 

Bilaga 1 Härryda kommuns avgiftstaxa för utlämnande av allmänna handlingar 

Bilaga 2 Härryda kommuns riktlinjer för att ta betalt för utlämnande av allmänna 
handlingar 

Bilaga 3 Avgiftstaxa för utlämnande av allmän handling enligt beslut av 
kommunfullmäktige den 21 juni 1999, § 57
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Härryda kommuns avgiftstaxa för utlämnande av allmänna 
handlingar 

1 § Inledning  

Denna taxa ska tillämpas vid utlämnande av allmänna handlingar som sker 
för att tillgodose var och ens rätt att ta del av allmänna handlingar enligt 2 
kap. 1 § tryckfrihetsförordningen.  

2 § Avgift för utlämnande i pappersform 

Avgift för utlämnande av kopia av allmän handling i pappersform som 
lämnas på plats eller skickas med brev 

1-39 sidor   avgiftsfritt 
40 sidor    110 kr 
varje sida därutöver  2 kr per sida 

Vid försändelser som skickas via brev tillkommer porto om försändelsen 
väger mer än 100 gram och vid postförskott postförskottsavgift.   

3 § Avgift för utlämnande med e-post  

Avgift för kopia av allmänna handlingar som skickas med e-post är för 
handlingar lagrade elektroniskt  

1-9 handlingar  avgiftsfritt 
10 handlingar  50 kr 
varje handling därutöver  2 kr per handling.  

Avgift för kopia av allmänna handlingar som skickas med e-post är för 
inskannade handlingar 

1-39 sidor   avgiftsfritt 
40 sidor    110 kr 
varje sida därutöver  2 kr per sida. 
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4 § Avgift för utlämnande på digitalt lagringsmedia 

För kopior av allmänna handlingar som lämnas ut på digitalt lagringsmedia 
tillämpas avgifterna i 3 §.  

Förutom avgift enligt 1 st. tillkommer avgift för digital lagringsmedia enligt 
nedan. 

CD/DVD   15 kr 
USB   45 kr 

5 § Undantag  

Undantag från taxan får göras om det föreligger särskilda skäl.  

Undantag från taxan görs genom att  

1. någon avgift inte tas ut,  
2. avgiften delas mellan flera personer som har begärt ut kopia av 

samma handlingar, eller 
3. genom att avgiften beräknas på annat sätt.  

För det fall avgiften beräknas på annat sätt ska den beräknas med 125 kr per 
påbörjad fjärdedels arbetstimme. 

6 § Uppenbart missbruk 

Vid uppenbart missbruk av bestämmelserna om avgiftsfria utlämnanden 
enligt 2-4 §§ kan avgift tas ut redan från första sidan.    
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Härryda kommuns riktlinjer för att ta betalt för utlämnande 
av allmänna handlingar  

Inledning (1 §)  
Härryda kommuns taxa för utlämnande av allmän handling ska tillämpas vid 
utlämnande av allmän handling som sker enligt 2 kap. 1 § 
tryckfrihetsförordningen (TF). Detta innebär att taxan ska tillämpas när 
enskilda vänder sig till kommunen för att ta del av allmänna handlingar. 
Precis som vid tillämpning av 2 kap. 1 § TF ska taxan tillämpas både när 
privatpersoner och representanter från företag begär att få ta del av en 
allmän handling. Taxan ska däremot inte tillämpas när handlingar skickas 
mellan kommunens olika myndigheter eller när en annan myndighet utanför 
kommunen begär att få ta del av handlingar. Det bör härvid beaktas att de 
flesta högskolor och universitet är myndigheter. Taxan ska inte heller 
tillämpas då part i ett ärende tar del av handlingar i det egna ärendet.  
Det bör beaktas att enskilda alltid har rätt att kostnadsfritt ta del av allmänna 
handlingar i myndighetens lokaler. Det är först när en enskild begär att få en 
kopia av en allmän handling som taxan ska tillämpas.  

Avgifter 
Utlämnande av allmän handling i pappersform (2 §) 
Vid kopiering av pappershandling eller utskrift av elektronisk handling i 
pappersform är de första 39 sidorna gratis, fr.o.m. sida 40 kostar 
utlämnandet 110 kronor och varje sida därutöver kostar två kronor styck. 
Avgiften gäller per sida och inte per papper. Ett papper med dubbelsidig text 
motsvarar alltså två sidor. 
Vid brevleverans tillkommer porto om försändelsen väger mer än 100 gram 
(ungefär 20 st. A4-papper) och vid postförskott postförskottsavgift eller 
annan särskild kostnad för att med post, bud eller liknande förmedling sända 
den begärda handlingen till mottagaren. 

Utlämnande i elektronisk form (3-4 §§) 
Det finns ingen rätt för enskilda att erhålla allmänna handlingar i digital 
form. Det står därför kommunen fritt att avgöra om utlämnande ska ske 
elektroniskt. Normalt torde det inte vara något problem att tillmötesgå en 
sådan begäran. Risken för att personuppgifter kan komma att behandlas i 
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strid med gällande personuppgiftslagstiftning, särskilt risken för en 
otillbörlig spridning av handlingar med integritetskänsligt innehåll, bör dock 
beaktas innan utlämnande sker i elektronisk form. 
För det fall kommunen beslutar att utlämnande ska ske elektroniskt ska 
taxan som anges i 3-4 §§ tillämpas. 
Avgift för utlämnande med e-post (3 §) 
Vid utlämnande som sker genom att handlingar skickas med e-post 
tillämpas två olika taxor. Avgörande för bedömningen av vilken av dessa 
två taxor som ska tillämpas är i vilken form handlingen förvaras hos 
kommunen.  
Förvaras handlingen elektroniskt är det paragrafens första stycke som ska 
tillämpas. Taxan för utlämnande av handling som förvaras elektroniskt utgår 
från antalet handlingar (filer). 
Förvaras handlingen i pappersform behöver handlingen skannas innan den 
kan översändas elektroniskt. För utlämning av sådan handling tillämpas 
paragrafens andra stycke. Taxan i andra stycket utgår ifrån antalet sidor.  
Lägg märke till att kommunen inte får ta betalt för utförd sekretessprövning. 
En handling som förvaras elektroniskt men som skrivs ut endast för att 
uppgifter som omfattas av sekretess ska ”maskas”, ska därför omfattas av 
taxan i paragrafens första stycke. 
Avgift för utlämnande på digitalt lagringsmedia (4 §) 
Vid utlämnande på digitalt lagringsmedia tillämpas samma taxa som vid 
utlämnande via e-post; taxan i 3 §. Behöver handlingarna först skannas 
beräknas därmed avgiften utifrån antalet sidor. Kan handlingarna (filerna) 
föras över elektroniskt utan att först skannas sker beräkningen istället utifrån 
antalet handlingar.  
Förutom kostnaden per sida, alternativt per handling, tillkommer kostnaden 
för eventuell digital lagringsmedia. Priserna anges i 4 § sista stycket. Priset 
för den digitala lagringsmedian ska alltid tas ut oavsett om antalet sidor eller 
handlingar är så lågt att någon avgift i övrigt inte ska tas ut.   

Undantag (5 §) 
Undantag från taxan får göras om det föreligger särskilda skäl.  
Om undantag görs från taxan ska avgiften antingen helt sättas ned, delas 
mellan flera subjekt eller beräknas enligt en alternativ timtaxa (5 § 2 
stycket). 

Särskilda skäl 

Över- eller underuttag 
Särskilda skäl att göra undantag från taxan kan föreligga i flera olika typer 
av situationer. En omständighet som kan utgöra särskilda skäl är om ett 
uttag enligt ordinarie taxa skulle leda till ett kraftigt över- eller underuttag 
av avgift. Ett exempel härpå är väldigt omfattande beställningar som medför 
att personalen inte kan hantera beställningen inom ordinarie arbetstid eller 
om extrapersonal måste anställas. Beräkning kan då istället göras utifrån 
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timtaxan angiven i 5 § 2 stycket 3. Ett annat exempel är om flera personer 
begär ut kopior av samma handling. Sker sådan begäran inom en 
närliggande tid torde t.ex. inte skanning av handlingen behöva genomföras 
mer än en gång varför avgiften riskerar att kraftigt överstiga kostnaden för 
utlämnandet. I en sådan situation kan avgiften delas mellan de som begärt ut 
samma handling (5 § 2 stycket 2).  
Studie- eller forskningsändamål 
En annan situation då det kan föreligga särskilda skäl att göra undantag från 
taxan är när handlingar begärs ut av skolungdomar, studenter eller för 
forskningsändamål. Statliga universitet och högskolor faller redan genom 1 
§ utanför taxans tillämpningsområde. För skolungdomar och studenter torde 
särskilda skäl föreligga när handlingar begärs ut inom ramen för studierna.  

Uppenbart missbruk (6 §) 
Vid uppenbart missbruk av bestämmelserna om avgiftsfrihet är det möjligt 
att vid varje beställning ta betalt redan från och med den första sidan eller 
handlingen. Det innebär t.ex. att avgiften för beställningar som omfattar 1 
till 39 sidor är 110 kronor. Ett exempel på ett uppenbart missbruk är när en 
person delar upp sin beställning i flera mindre beställningar för att undgå 
avgift.  

När misstanke uppkommer om missbruk, kan det vara lämpligt att göra en 
tjänsteanteckning över utlämnade kopior för att sedan använda denna som 
underlag för ett beslut om tillämpning av undantagsregeln i 6 §. Tänk på att 
enskilda som begär ut allmänna handlingar alltid har rätt att vara anonyma.  
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AVGIFTSTAXA FÖR UTLÄMNANDE AV ALLMÄN HANDLING 
enligt beslut av kommunfullmäktige den 21 juni 1999, § 57 
 
 
Kopiering upp till 9 sidor 0 kr 
 
Beställning av 10 sidor   50 kr 
 
För varje sida därutöver     2 kr 
 
 
Taxan följer den vid varje tidpunkt gällande statliga avgiftsförordningen, 
SFS 1992:191. 
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Sektorn för socialtjänst  
Christina Christensen 

 
 
 
 Kommunstyrelsen 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-11-04 2020KS685  702 
  
 

Samtycke till partsbyte i samverkansavtal med Göteborgs Stad samt 
reviderad delegationsordning 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige beslutade den 30 januari 2020 att ingå samverkansavtal med 
Göteborgs Stad, social resursförvaltning, tillståndsenheten avseende utförandet av 
uppgifter enligt alkohollagen (2010:1622) och lagen (2018:2088) om tobak och liknande 
produkter. 
 
Från och med 1 januari 2021 kommer tillståndsenheten att sortera under Göteborgs Stads 
miljö- och klimatförvaltning i stället för social resursförvaltning. Förändringen innebär 
rent formellt ett byte av part i samverkansavtalet med Härryda kommun, vilket kräver att 
Härryda kommun lämnar sitt samtycke till att samverkansavtalet överlåts till Göteborgs 
Stads miljö- och klimatförvaltning för att avtalet fortsatt ska vara gällande. Avtalet gäller 
i övrigt med oförändrade villkor. 
 
I delegationsordningen sker inga förändringar i sak men delegeringen kommer i 
fortsättningen att ges till förvaltningsdirektören i miljö- och klimatförvaltningen, med rätt 
att vidaredelegera till anställda vid tillståndsenheten. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen samtycker till att samverkansavtalet överlåts till Göteborgs Stads 
miljö- och klimatförvaltning från och med 1 januari 2021 och uppdrar till 
kommundirektören att underteckna skrivelsen om samtycke till partsbyte. 
 
Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningsdirektör vid Göteborgs Stads miljö- och 
klimatförvaltning att besluta i ärenden enligt alkohollagen och lagen om tobak och 
liknade produkter i enlighet med bilagd delegationsordning, med möjlighet att 
vidaredelegera till anställd vid tillståndsenheten. 

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 30 januari 2020 att ingå samverkansavtal med 
Göteborgs Stad, social resursförvaltning, tillståndsenheten avseende utförandet av 
uppgifter enligt alkohollagen och lagen om tobak och liknande produkter. 
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Kommunfullmäktige i Göteborgs Stad har den 15 oktober 2020 reviderat reglementet för 
miljö- och klimatnämnden, vilket bland annat medfört att tillståndsenheten från och med 
1 januari 2021 kommer att sortera under miljö- och klimatförvaltningen i stället för social 
resursförvaltning. Förändringen innebär rent formellt ett byte av part i samverkansavtalet 
med Härryda kommun och för att avtalet fortsatt ska vara gällande krävs 
kommunstyrelsens samtycke till den nya parten. Avtalet gäller i övrigt med oförändrade 
villkor. 
 
I delegationsordningen sker inga förändringar i sak men delegeringen kommer i 
fortsättningen att ges till förvaltningsdirektören i miljö- och klimatförvaltningen med rätt 
att vidaredelegera till anställda vid tillståndsenheten. 
 

 

Lena Lager    Anders Ohlsson 
Sektorschef socialtjänst   Sektorschef samhällsbyggnad 
 

Bilagor 
1. Samtycke till partsbyte 
2. Göteborgs Stads överlåtelse av avtal angående samverkan 
3. Samverkansavtal inklusive delegationsordning gällande från 2020-03-01 
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SAMTYCKE TILL PARTSBYTE 
 

Härryda kommun, 212000-1264 godkänner och samtycker till att bifogat 
avtal som ingåtts med Social resursförvaltning överlåts till Miljö- och 
klimatförvaltningen) som därmed blir Härryda kommuns nya avtalspart. 
Avtalsvillkoren är i övrigt oförändrade.  

För avtalet innebär det att: 

Miljöförvaltningen 

Ersätter 

Social resursförvaltning 

Partsbytet träder i kraft 2021-01-01 

 

För Härryda kommun 

 

______________________________ 

Ort och datum 

 

______________________________ 

Namnteckning 

 

______________________________ 

Namnförtydligande 

Titel: 
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Dokumenthanteringsplan för handlingar inom 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, 

kommunledning och utvecklingsfunktionen 

21 

2020KS624 
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Utvecklingsfunktionen  
Sofia Almqvist 

 
 
 
 Kommunstyrelsen 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-10-14 2020KS624  004 
  
 

Dokumenthanteringsplan för handlingar inom kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen, kommunledning och utvecklingsfunktionen  

Sammanfattning  
Enligt kommunens arkivreglemente, som antogs av kommunfullmäktige den 26 februari 
2018 i § 31, ska varje myndighet upprätta en dokumenthanteringsplan som redovisar 
nämndens aktuella handlingar samt gallringsfrister. Allmänna handlingar får inte 
förstöras utan att det sker med stöd av gallringsbeslut eller enligt lag eller förordning. 
Gallringsbeslut fattas normalt i form av en dokumenthanteringsplan.  

Dokumenthanteringsplanen fungerar som styrdokument för allmänna handlingar inom 
myndigheten och anger vilka handlingar som får gallras, när detta ska ske, vilka 
handlingar som ska bevaras för framtiden och förvaringsplatser för handlingarna. 

En ny dokumenthanteringsplan har tagits fram för handlingar inom kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen, kommunledning och utvecklingsfunktionen till följd av 
organisationsförändringen då sektorn för administrativt stöd blev stödfunktioner. I 
utvecklingsfunktionen ingår näringsliv, kommunikation, kansli, digital utveckling samt 
Agenda 2030. Planen omfattar även kommunfullmäktiges och kommunledningens 
handlingar. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen fastställer dokumenthanteringsplanen för handlingar inom 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunledning och utvecklingsfunktionen och 
där till kopplade gallringsbeslut i enlighet med bifogad dokumenthanteringsplan. 

  

Peter Lönn 
Kommundirektör  Birgitta Flärdh 
 Utvecklingschef 

 
Bilaga 
Dokumenthanteringsplan för handlingar inom kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, 
kommunledning och utvecklingsfunktionen
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HÄRRYDA KOMMUN  DOKUMENTHANTERINGSPLAN Första giltighetsdag: 2021-01-01 

Myndighet/arkivbildare: Kommunstyrelsen - utvecklingsfunktionen  
Antagandedatum: xxxx-xx-xx 

Inledning 
 
En dokumenthanteringsplan är en förteckning över alla handlingstyper som finns i förvaltningen och beskriver hur de hanteras. I 
dokumenthanteringsplanen ges anvisningar om förvaring, sortering och huruvida de ska bevaras eller gallras. Här finns också instruktioner för 
leveranser till kommunarkivet. 
Tanken är att planen ska vara ett verktyg för de som hanterar informationen i verksamheten och för allmänheten som vill ta del av 
myndighetens allmänna handlingar. 
 
En dokumenthanteringsplan behöver kontinuerligt revideras. För frågor eller synpunkter kontaktas kommunarkivarie Sofia Almqvist på tfn 
031-724 6252 samt e-post sofia.almqvist@harryda.se.   

Verksamhetsbeskrivning 
Utvecklingsfunktionen är en av tre stabsfunktioner i kommunen och inrättades 1 juli 2017. Den ersatte den tidigare kanslifunktionen som i ett 
led att bl.a. stärka kommunens utvecklingsperspektiv och öka samordningen av utvecklingsinsatser. I funktionen ingår verksamheterna 
näringsliv, kommunikation, kansli, digital utveckling samt Agenda 2030.  
Kanslienheten ansvarar för stöd och service till den politiska organisationen genom bl.a. sekreterarskap för kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen, nämnder och utskott. Andra ansvarsområden är bl.a. post och diarium, kommunarkivet samt konsultation och utbildning i 
juridiska frågor till förvaltningen.  
Kommunikationsenheten ansvarar bl.a. för grafisk profil, kommunens hemsida, annonsering och trycksaker, kriskommunikation samt stödjer 
respektive verksamhet med kommunikationsplanering.  
Enheten för digital utveckling leder och samordnar arbetet med digitalisering och näringslivsenheten har hand om näringslivsfrågor som t.ex. 
kommunens företagsklimat.  
Agenda 2030 leds och samordnas av ett team med kompetenser inom miljö, folkhälsa och internationella kontakter. De ansvarar bl.a. för det 
strategiska arbetet med folkhälsa och för samordning av det interna miljöarbetet, internationella kontakter samt EU-projekt.  
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Ordförklaringar  
 
Allmän handling: Är en handling som bl. a förvaras, inkommit till eller upprättats hos en myndighet. Allmänna handlingar kan vara offentliga 
om de inte innehåller några sekretessbelagda (konfidentiella) uppgifter enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
 
Bevara: Innebär att handlingen bevaras för all framtid. 
 
Gallra: Innebär att man förstör handlingen oavsett om informationen är digital eller på papper. Gallringen bör ske under kontroll genom att 
handlingarna bränns eller tuggas medan digital information ska förstöras så att den inte går att återskapa. Gallring efter t.ex. 2 år innebär att 
handlingen kan gallras tidigast 2 kalenderår utöver det år handlingen inkom/upprättades. 
 
Gallras vid inaktualitet innebär att ansvarig själv gör bedömningen när handlingen ska förstöras. 
 
Diarieföring: Diarieföring är registrering av allmänna handlingar. 
 

Förvaring av allmänna handlingar  
Arkivlagen säger att det är myndighetens skyldighet att skydda sina handlingar mot förstörelse, skada, tillgrepp och obehörig åtkomst. Det är 
Riksarkivets krav på arkivlokaler (RA-FS 1997:3 samt 2013:4) som ska gälla. Det innebär bl. a att arkivlokalen ska stå emot brand i två 
timmar, inga vattenbärande rör får finnas i lokalen och låset ska vara i minst skyddsklass 2. Om nya arkivlokaler ska uppföras bör 
kommunarkivet kontaktas. Finns det mindre mängder handlingar kan man förvara dessa i dokumentskåp, men de ska då klara samma krav 
som arkivlokaler (t.ex. en brandklassning enligt EI 120). 
 

Gallring  
Gallring innebär att informationen förstörs. Allmänna handlingar ska bevaras och gallring får endast ske i enlighet med 
dokumenthanteringsplanen. Vid osäkerhet på vad som gäller för en viss handlingstyp kontaktas kommunarkivarie eller verksamhetens 
arkivansvarig. 
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Notera att det i en del speciallagar finns regler för bevarande under en viss tid. Detta innebär dock inte att handlingar kan gallras när tiden löpt 
ut. Arkivlagens bestämmelser tar då över och det är alltid en dokumenthanteringsplan som reglerar gallringen. Om en handlingstyp inte finns 
med i planen ska det bevaras till dess att ett gallringsbeslut fattats. 
 
När gallringsfristen för en handlingstyp har löpt ut bör gallringen verkställas. Tänk dock på att om någon begär att få ta del av en handling, 
som enligt dokumenthanteringsplanen skulle ha varit gallrad men av någon anledning undgått gallring, ska gallringen inte verkställas innan 
eventuellt utlämnande. 
 
Det är viktigt att gallringen sker under kontroll. Det är den som står som arkivredogörare för verksamheten i dokumenthanteringsplanen som 
ansvarar för att handlingarna gallras. Det händer att information som ska gallras finns både i pappersutskrift och i ett verksamhetssystem. Då 
ska gallringen ske av såväl pappersburen som digital information. 
Handlingar som omfattas av sekretess eller är integritetskänsliga ska alltid brännas eller strimlas i dokumentförstörare. Finns ingen sådan kan 
det även slängas i behållare för sekretesshandlingar. 

Rubrikförklaringar  
 
Handlingstyp: Vilken sorts handling en specifik hantering rör, t ex avtal.  
 
Sortering: Vilken ordning handlingarna står i, t ex personnummer eller kronologisk.  
 
Förvaring: Förvaringsplats under pågående arbete, kan vara digitalt och/eller fysiskt.  
 
Bevaras/Gallras: Om handlingen ska bevaras eller om den ska gallras (slängas/förstöras) och i så fall när den ska gallras. Handlingar som ska 
bevaras överlämnas till kommunarkivet. 
 
Överföring till kommunarkiv: Om handlingen ska lämnas in till kommunarkivet står det t ex ”2 år”, vilket betyder två hela år utöver det år 
handlingen upprättats/inkommit. En bevarandehandling som upprättas/inkommer 2018 ska alltså överföras till kommunarkivet år 2021.  
 
Anmärkning: Om det finns någon ytterligare information som är viktig vid hanteringen av en viss handling står det här. 
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Handlingstyp 
 

Sortering Förvaringsplats  Överföring till 
kommunarkiv 

Bevaras/Gallras 
efter antal år 

Anmärkning 

1. Utvecklingsfunktionen 
 
1.1 Allmän administration 
 
Beskrivning  
 
Här redovisas handlingstyper som är gemensamma för hela utvecklingsfunktionen. 
 
Projekt/ EU-projekt 
 

   Se anm. Se kommungemensam 
dokumenthanteringsplan för 
projekt/EU-projekt 

Domar Diarienr Platina   Diarieförs under respektive 
ärende. Domar av vikt för 
verksamheten delges berörd 
nämnd. 

1.1.1 Protokoll och mötesanteckningar 
 
Kallelser/dagordningar för 
styrgrupper, arbetsgrupper och 
samverkansforum 

 Teams/O-katalog  Gallras vid 
inaktualitet 

T.ex. GDPR-gruppen, AC-
gruppen, registratorsgruppen, 
forum för digital utveckling, 
styrgrupp för digitalisering, 
utvecklingsfunktionens 
ledningsgrupp etc. 

Mötesanteckningar för 
styrgrupper, arbetsgrupper och 
samverkansforum  

 Teams/O-katalog  Gallras efter 5 år T.ex. GDPR-gruppen, AC-
gruppen, registratorsgruppen, 
forum för digital utveckling, 
styrgrupp för digitalisering, 
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Handlingstyp 
 

Sortering Förvaringsplats  Överföring till 
kommunarkiv 

Bevaras/Gallras 
efter antal år 

Anmärkning 

utvecklingsfunktionens 
ledningsgrupp etc. 
För protokoll gällande Råda 
säteri, se 1.11.5.2 

Mötesanteckningar från 
arbetsplatsträff 

 Teams  Gallras efter 2 år  

Fysisk arbetsmiljörond  Närarkiv  Bevaras  
Skyddsrond  Närarkiv  Bevaras  
1.1.2 Hantera enkäter 
 
1.1.2.1 Egenproducerade enkäter 
 
Underlag  Enkätsystemet  Gallras vid 

inaktualitet, se 
anm. 

Ifyllda formulär. Gallras efter 
resultatsammanställning. 

Enkäter av betydelse - 
sammanställning 

Diarienr Platina  Bevaras, se anm. Sammanställning och ett tomt 
frågeformulär. 

Enkäter av tillfällig betydelse, 
sammanställning 

   Gallras vid 
inaktualitet 

 

1.1.2.2 Enkätsvar (till t ex statliga myndigheter) 
 
Enkätsvar av betydelse Diarienr Platina  Bevaras  
Enkätsvar av tillfällig betydelse    Gallras vid 

inaktualitet 
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Handlingstyp 
 

Sortering Förvaringsplats  Överföring till 
kommunarkiv 

Bevaras/Gallras 
efter antal år 

Anmärkning 

1.1.3 Hantera avtal 
 
Avtal/kontrakt gällande 
kärnverksamhet och 
verksamhetskritiska varor och 
tjänster 

Diarienr Platina  Bevaras För avtal som föregåtts av 
upphandling, se 
kommungemensam 
dokumenthanteringsplan för 
upphandling 

Övriga avtal/kontrakt av 
rutinmässig karaktär 

 Hos 
handläggare/Teams/O
nedrive/O-katalog 

 Gallras 2 år efter 
avtalstidens 
utgång 

 

1.1.4 Hantera inkommande och utgående handlingar 
 
Inkommande och utgående 
handlingar av betydelse 

Diarienr Platina  Bevaras Brev i pappersformat, e-post, 
SMS, MMS, röstmeddelanden, 
meddelanden från social media 
m.m. av betydelse och som tillför 
sakuppgifter ska bevaras. Ibland 
kan en tjänsteanteckning krävas 
för att det ska kunna bevaras. 

Inkommande och utgående 
handlingar av ringa eller tillfällig 
betydelse 
 

   Se anm. Kan efter informationsvärdering 
gallras vid inaktualitet.  
 
Korrespondens som innehåller 
sekretessreglerade uppgifter ska 
alltid registreras. 
 
Se även kommungemensam 
dokumenthanteringsplan för 
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Handlingstyp 
 

Sortering Förvaringsplats  Överföring till 
kommunarkiv 

Bevaras/Gallras 
efter antal år 

Anmärkning 

handlingar av tillfällig och ringa 
karaktär. 
 

Mottagningsbevis  Hos handläggare  Gallras vid 
inaktualitet 

 

1.1.5 Hantera utlämnande av allmänna handlingar 
 
Beskrivning  
 
Offentlighetsprincipen möjliggör att vem som helst kan begära att få se allmänna, offentliga handlingar hos svenska myndigheter och förvaltningar. Principen 
regleras i tryckfrihetsförordningen (1949:105) kap. 2. 
När en begäran om utlämnande av allmän handling sker ska den handläggas genast eller så snart det är möjligt. Förekommer sekretess görs en prövning om 
utlämnande där uppgifter omfattade av sekretess kan maskas, d.v.s. att konfidentiella uppgifter stryks över, innan förfrågande part kan ta del av handlingen. 
Om sekretessen gör att handlingen inte får lämnas ut överhuvudtaget eller om det är handlingar som inte är allmänna som har begärts så lyder ett avslag på 
begäran om utlämnande. 
Vid en sådan situation kan den förfrågande parten överklaga beslutet i domstol. 
 
Inkommen begäran om att ta del 
av allmän handling och handlingen 
lämnas ut 
 

 Hos handläggare  Gallras vid 
inaktualitet 

Generella begäranden om 
utlämnande av allmän handling. 
Kan gallras när begäran anses 
besvarad och avslutad. 
  

Inkommen begäran om att ta del 
av allmän handling och handlingen 
nekas helt eller delvis att lämnas ut 
eller lämnas ut med förbehåll 
 

Diarienr Platina  Bevaras  

Svar på begäran där handlingen 
lämnas ut 

 Hos handläggare  Gallras vid 
inaktualitet 
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Handlingstyp 
 

Sortering Förvaringsplats  Överföring till 
kommunarkiv 

Bevaras/Gallras 
efter antal år 

Anmärkning 

Svar på begäran där handlingen 
nekas helt eller delvis att lämnas 
ut, eller lämnas ut med förbehåll 

Diarenr Platina  Bevaras Inklusive eventuell 
bedömning/maskering 

Beslut att ej lämna ut allmän 
handling, helt eller delvis, eller att 
lämna ut med förbehåll 

Diarienr Platina  Bevaras Inklusive besvärshänvisning 

Överklagande av beslut att ej 
lämna ut allmän handling helt eller 
delvis, eller att lämna ut handling 
med förbehåll 
 
 

Diarienr Platina  Bevaras   

Beslut/dom från kammarrätten 
 
 

Diarienr Platina  Bevaras  
 
 
 

 

1.1.6 Hantera synpunkter och klagomål från allmänheten 
 
Synpunkter från allmänheten av 
rutinartad karaktär 

Diarienr Platina 
(synpunktsdiariet) 

 Gallras efter 2 år Pappershandlingar gallras efter 
att de registrerats och skannats in 
i synpunktsdiariet 

Synpunkter och klagomål från 
allmänheten av vikt 

Diarienr Platina    

1.1.7 Hantera dataskyddsadministration 
 
Se även 1.7.3 Hantera personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen 
Samtycke för publicering av 
personuppgifter 

   Gallras vid 
inaktualitet* 

*Gallras när personuppgiften inte 
längre publiceras 
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Handlingstyp 
 

Sortering Förvaringsplats  Överföring till 
kommunarkiv 

Bevaras/Gallras 
efter antal år 

Anmärkning 

Se 1.7.3 Hantera personuppgifter 
i enlighet med 
dataskyddsförordningen för 
hantering av bild- och 
filmpublicering. 

Information om behandling av 
personuppgifter 

 O:katalog  Gallras vid 
inaktualitet*  

Skickas till den som 
personuppgiftsbehandlingen 
berör. 
 
*Gallras när personuppgiften inte 
längre publiceras 
 

1.1.8 Hantera presentationer och utbildningsmaterial  
 
Presentationer tillhörande politiska 
ärenden 

   Bevaras Bör utredas om dessa även ska 
diarieföras under respektive 
ärende. 

Övriga 
presentationer/utbildningsmaterial 

   Ajourhålles  

1.1.9 Hantera personaladministration 
 
Här redovisas handlingar som rör personal och som hanteras inom utvecklingsfunktionen. Övriga personaladministrativa handlingar finns i 
personalfunktionens dokumenthanteringsplan 
Anhöriglista  Personec  Ajourhålles  
Godkännande löneavdrag 
mobiltelefon 

   Se anm. Skickas till löneenheten. 

Minnesanteckning 
medarbetarsamtal 

   Gallras vid 
inaktualitet 
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Handlingstyp 
 

Sortering Förvaringsplats  Överföring till 
kommunarkiv 

Bevaras/Gallras 
efter antal år 

Anmärkning 

Tjänstgöringsintyg/betyg  Se anm.  Se anm. Skickas till löneavdelningen 
omgående. 

Anställningsavtal    Se anmärkning Original skickas till 
löneavdelningen, kopior på 
enheten gallras vid inaktualitet. 

Ansökningshandlingar, erhållen 
tjänst 

   Se anmärkning Utgör underlag för 
delegationsbeslut till 
kommunstyrelsen (för anställning 
om minst 6 månader). Original 
skickats till personalfunktionen. 

Ansökningshandlingar, ej erhållen 
tjänst 

   Gallras efter 2 år Digitala ansökningar sparas hos 
offentliga jobb i 2 år 

Spontanansökan, vikariat och 
intresseanmälningar 

 

   Gallras vid 
inaktualitet 

 

1.1.9.1 Ledighetsansökningar 
 
Ansökan upp t.o.m. 14 dagar    Se anm. Skickas till personalavdelningen. 
Ansökan längre tid än 14 dagar    Se anm. Utgör underlag för 

delegationsbeslut till 
kommunstyrelsen om 
tjänstledigheten inte följer av lag, 
annan författning eller avtal.  
Efter inrapporterat beslut kan 
handlingarna gallras, under 
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Handlingstyp 
 

Sortering Förvaringsplats  Överföring till 
kommunarkiv 

Bevaras/Gallras 
efter antal år 

Anmärkning 

förutsättning att original skickats 
till personalavdelningen. 

1.1.9.2 Sjukdom, skada och rehabilitering 
 
Försäkran för sjuklön  Självservice    
Läkarintyg  Adato  Se anm. Skannas in i Adato av ansvarig 

chef. 

Originalet lämnas därefter tillbaka 
till medarbetaren eller gallras. 
Observera sekretess. 

Rehabiliteringsutredning  Adato  Bevaras, se anm. Original i personalakt. 
Anmälan om tillbud eller 
arbetsskada, personal 

 LISA  Bevaras  

1.2 Kommunfullmäktige 
 
1.2.1 Hantera kommunfullmäktiges styrdokument  

 
Beskrivning  
 
Kommunfullmäktige är Härryda kommuns högsta beslutande organ och beslutar i frågor som bl.a. mål och riktlinjer för verksamheterna, budget, skatt och 
andra viktiga ekonomiska frågor. Det ska även vara ett forum för idéer, debatt och information där ledamöter ges möjlighet till aktiv påverkan på de politiska 
besluten och ge allmänheten möjlighet till insikt i besluten. I fullmäktige finns en fast beredning Framtidens välfärd och samhällsutveckling och tillfälliga 
beredningar vid behov. 
 
Arbetsordning för 
kommunfullmäktige och 
fullmäktigeberedning 

Diarienr Platina  Bevaras  
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Handlingstyp 
 

Sortering Förvaringsplats  Överföring till 
kommunarkiv 

Bevaras/Gallras 
efter antal år 

Anmärkning 

 
 
Reglementen 
 

Diarienr Platina  Bevaras T.ex. reglementen för partistöd, 
revisorer, arvodesreglemente och 
förbundsordning för 
Räddningstjänsten Storgöteborg.  
 

Strategisk plan för 
mandatperioden 
 
 
 

Diarienr Platina  Bevaras  
 
 

Underlag till budget.  

Budget/Plan  
 

Diarienr Platina  Bevaras  
 
 

 

Taxor/Avgifter 
 

Diarienr Platina  Bevaras     
 
 

Taxor och avgifter är 
verksamhetsknutna men fastställs 
av kommunfullmäktige.  
 
 

Rapporter/skrivelser från 
beredningar 

Diarienr Platina  Bevaras Antas av kommunfullmäktige 

Turordningsregler för ersättarnas 
tjänstgöring 
 
 
 

Diarienr Platina  Bevaras Gäller tjänstgöring i nämnder, 
utskott, styrelser och beredningar.  

Plan över politisk organisation 
 
 

Diarienr Platina  Bevaras     
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Handlingstyp 
 

Sortering Förvaringsplats  Överföring till 
kommunarkiv 

Bevaras/Gallras 
efter antal år 

Anmärkning 

 
Styrmodell och visionsarbete 
 
 
 

Diarienr Platina  Bevaras     
 
 

 

Policys, riktlinjer och andra 
styrdokument 
 
 

Diarienr Platina  Bevaras     
 
 

 

Tidsplan för sammanträden 
 

Kronologisk Intranät/ 
Pärm hos planerings-
ledare 
 

 Gallras vid 
inaktualitet 

En gemensam tidsplan där 
fullmäktige- och kommun-
styrelsesammanträden samt 
välfärdsnämndens sammanträden 
är med. 
  

1.2.2 Fatta politiska beslut  
 

Kallelser Årsvis/ 
Datumordning 

Platina  Gallras efter 2 år Kallelser för både 
kommunfullmäktige och 
fullmäktiges presidium.  
 

Protokoll med bilagor 
 

Årsvis/ 
Datumordning 
 

Platina/ 
Närarkiv 
 
 

 Bevaras Originalen förvaras i närarkivet. 

Webbsändningar från fullmäktiges 
sammanträden 
 

Kronologisk Extern server  Se anm. Undersök möjligheterna att 
bevara digitalt i e-arkiv. Under 
tiden bevaras alla 
webbsändningar på extern server. 
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Handlingstyp 
 

Sortering Förvaringsplats  Överföring till 
kommunarkiv 

Bevaras/Gallras 
efter antal år 

Anmärkning 

Mötesanteckningar,  
fullmäktiges presidium 
 

Årsvis/ 
Datumordning 
 
 

Platina  Bevaras  

Voteringslista 
 

 Se anm.   Bevaras 
 
 

Bevaras i protokoll.  
 
 
 

Justeringsanslag 
 

 Se anm.  Bevaras, se anm. Publiceras på digital anslagstavla, 
bevaras i protokoll.  
  
 

Rapporter ur närvaro och 
voteringssystemet  

 O:katalog  Gallras vid 
inaktualitet 

 

Bokningsbekräftelser av 
sammanträdeslokal 

 O:katalog  Gallras vid 
inaktualitet 

 

1.2.3 Hantera medborgarförslag, motioner och interpellationer 
 

Beskrivning  
 
Genom medborgarförslag har folkbokförda i Härryda kommun möjligheten att väcka frågor i kommunfullmäktige. Däremot har inte föreningar, företag eller 
organisationer rätt att lämna medborgarförslag.  
För att förslaget ska ha en relevant grund ska det handla om ett ämne som ligger under kommunens ansvar och inte om myndighetsutövning mot enskild 
person eller ha en odemokratisk/rasistisk innebörd.  
Förslagen behandlas på fullmäktiges sammanträden och publiceras cirka 1 vecka efteråt på kommunens webbplats i samband med justeringen av fullmäktiges 
protokoll. När förslaget har behandlats lämnas det till förvaltningen för utredning och när den är genomförd fattas ett beslut i kommunstyrelsen eller 
kommunfullmäktige. Beslutet publiceras cirka 1 vecka på webbplatsen efter sammanträdet. 
 
Alla ledamöter i kommunfullmäktige har möjlighet att väcka frågor och lämna förslag till beslut genom att lämna in en motion. 
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Handlingstyp 
 

Sortering Förvaringsplats  Överföring till 
kommunarkiv 

Bevaras/Gallras 
efter antal år 

Anmärkning 

En motion förs till beredning vilket innebär att förslaget utreds och prövas utifrån olika synpunkter. När ett svar på motionen läggs fram tar därefter 
fullmäktige ställning till det genom ett beslut. 
 
Interpellationer är frågor som fullmäktigeledamöter riktar till bl.a. kommunalråd eller nämndsordföranden och bör gälla större angelägenheter för kommunens 
räkning. En interpellation är inte föremål för något beslut men alla fullmäktigeledamöter får möjlighet att delta i debatten.  
 
Medborgarförslag 
 
 

Diarienr Platina  Bevaras  
 
 

Bekräftelse på inlämnat 
medborgarförslag 
 

Arbetsdokument i 
ärendet i diariet. 
 

Platina  Gallras vid 
inaktualitet 

 

Brev till förslagsställare angående 
beslut om medborgarförslag 
 
 

Diarienr Platina  Bevaras  

Redovisning av medborgarförslag 
 

Diarienr Platina  
 

  Bevaras  Sammanställning som görs 2 
gånger per år där kommun-
fullmäktige informeras om de 
beslut som tagits och vilka 
förslag som inte avgjorts eller 
behandlats klart.   
 

Motioner 
 
 
 

Diarienr Platina  
 
 

  Bevaras  
 
 

 

Svar på motioner 
 
 

Diarienr Platina  
 
 

  Bevaras  Kan innehålla bilagor.  
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Handlingstyp 
 

Sortering Förvaringsplats  Överföring till 
kommunarkiv 

Bevaras/Gallras 
efter antal år 

Anmärkning 

 
Interpellationer 
 

Diarienr Platina  
 
 

  Bevaras   

Svar på interpellationer 
 
 
 

Diarienr Platina  
 
 

  Bevaras   

1.2.4 Hantera särskilda beredningar 
 

Beskrivning  
 
Förutom en fast beredning som ska ha ett långsiktigt perspektiv och helhetssyn på såväl samhället som välfärden kan kommunfullmäktige inrätta tillfälliga 
beredningar för beredning av ett visst ärende som ska avgöras av fullmäktige. 
 
Kallelser 
 

Årsvis/ 
Datumordning  
 

Platina  Gallras efter 2 år 
 
 
 

 

Minnesanteckningar 
 

Årsvis/ 
Datumordning  
 

Platina Vid 
mandatperiodens 
slut 

Bevaras   
 

1.2.5 Hantera valberedning 
 

Beskrivning  
 
Kommunfullmäktiges valberedning förbereder val av ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen och nämnder, ledamöter i fullmäktiges beredningar samt 
val av representanter till bolag och förbund m.m. 
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Handlingstyp 
 

Sortering Förvaringsplats  Överföring till 
kommunarkiv 

Bevaras/Gallras 
efter antal år 

Anmärkning 

Kallelser 
 
 
 

Årsvis/ 
Datumordning 
 

Platina  Gallras efter 2 år 
 

 

Protokoll 
 

Årsvis/ 
Datumordning 
  
 

Närarkiv/Platina 
 
 

 Bevaras  

Avsägelser och fyllnadsval  
 

Diarienr 
 
 

Platina 
 

 Bevaras  

1.2.6 Hantera förtroendevalda 
 

Förtroendemannaregister 
 

 Personec Vid 
mandatperiodens 
slut 

Bevaras Uppdateras löpande. 
 

Matrikel över förtroendemän 
 

 Personec  Bevaras Uppdateras löpande. 
 
 

1.2.7 Hantera stöd till politiken 
 

Rutiner för förtroendevalda 
 
 
 

 O:katalog   Ajourhålles T.ex. rutiner för e-posthantering.  
 
 
 
 
 

Ansvarsförbindelse för digitala 
verktyg 
 

Alfabetisk Hos planeringsledare  Gallras efter 
mandatperiodens 
slut   

Förbindelsen skrivs ut i 2 
exemplar för underskrift. 
Förtroendevald behåller ett 
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Handlingstyp 
 

Sortering Förvaringsplats  Överföring till 
kommunarkiv 

Bevaras/Gallras 
efter antal år 

Anmärkning 

 exemplar och planeringsledaren 
behåller ett hos sig. 
 

Reversal på återlämnande av 
digitala verktyg 
 

Alfabetisk  Hos planeringsledare  Gallras efter 
mandatperiodens 
slut   
 

 

Underlag för utbetalning av 
sammanträdesarvoden  

Månadsvis 
 
 

Hos planeringsledare  Gallras efter 2 år 
 
 
 

Övriga underlag för utbetalningar 
förvaras hos lönechef, 
personalfunktionen 

Underlag för löpande utbetalning 
av reseersättning 
 

 Hos planeringsledare  Gallras vid 
inaktualitet  

 

1.3 Kommunstyrelsen 
 
1.3.1 Hantera kommunstyrelsens styrdokument, policys och riktlinjer  

 
Beskrivning  
 
Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige och är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens 
angelägenheter och bevakar frågor som kan påverka kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Den har det övergripande ansvaret för att mål och 
riktlinjer som kommunfullmäktige beslutat om följs. Kommunstyrelsen är även krisledningsnämnd och kommunens arkivmyndighet.  
 
Tidsplan för sammanträden 
 

Kronologisk Intranät/ 
Pärm hos planerings-
ledare 
 

 Gallras vid 
inaktualitet 

En gemensam tidsplan där 
fullmäktige- och kommun-
styrelsesammanträden samt 
välfärdsnämndens sammanträden 
är med. 
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Handlingstyp 
 

Sortering Förvaringsplats  Överföring till 
kommunarkiv 

Bevaras/Gallras 
efter antal år 

Anmärkning 

Reglementen 
 

Diarienr Platina  Bevaras T.ex. reglementen för kommun-
styrelsen, internkontroll, arkiv-
reglemente samt för krislednings-
nämnden.   
 
Fastställda av 
kommunfullmäktige. 
 

Bestämmelser för utskott 
 

Diarienr Platina  Bevaras T.ex. bestämmelser för 
kommunstyrelsens ekonomi-
utskott. 
 

Delegationsordning Diarienr Platina  Bevaras  
 
 
 

Politiska inriktningar och mål för 
kommande budgetår 
 
 

Diarienr Platina  Bevaras   

Instruktioner  
 

Diarienr Platina 
 

 Bevaras T.ex. instruktioner för 
kommundirektören samt de olika 
samrådsorganen.   
 

Policys, riktlinjer, planer och 
anvisningar 
 
 

Diarienr Platina 
 

 Bevaras/gallras 
vid inaktualitet, 
se anm. 

Politiskt antagna riktlinjer och 
övriga styrdokument diarieförs 
och bevaras. För ej politiskt 
antagna styrdokument gäller att 
om handlingen är av vikt och är 
antagen av någon av kommunens 
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Handlingstyp 
 

Sortering Förvaringsplats  Överföring till 
kommunarkiv 

Bevaras/Gallras 
efter antal år 

Anmärkning 

ledningsgrupper, AC-grupp skall 
den diarieföras och bevaras. 
Övriga riktlinjer o. dyl. gallras 
vid inaktualitet. 
 
Publiceras även på intranätet. 
 

Strategier 
 

Diarienr Platina 
 
 

 Bevaras  
 
 

  

1.3.2 Fatta politiska beslut  
 

Voteringslista 
 

 Se anm.  Bevaras Bevaras i protokoll. 

Justeringsanslag  Se anm.  Bevaras Publiceras på digital anslagstavla. 
Bevaras i protokoll. 

Närvarolista 
 
 

 Se anm.  Bevaras Bevaras i protokoll. 
 
 
 

Kallelser  
 

Årsvis/ 
Datumordning 
 
 
 

Platina  Gallras efter 2 år 
 

 

Protokoll med bilagor 
 

Årsvis/ 
Datumordning 
 

Platina/ 
Närarkiv 

 Bevaras Originalen förvaras i närarkivet. 

Underlag till beslut 
 

Diarienr 
 

Platina  Bevaras 
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Handlingstyp 
 

Sortering Förvaringsplats  Överföring till 
kommunarkiv 

Bevaras/Gallras 
efter antal år 

Anmärkning 

 
 
 

 

Delegationsbeslut 
 

Diarienr 
 
 
 

Platina  Bevaras 
 
 

 

Delgivningar  Platina  Gallras vid 
mandatperiodens 
slut* 

*Delgivningar som ingår i ärende 
bevaras.  

1.3.3 Utöva uppsiktsplikt  
 

Beskrivning  
 
Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen (2017:725) kap. 6, § leda och samordna verksamheterna samt ha uppsikt över övriga nämnder och kommunala 
bolag. Uppsikten ska ske genom information till kommunstyrelsen en gång per år, med möjlighet för ledamöter och ersättare att ställa frågor. Detta 
protokollförs i kommunstyrelsens protokoll. Om kommunstyrelsen finner brister kan den lämna råd eller påpekanden till aktuell nämnd eller bolag och kan 
om det anses nödvändigt föra ärendet vidare till kommunfullmäktige som därmed får fatta beslut. 
 
Protokoll 
 

    Se kommunstyrelsens protokoll 

Mötesanteckningar 
 

Diarienr Platina  Bevaras  
 
 
 

Kommunstyrelsens presidiums 
mötesanteckningar i de fall de 
fått ett uppdrag av 
kommunstyrelsen att särskilt följa 
ett bolag eller en nämnd närmare.   
Delges kommunstyrelsen.  

Kallelser 
 

    Se kommunstyrelsens kallelser 
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Handlingstyp 
 

Sortering Förvaringsplats  Överföring till 
kommunarkiv 

Bevaras/Gallras 
efter antal år 

Anmärkning 

1.3.4 Hantera ekonomiutskott 
 

Beskrivning  
 
Kommunstyrelsens ekonomiutskott har till uppgift att bereda budget och övriga ekonomiskt relaterade ärenden till kommunstyrelsen. 
 
Kallelser 
 

Årsvis/ 
Datumordning 
 

Platina  Gallras efter 2 år 
 
 

 

Minnesanteckningar 
 

Årsvis/ 
Datumordning 
 

Platina  
 

Bevaras  

1.3.5 Samverka med forum för samråd  
 

Beskrivning  
 
I Härryda kommun finns det fem organ för samråd som utgår från den politiska organisationen:  
 

 Brottsförebyggande rådet 
 Pensionärsrådet 
 Rådet för funktionshinderfrågor 
 Rådet för idéburna organisationer  
 Ungdomsrådet 

 
Samtliga organ har ett samarbete med kommunen i form av forum för bl.a. överläggningar, samråd och ömsesidig information. 
 
Det brottsförebyggande rådet består av företrädare för polismyndigheten samt företag och organisationer med intresse i brottspreventiva frågor. Rådet ska 
verka för att öka kunskapen om kriminalitet, dess orsaker och effekter samt verka för att skapa engagemang runt brottsförebyggande frågor. 
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Handlingstyp 
 

Sortering Förvaringsplats  Överföring till 
kommunarkiv 

Bevaras/Gallras 
efter antal år 

Anmärkning 

Pensionärsrådet består av företrädare för pensionärsorganisationerna och rådet för funktionshinderfrågor har företrädare för de lokala funktionsnedsattas 
organisationer. Rådet för idéburna organisationer består av företrädare för föreningar och idéburna organisationer som finns i kommunen. I ungdomsrådet 
sitter företrädare för ungdomar i årskurs 8 och 9 samt gymnasiet. Syftet med ungdomsrådet är att ungdomar i kommunen ska få större möjlighet att påverka 
frågor som rör barn och unga, samt att öka intresset för demokrati och politik. 
 
 
Kallelser 
 

Årsvis/ 
Datumordning 
  
 

O:katalog  Gallras efter 2 år 
 

 

Protokoll 
 

Årsvis/ 
Datumordning  
 
 

Närarkiv 
 
 

Vid 
mandatperiodens 
slut 

Bevaras  

Annons/inbjudan till ”öppet möte”  O:katalog  Vid inaktualitet Avser Rådet för idéburna 
organisationer 

1.4 Verksamhetsledning 
 
1.4.1 Överlägga och besluta 

 
Beskrivning  
 
Förvaltningsledningsgruppen (FLG) är ett forum för styrning och ledning av förvaltningen men även samverkan kring övergripande processer, projekt och 
uppdrag. Förvaltningsledningen styr och leder förvaltningens verksamhet via respektive sektorschef/funktionschef. Kommundirektören är ordförande i 
gruppen och ansvarig inför den politiska organisationen. Sektors- och funktionscheferna har informationsansvar till sina organisationer för det som beslutats i 
förvaltningsledningen. 
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Handlingstyp 
 

Sortering Förvaringsplats  Överföring till 
kommunarkiv 

Bevaras/Gallras 
efter antal år 

Anmärkning 

Administrativa chefsgruppen (AC) är en sektorsövergripande grupp som ansvarar för gemensamma administrativa frågor som berör hela förvaltningen och får 
även uppdrag från FLG. 

Kallelser för 
förvaltningsledningsgruppen 
 

Årsvis/ 
Datumordning 
 

Teams   Gallras efter 2 år  

Mötesanteckningar 
förvaltningsledningsgruppen 

Årsvis/ 
Datumordning 
 

Teams  Bevaras  

Beslutsunderlag 
 
 
 

   Se anm.  Underlag till beslutsärenden 
diarieförs i respektive ärende och 
bevaras.  
Underlag till informations- och 
avstämningsärenden gallras vid 
inaktualitet.  
 

1.4.2 Planera och följa upp verksamheten 
 

Handlingsplaner/ 
Åtgärdsplaner  

Diarienr Platina  Bevaras  
 
 

Rapporter/ 
Sammanställningar 
 

Diarienr Platina  Bevaras 
 
  

 
 

Verksamhetsplaner Diarienr Platina  Bevaras  
 

 

Verksamhetsberättelser Diarienr Platina  Bevaras  
 

 

Sektorplaner/ 
Funktionsplaner  

Diarienr Platina  Bevaras  
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Handlingstyp 
 

Sortering Förvaringsplats  Överföring till 
kommunarkiv 

Bevaras/Gallras 
efter antal år 

Anmärkning 

 
1.5 Juridisk verksamhet 
 
1.5.1 Tillhandahålla juridisk expertis 

 
Beskrivning  
 
Den juridiska expertisen i Härryda kommun tillhandahålls av jurister och kommunjurist som bl.a. fungerar som kommunens ombud, företräder dess juridiska 
intressen samt bevakar rättsutvecklingen. Juridisk konsultation ges gentemot verksamhet, politik och de kommunala bolagen. De tillhandahåller även 
information och interna utbildningar om juridiska frågor.  
 
Rådgivning 
 

   Gallras vid 
inaktualitet 
 

Dokumentation som kan uppstå 
vid rådgivning, t.ex. frågor med 
underlag, tjänsteanteckningar och 
korrespondens av tillfällig eller 
ringa betydelse. Även förslag 
som t.ex. avtalsförslag.  
 

Promemorior (PM) 
 

 O:katalog 
 

 Ajourhålles 
 
 
 

 

Juridiskt utlåtande 
 

Diarienr Platina  Bevaras En handling som kan förekomma 
och upprättas som besluts-
underlag till ett ärende.  
 
Diarieförs i det ärende som 
utlåtandet gäller.   
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Handlingstyp 
 

Sortering Förvaringsplats  Överföring till 
kommunarkiv 

Bevaras/Gallras 
efter antal år 

Anmärkning 

1.6 Internkontroll 
 
1.6.1 Utföra internkontroll 

 
Beskrivning  
 
Internkontroll syftar till att säkerställa att verksamheter bedrivs på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt, att tillförlitlig finansiell rapportering sker 
samt efterlevnad av lagar och regelverk. 
 
Reglemente för internkontroll 
 

Diarienr Platina  Bevaras  

Plan för internkontroll Diarienr Platina  Bevaras Avser kommunstyrelsens och 
välfärdsnämndens respektive 
planer för internkontroll.  
Häri även riskanalys.  
 
Resultatet av den interna 
kontrollen redovisas i samband 
med årsbokslutet till kommun-
styrelsen och välfärdsnämnden.  
 

Uppföljning av plan för 
internkontroll 

Diarienr Platina  Bevaras Antas av respektive nämnd.  
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Handlingstyp 
 

Sortering Förvaringsplats  Överföring till 
kommunarkiv 

Bevaras/Gallras 
efter antal år 

Anmärkning 

1.7 Informationsförvaltning 
 
1.7.1 Hantera post och diarium  
 
Beskrivning  
 
Registrator tar hand om den post som ska diarieföras och fördelar övrig post till respektive handläggare. Registrator bedömer också om handlingen omfattas 
av sekretess. Vid förekomst av sekretess ska det anges i diariet tillsammans med lagrumshänvisning. För att post inte ska bli liggande vid en medarbetares 
frånvaro bör alla anställda skriva på en fullmakt som tillåter registratorn att öppna personadresserad post och e-post. 
 
Utvecklingsfunktionen använder diarie- och ärendehanteringsprogrammet Platina. Mycket av handlingarna registreras i diariet, men handlingar kan även vara 
ordnade eller registrerade på annat sätt. Syftet med registrering är att det på ett enkelt sätt ska gå att finna förvaltningens handlingar. Det är nödvändigt för att 
en god offentlighet ska kunna upprätthållas för rättssäkerheten och forskningens behov.  
  
Vid registrering av allmänna handlingar ska följande uppgifter alltid vara med:  

1. Datum då handlingen kom in eller upprättades  
2. Diarienummer eller annan beteckning som handlingen fått 
3. Från vem handlingen har kommit in eller till vem den har skickats 
4. En kort beskrivning av handlingen.  

 
Medgivande för postöppning 
 

 Hos registrator  Vid inaktualitet Vid anställningens upphörande 
 

Diarieförda handlingar 
 

Diarieplans-
beteckning 

Platina/ 
Närarkiv  
 
 

2 år Bevaras  

Diariekort/ 
Ärendekort 
 

Årsvis/ 
Diarieplans-
beteckning 
 

Närarkiv  Bevaras  Bevaras bland utskrivna 
diarieförda handlingar i de 
respektive ärenden som de är 
kopplade till. 
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Handlingstyp 
 

Sortering Förvaringsplats  Överföring till 
kommunarkiv 

Bevaras/Gallras 
efter antal år 

Anmärkning 

  
Diarielistor Diarienummer- 

och 
diarieplansbeteckni
ngsordning 

  Bevaras  

Postlistor  
 

Datumordning Platina*  Gallras vid 
inaktualitet  

*Upprättas i diariet en gång i 
veckan och skickas till media.  
 
 

Akter från Miljödomstolen/ 
Vänersborgs tingsrätt  
 

Kronologisk Närarkiv  Vid inaktualitet Härryda kommun är aktförvarare 
för Miljödomstolen/Vänersborgs 
tingsrätt.  

1.7.2 Redovisa och hantera arkiv 
 
Beskrivning  
 
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet och kommunarkivets uppdrag är att efter arkivlagen (1990:782) § 3 se till att kommunens arkiv ska bevaras, hållas 
ordnade och vårdas så att det tillgodoser: 
 

 Rätten att ta del av allmänna handlingar 
 Behovet av information för rättskipningen och förvaltningen 
 Forskningens behov 

 
Vidare ska arkivvården upprätthållas efter § 6 för att: 

 Organisera arkivet på ett sådant sätt att rätten att ta del av allmänna handlingar underlättas 
 Upprätta en arkivbeskrivning som beskriver vilka handlingar som kan finnas i myndighetens arkiv och hur arkivet är organiserat samt en 

arkivförteckning 
 Skydda arkivet mot förstörelse, skada, tillgrepp och obehörig åtkomst 
 Avgränsa arkivet genom att fastställa vilka handlingar som ska vara arkivhandlingar 
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Handlingstyp 
 

Sortering Förvaringsplats  Överföring till 
kommunarkiv 

Bevaras/Gallras 
efter antal år 

Anmärkning 

 Verkställa föreskriven gallring i arkivet 
 
Därtill ska dokumenthanteringsplaner efter kommunens arkivreglemente upprättas och ajourhållas med en utförlig beskrivning om bl.a. vilka handlingar som 
en verksamhet har, hur de sorteras och förvaras samt om det bevaras eller gallras. 
 
Arkivreglemente 
 

Diarienr Platina  Bevaras  

Arkivförteckningar 
 

Kronologisk Pärm i kommunarkiv/ 
Visual Arkiv 

 Se anm. Arkivförteckningar uppdateras 
successivt i förtecknings-
programmet Visual Arkiv. 
Utskrivna förteckningar läggs till 
pärm i kommunarkiv.  

Arkivbeskrivningar 
 

 O:katalog/ 
Närarkiv 
 

 Bevaras Uppdateras vid större 
förändringar. 
 
 

Dokumenthanteringsplaner 
 

Diarienr Platina 
 

 Bevaras Diarieförs i Platina, publiceras på 
intranätet.  
 
 

Reversal/Kvitto på överlämnade 
handlingar till kommunarkiv 
 

Alfabetisk/ 
Datumordning 

Närarkiv  Gallras vid 
inaktualitet 

 

Reversal/Kvitto på överlämnade 
handlingar från kommunarkiv 
 

 Pärm hos arkivarie  Gallras vid 
inaktualitet 

En handling som kan förekomma 
beroende på vilka myndigheter 
som väljer att ge kvitto för en 
sådan överlämning. Därmed inte 
en standardrutin.  
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Handlingstyp 
 

Sortering Förvaringsplats  Överföring till 
kommunarkiv 

Bevaras/Gallras 
efter antal år 

Anmärkning 

Kvitto på utlån av handlingar – 
anställda 
 
 

Datumordning Pärm i centralarkiv  Gallras vid 
inaktualitet 

Interna utlån av handlingar. 
Kvitto kan gallras vid 
återlämning.  
 

Rapporter från arkivinspektioner 
och tillsyn 
 

Diarienr Platina  Bevaras  

Arkivförfrågningar    Gallras vid 
inaktualitet 

 

1.7.3 Hantera personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen 
 
Beskrivning  
 
Dataskyddsförordningen (EU 2016/679), även känd som GDPR (General Data Protection Regulation), är en europeisk förordning som syftar till att skydda 
enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. 
 
En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en person. Exempel på personuppgifter är: 

 Namn 
 Personnummer 
 Adress och telefonnummer 
 Fotografier, filmer och ljudupptagningar där det tydligt går att identifiera en person  
 Fastighetsbeteckningar 

 
För vissa tjänster som Härryda kommun erbjuder så behövs personuppgifter för hantering, t.ex. i samband med skolplats. För att dessa tjänster ska fungera 
delas personuppgifter vid behov med ett ombud, s.k. personuppgiftsbiträde, där ett särskilt avtal undertecknas som reglerar att personuppgifterna hanteras på 
ett korrekt sätt. 
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Handlingstyp 
 

Sortering Förvaringsplats  Överföring till 
kommunarkiv 

Bevaras/Gallras 
efter antal år 

Anmärkning 

De personer vars personuppgifter behandlas, de registrerade, har ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Dessa rättigheter innebär i korthet att de 
registrerade ska få information om när och hur deras personuppgifter behandlas och ha kontroll över sina egna uppgifter. Därför har de bland annat rätt att i 
vissa fall få sina uppgifter rättade, raderade eller blockerade, eller att få ut eller flytta sina uppgifter. 
 
Vissa personuppgifter sparas under den tid ett ärende pågår men det finns lagar som gör att kommunen kan behöva spara vissa uppgifter om personer en 
längre tid som t.ex. tryckfrihetsförordningen (1949:105), offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och arkivlagen (1990:782). 

Policy om hantering av 
personuppgifter  

Diarienr Platina  Bevaras  

Integritetspolicy  
 
 

Diarienr Platina  Bevaras  

Personuppgiftsbiträdesavtal 
 
 

Diarienr Platina  Bevaras  

Register över 
personuppgiftsbehandlingar 
 
 

 Externt system*  Ajourhålles *DraftIt. 
 

Anmälan av personuppgifts-
incidenter 

Diarienr Platina  Bevaras Om incidenten är av allvarlig 
karaktär eller om det kan 
föreligga en risk för den 
registrerade anmäls det även till 
Datainspektionen.  
 

Dokumentation av 
personuppgiftsincident 

Diarienr Platina  Bevaras Avser beskrivning av åtgärder. 

Tillsynsskrivelse från 
dataskyddsombud 

Diarienr Platina  Bevaras Inklusive svar samt 
rekommendationer 
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Handlingstyp 
 

Sortering Förvaringsplats  Överföring till 
kommunarkiv 

Bevaras/Gallras 
efter antal år 

Anmärkning 

Begäran om registerutdrag  
 

 Externt system*  Gallras vid 
inaktualitet 
 

*Kommunens e-tjänsteplattform 
Kan även förekomma på 
papper/mejl utanför e-tjänsten. 

Begäran om ändring, radering, 
begränsning 

 Outlook/Handläggare  Gallras vid 
inaktualitet 
 

 

Svar på begäran om registerutdrag 
 

 Externt system*   Gallras vid 
inaktualitet 
 

*Kommunens e-tjänsteplattform. 
Kan även förekomma på 
papper/mejl utanför e-tjänsten. 
Avser begäran om registerutdrag, 
ändring, radering, begränsning 

Avslag på begäran om 
registerutdrag 

Diarienr Platina  Bevaras Avser begäran om registerutdrag, 
ändring, radering, begränsning 
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Handlingstyp 
 

Sortering Förvaringsplats  Överföring till 
kommunarkiv 

Bevaras/Gallras 
efter antal år 

Anmärkning 

Samtycken för bild- och 
filmpublicering 
 
 
 

Sektorsvis/ 
Ämnesvis 

I pärm hos 
kommunikations-
enheten/ Bilddatabas 
på extern server** 

 Gallras vid 
inaktualitet* 

Avser samtycke till bild- och 
filmpublicering med avstamp i 
kommunikationsenhetens 
verksamhet och uppdrag från andra 
sektorer.  
 
Det finns följande blanketter för 
detta samtycke:  
 

 Standard 
 Vårdnadshavares samtycke 

för barn under 18 år 
 God mans/förvaltares 

samtycke för barn under 18 
år samt andra personer som 
har förvaltare.  
 

*Såvida ingen återkallelse sker kan 
samtycken gällande barn gallras 
tidigast efter att eleven avslutat sin 
skolgång. Övriga samtycken kan 
gallras vid inaktualitet.  
 
För samtycken inom andra 
verksamheter hänvisas respektive 
dokumenthanteringsplan.  
 
** Samtycken skannas in i 
bilddatabasen med en koppling till 
aktuell bild. Äldre samtycken 
förvaras i pärm hos 
kommunikationsenheten.  
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Handlingstyp 
 

Sortering Förvaringsplats  Överföring till 
kommunarkiv 

Bevaras/Gallras 
efter antal år 

Anmärkning 

1.8 Kommunikation 
 
1.8.1 Hantera styrdokument och riktlinjer  
 
Beskrivning  
 
Kommunikationsenheten är ett stöd till sektorerna och ansvarar för att informationsinsatser utformas och genomförs på rätt sätt. Externt informerar enheten 
om bl.a. kommunens service och nyheter om det som händer i kommunen till invånare, företagare och media m.fl. 
 
Kommunikationspolicy  Diarienr Platina  Bevaras  

 
Riktlinjer, övriga 
 
 

Ämnesvis Teams  Bevaras/gallras 
vid inaktualitet, 
se anm. 

T.ex. grafisk profil, redaktionella 
riktlinjer för intranät och sociala 
medier.  
 
Politiskt antagna riktlinjer och 
övriga styrdokument diarieförs 
och bevaras. För ej politiskt 
antagna styrdokument gäller att 
om handlingen är av vikt och är 
antagen av någon av kommunens 
ledningsgrupper, AC-grupp skall 
den diarieföras och bevaras. 
Övriga riktlinjer o. dyl. gallras 
vid inaktualitet. 
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Handlingstyp 
 

Sortering Förvaringsplats  Överföring till 
kommunarkiv 

Bevaras/Gallras 
efter antal år 

Anmärkning 

1.8.2 Förvalta kommunens webbplats 
 
Webbplats 
 
 

 Extern server  Se anm.  Avser www.harryda.se. 
Information som publiceras där 
gallras vid inaktualitet. 
Utredning bör göras om det är 
möjligt att arkivera webbplatsen 
digitalt vid varje mandatperiods 
slut. 
 

1.8.3 Framställa informationsmaterial 
 
Nyheter, kommunens intranät och 
webbplats 
 

 Extern server  Gallras vid 
inaktualitet  

Nyheter som aviseras och läggs 
upp i kommunens intranät eller 
webbplats.  
 
Gallras manuellt.  
 

Pressmeddelanden 
 
 

Kronologisk Extern server  Gallras vid 
inaktualitet  

Pressmeddelanden distribueras i 
regel via MyNewsdesk.  
 
 

Informationsmaterial,  
Nyhetsbrev 
 
 

Kronologisk Extern server   Gallras vid 
inaktualitet  

Nyhetsbrev distribueras som e-
post via Apsis. 

Informationsmaterial,  
Annonser, tryckta 
 
 

 Teams  Gallras vid 
inaktualitet 

Avser annonser som 
kommunikationsenheten gör på 
uppdrag.  
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Handlingstyp 
 

Sortering Förvaringsplats  Överföring till 
kommunarkiv 

Bevaras/Gallras 
efter antal år 

Anmärkning 

 Gallras generellt vid inaktualitet 
men ett urval kan bevaras för 
t.ex. återkommande ärenden eller 
kuriosa.  
 

Egenproducerade trycksaker och 
informationsmaterial 
 
 

 Teams/hos 
verksamheten 

 Bevaras Trycksaker och 
informationsmaterial med 
ursprung i den egna 
verksamheten, som t.ex. 
Infobladet och foldrar.  
 
Arkivexemplar skickas till 
kommunarkivet för bevarande.  
 

Bildbank  
 
 
 

 Extern server - Media 
Flow Pro 

 Se anm.  Bilddatabas gemensam för 
förvaltningen.  
 
De bilder som har ett värde 
bevaras medan det i övrigt kan 
gallras vid inaktualitet.  
 

Film  Extern server - Media 
Flow Pro 

 Se anm. De filmer som har ett värde 
bevaras medan det i övrigt kan 
gallras vid inaktualitet 

Taltidning 
 

Årsvis/ 
Månadsvis 

Hos kommunikations-
enheten  

 Gallras efter 2 år Extern tjänst för audiovisuellt 
material. Enheten skickar in 
underlag av nyheter och 
information som resulterar i en 
taltidning på CD-skiva. 
Taltidningen kommer ut 
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Handlingstyp 
 

Sortering Förvaringsplats  Överföring till 
kommunarkiv 

Bevaras/Gallras 
efter antal år 

Anmärkning 

månatligen och skickas till 
prenumeranter.  

1.8.4 Kommunicera via sociala medier  
 
Beskrivning  
 
Sociala medier är en kommunikationskanal som kommunen använder som ett interaktivt verktyg. Sociala medier ger möjlighet att i dialog och samtal öka 
närheten till kommunens målgrupper.  
 
Sociala medier 
 
 

 Extern webbplats/ 
Server 

 Gallras vid 
inaktualitet/Bevar
as* 
 

T.ex. kommunens inlägg på 
Facebook och Instagram. 
Generella synpunkter eller frågor 
vidarebefordras till kontaktcenter.  
 
*I särskilda fall där information 
föranleder åtgärder från 
kommunens sida ska den 
överföras till annan databärare 
och diarieföras i vanlig ordning. 
 

Kränkande eller olämpliga 
meddelanden på sociala medier 

 Platina/Extern 
webbplats/ 
Server 

 Bevaras/gallras 
efter 2 år* 

*Vid meddelanden som är 
kränkande eller på annat sätt 
olämpliga, tas en skärmdump och 
meddelandet tas bort. Om 
kränkande meddelande leder till 
en polisanmälan ska 
skärmdumpen diarieföras 
tillsammans med polisanmälan. I 
övriga fall tas en skärmdump som 
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Handlingstyp 
 

Sortering Förvaringsplats  Överföring till 
kommunarkiv 

Bevaras/Gallras 
efter antal år 

Anmärkning 

förvaras i Teams och kan gallras 
efter två år. 

1.9 Digital utveckling 
 
1.9.1 Leda och samordna kommunens digitaliseringsarbete 
 
Beskrivning  
 
Enheten för digital utveckling (EDU) leder och samordnar digitaliseringsarbetet för kommunen, t.ex. genom utveckling av e-tjänster mot såväl invånare som 
företag och att stödja kommunens verksamheter genom att uppmärksamma samt leda innovationsprojekt inom digitalisering. 
 
Förvaltningsövergripande 
handlingsplan för digitalisering 
 
 

 Office 365   Ajourhålles   

Digital agenda Diarienr Platina  Bevaras  
Rapporter/sammanställningar Diarienr Platina  Bevaras  
1.10 Agenda 2030 
 
1.10.1 Verka för hållbar utveckling efter Agenda 2030 
 
Beskrivning  
 
År 2015 antogs Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling av de Förenta Nationerna (FN). I Härryda kommun leds och samordnas Agenda 
2030 av ett team med kompetenser inom miljö, folkhälsa och internationella kontakter. De ansvarar bl.a. för det strategiska arbetet med folkhälsa och för 
samordning av t.ex. förvaltningens interna miljöarbete samt internationella kontakter och EU-projekt. 
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Handlingstyp 
 

Sortering Förvaringsplats  Överföring till 
kommunarkiv 

Bevaras/Gallras 
efter antal år 

Anmärkning 

Verksamhetsberättelse     Se 1.4.2 Planera och följa upp 
verksamheten 

Strategisk plan för Agenda 2030 Diarienr Platina  Bevaras  
 

Uppdrag, Agenda 2030 
 
 

Diarienr Platina  Bevaras Ingår i budgeten.  

Välfärdsbokslut Diarienr Platina  Bevaras  
Miljöbokslut Diarienr Platina  Bevaras  
Rapporter/ 
Sammanställningar 
 
 

Diarienr Platina  Bevaras 
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Handlingstyp 
 

Sortering Förvaringsplats  Överföring till 
kommunarkiv 

Bevaras/Gallras 
efter antal år 

Anmärkning 

1.11 Näringsliv 
 
1.11.1 Styra och planera näringslivsverksamhet 
 
1.11.1.1 Hantera styrdokument och riktlinjer  
 
Beskrivning  
 
Näringslivsenheten verkar för näringslivet i Härryda kommun. Förutom att informera om vad som är på gång inom kommunens näringsliv arrangeras även 
regelbundna företagsbesök för kommunledningen för att skapa kontaktytor vilket leder till ökad kännedom om företagarnas förutsättningar. Vidare har 
enheten ett nära samarbete med lokala företagarföreningar, andra organisationer och nätverk som bidrar till ett positivt företagsklimat samt en stark 
näringslivsutveckling i kommunen. 

Näringslivspolicy 
 

Diarienr Platina  Bevaras  

Handlingsplaner     Se 1.4.2 Planera och följa upp 
verksamheten  

Verksamhetsplaner     Se 1.4.2 Planera och följa upp 
verksamheten 

Näringslivsstrategiskt program 
 
 

Diarienr 
 
 
 

Platina  Bevaras  

1.11.2 Främja företagsetableringar 
 
1.11.2.1 Hantera intresseanmälan för verksamhetsmark  
 
Beskrivning 
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Handlingstyp 
 

Sortering Förvaringsplats  Överföring till 
kommunarkiv 

Bevaras/Gallras 
efter antal år 

Anmärkning 

 
Företagare som vill flytta sin verksamhet eller etablera sig i Härryda kommun kan skicka intresseanmälningar för köp av tillgänglig verksamhetsmark. En 
sådan anmälan sker på en e-tjänst via kommunens webbplats och vid ett aktuellt skede matchas intressenten mot befintlig detaljplanelagd verksamhetsmark. 
Även allmänna intresseanmälningar kan göras.  
 
Intresseanmälningar 
 
 

Kronologisk E-tjänst*  Gallras vid 
inaktualitet 

*Kommunens e-tjänsteplattform: 
”Intresseanmälan för att köpa 
verksamhetsmark i Härryda 
kommun.”  
 
 
För avtal vid köp, se sektorn för 
samhällsbyggnads dokument-
hanteringsplan.  
 

1.11.3 Främja företagsutveckling 
 
1.11.3.1 Tillhandahålla företagsrådgivning 
 
Samarbetsavtal 
 
 

Diarienr Platina  Bevaras 
 
 

 

1.11.3.2 Bedriva aktiviteter med företag  
 
Inbjudningar 
 
 

Kronologisk Externt system  Gallras vid 
inaktualitet  

Inbjudningar till nuvarande event 
som Härrydamingel och 
näringslivskvällar samt mötes-
platser som Härrydafrukost görs i 
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Handlingstyp 
 

Sortering Förvaringsplats  Överföring till 
kommunarkiv 

Bevaras/Gallras 
efter antal år 

Anmärkning 

Confetti Events.  
 

Program 
 

Kronologisk O:katalog/ 
Teams 

 Gallras vid 
inaktualitet* 

Avser nuvarande event som 
Härrydamingel och näringslivs-
kvällar.  
 
*ett urval bevaras för t.ex. en 
överblick av tidigare event-
program eller som kuriosa.  
 

Deltagarlista 
 

Kronologisk Externt system  Gallras vid 
inaktualitet 

Upprättas i Confetti Events.  
Avser nuvarande event som 
Härrydamingel och näringslivs-
kvällar.    
 

1.11.4 Verka för företagsklimatet och tillväxt 
 
1.11.4.1 Samverka med företagarföreningar 
 
Protokoll 
 
 

Kronologisk Teams  Gallras vid 
inaktualitet 

Föreningarnas respektive 
protokoll som delges näringslivs-
enheten för kännedom.  
 
 

1.11.4.2 Utvärdera kommunens service och myndighetsutövning med företag 
 
Beskrivning  
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Handlingstyp 
 

Sortering Förvaringsplats  Överföring till 
kommunarkiv 

Bevaras/Gallras 
efter antal år 

Anmärkning 

Insikt är SKL:s (Sveriges kommuner och landsting) servicemätning av kommuners myndighetsutövning, primärt rörande service för företag. I mätningen har 
företag som har haft något ärende med kommunen svarat på frågor om bemötande, effektivitet, kompetens, information, tillgänglighet och rättssäkerhet kring 
kommunens myndighetsutövning. Dessutom har företagen fått göra en helhetsbedömning av servicen i kommunen. Det är denna helhetsbedömning som 
ligger till grund för måttet Nöjd kund-index (NKI).  
 
Svenskt Näringsliv sammanställer en årlig ranking av kommuners företagsklimat. Syftet med mätningen är att visa var i landet det är mest gynnsamt att starta 
och driva företag.  
 
Rapport, Insikt 
 
 

Kronologisk Teams  Gallras efter 10 år 
 

 

Företagsklimatsmätning 
 
 

Kronologisk  Teams  Gallras efter 10 år 
 

 

1.11.5 Främja besöksnäringsutveckling 
 
1.11.5.1 Styra och planera besöksnäringsutveckling 
  
Strategier 
 

Diarienr Platina  Bevaras  
 

Handlingsplaner  Diarienr Platina  Bevaras  
1.11.5.2 Förvalta och utveckla Råda säteri 
 
Beskrivning  
 
Råda säteri har funnits sedan 1700-talet och består av en huvudbyggnad med flygelbyggnader och tillhörande ekonomibyggnader. Herrgården har varit i 
Härryda kommuns ägo sedan 1970-talet och har under de senaste åren arrenderats ut men sedan 2018 har kommunen åter ansvaret.  
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Handlingstyp 
 

Sortering Förvaringsplats  Överföring till 
kommunarkiv 

Bevaras/Gallras 
efter antal år 

Anmärkning 

Planen är att utveckla Råda säteri som lokalt utflyktsmål och rekreationsområde där områdets historia, läge, trädgård och möjligheter till naturupplevelser 
bl.a. ska värnas och förstärkas. Det är även tänkt att fler aktiviteter och arrangemang kring mat, kultur och hälsa ska utökas. 
Råda säteri är även samlingsplats för flera fristående verksamheter, fritidsklubbar och föreningar.  
 
Hyreskontrakt 
 
 

Diarienr Platina  Bevaras Hyreskontrakt förvaras hos TOF 

Protokoll 
 

Kronologisk Teams  Bevaras Protokoll från styrgruppsmöten 
kring Råda säteri.  
 
 

Vårdplaner 
 

Diarienr Platina  Bevaras För bl.a. skötsel av träd och 
fastigheter.  
 
 

1.11.5.3 Hantera tilldelat material gällande Råda säteri  
 
Tidningsurklipp/ 
Pressklipp 
 

  Teams/närarkiv  Bevaras  
 

Fotografier på Råda säteri 
 

 Teams/Bildbanken/när
arkiv 
  

 Se anm. De bilder som har ett värde 
bevaras medan det i övrigt kan 
gallras vid inaktualitet.  
 

1.11.6 Informera om näringslivet 
 
1.10.7.1 Hantera näringslivsenhetens informationsmaterial 
 
Beskrivning 
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Handlingstyp 
 

Sortering Förvaringsplats  Överföring till 
kommunarkiv 

Bevaras/Gallras 
efter antal år 

Anmärkning 

 
Näringslivsenhetens egenproducerade tidning, Näringslivet i Härryda kommun, skickas ut till alla företag i Härryda kommun 3 gånger per år där de kan läsa 
om aktuella teman inom näringslivet i kommunen och regionen.  
 
Med enhetens digitala nyhetsbrev får prenumeranter information om bl.a. aktuella utbildningar och seminarier, regler och direktiv för företagare samt nyheter 
om händelser och evenemang inom näringslivet i Härryda kommun och Göteborgsregionen. 
 
Nyhetsbrev 
 

Kronologisk Extern server  Gallras vid 
inaktualitet 

Nyhetsbrev distribueras som e-
post via Apsis och läggs upp på 
kommunens webbplats. 
 

Egenproducerade trycksaker, 
Näringslivet i Härryda kommun 
 

Kronologisk Närarkiv  Bevaras  
 

Tidningsurklipp/ 
Pressklipp 
 

 Teams/närarkiv  
 

 Bevaras  
 
 

1.12 Energi- och klimatrådgivning 
 
1.12.1 Bedriva energi- och klimatrådgivning 
 
1.12.1.1 Tillhandahålla energi- och klimatrådgivning  
 
Beskrivning  

Härryda kommun erbjuder kommunal energi- och klimatrådgivning för privatpersoner, företag och organisationer. Den utförs kostnadsfritt och opartiskt av 
extern rådgivare som i ett led att välja effektiva och klimatriktiga energilösningar och transportsätt. 
 
Ansökningar  Diarienr Platina  Bevaras T.ex. ansökan om statliga medel. 
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Handlingstyp 
 

Sortering Förvaringsplats  Överföring till 
kommunarkiv 

Bevaras/Gallras 
efter antal år 

Anmärkning 

  
Ansökan sker på Energi-
myndighetens webbplats.  

Beslut om bidrag 
 

Diarienr 
 

Platina  Bevaras Energimyndighetens beslut. 
 
 

Rapporter 
 

 Se anm.   Se anm. Del- och slutrapporter samt 
årsrapporter som skickas till 
Energimyndigheten via ett 
webbformulär där det diarieförs 
och bevaras.   

Statistik  Hos energi- och 
klimatrådgivare 

 Gallras vid 
inaktualitet 

Statistik av ringa betydelse.  
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Utvecklingsfunktionen   
Rebecka Isaksson 

 
 
 
 Kommunstyrelsen 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-10-07 2020KS454  104 
  
 

Partistöd 2021 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige antog den 26 februari 2018 i § 29 reglemente för partistöd i Härryda 
kommun. 
 
Av bestämmelserna framgår att partistödet består av ett grundstöd, som uppgår till 80 % 
av ett prisbasbelopp per parti och år, samt ett mandatstöd, som uppgår till 40 % av ett 
prisbasbelopp per mandat och år. Partistöd betalas ut årligen i förskott under januari 
månad efter beslut av fullmäktige. 
 
En förutsättning för erhållande av partistöd är att partiet senast den 30 juni året före det år 
som partistödet avser, lämnat en skriftlig redovisning som visar att föregående års 
partistöd har använts för det ändamål som anges i 4 kap. 29 § första stycket 
kommunallagen. Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg.  
 
Av de partier som erhållit partistöd för 2019 har Moderaterna, Socialdemokraterna, 
Sverigedemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet, Miljöpartiet, Sportpartiet, 
Vänsterpartiet, Kommunpartiet och Kristdemokraterna inkommit med redovisning och 
granskningsintyg inom föreskriven tid. Partistödet för 2021 föreslås därför betalas ut i 
enlighet med gällande reglemente till nämnda partier. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att partistöd för 2021 ska betalas ut till Moderaterna, 
Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet, Miljöpartiet, 
Sportpartiet, Vänsterpartiet, Kommunpartiet och Kristdemokraterna.  

  

 
Peter Lönn 
Kommundirektör  Birgitta Flärdh 
  Utvecklingschef 

Bilaga 
Uträkning – partistöd 2021
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 Utvecklingsfunktionen 
Rebecka Isaksson 
 

 

Datum   Dnr  
2020-10-07   2020KS454 104 
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Uträkning – Partistöd 2021 

– prisbasbeloppet för år 2021 är fastställt till 47 600 kr 

40 % av 47 600 kr = 19 040 kr (mandatstöd) 

80 % av 47 600 kr = 38 080 kr (grundstöd) 

 
Moderaterna, 13 mandat 

13 x 19 040 kr + 38 080 kr = 285 600 kr 
 
Socialdemokraterna, 10 mandat 

10 x 19 040 kr + 38 080 kr = 228 480 kr 
 
Sverigedemokraterna, 7 mandat  

7 x 19 040 kr + 38 080 kr = 171 360 kr 
 
Liberalerna, 4 mandat 

4 x 19 040 kr + 38 080 kr = 114 240 kr 
 
Centerpartiet, 4 mandat 

4 x 19 040 kr + 38 080 kr = 114 240 kr 
 
Miljöpartiet, 4 mandat 

4 x 19 040 kr + 38 080 kr = 114 240 kr 
 
Sportpartiet, 3 mandat 

3 x 19 040 kr + 38 080 kr = 95 200 kr 
 
Vänsterpartiet, 2 mandat 

2 x 19 040 kr + 38 080 kr = 76 160 kr 
 
Kommunpartiet, 2 mandat 

2 x 19 040 kr + 38 080 kr = 76 160 kr 
 
Kristdemokraterna, 2 mandat 

2 x 19 040 kr + 38 080 kr = 76 160 kr 
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Utvecklingsfunktionen  
Anna Svensén Burgman 

 
 
 
 Kommunstyrelsen 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-10-01 2020KS379  008 
  
 

Svar på motion angående Landvetter Södra Utveckling AB 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni 2020 § 133 att till 
kommunstyrelsen remittera motion från Marie Strid (MP) och Roland Jonsson (MP) om 
Landvetter Södra Utveckling AB. Motionärerna föreslår följande: 
 

 Landvetter Södra Utveckling AB får ett nytt ägardirektiv för att utveckla hållbara 
samhällen i kommunen.  

 Landvetter Södra Utveckling AB verkar för förstärkningsalternativet med 
pendeltågsstation i Landvetter längs befintliga Kust-till-kustbanan. 

 Landvetter Södra Utveckling AB byter namn till ”Hela Härrydas utveckling AB”. 
 
Uppdraget att utveckla Landvetter södra härrör från flera politiska beslut utöver 
ägardirektivet för Landvetter Södra Utveckling AB. För att ändra inriktning krävs att 
kommunfullmäktige upphäver nuvarande ägardirektiv för bolaget Landvetter Södra 
Utveckling AB, utvecklingsuppdraget och de politiska inriktningsmålen för Landvetter 
södra samt att den nuvarande översiktsplanen och förslag till ny utvecklingsinriktning för 
översiktsplan ändras. 
 
Förvaltningen bedömer att motionärernas förslag att utveckla hållbara samhällen i hela 
kommunen ingår i kommunens grunduppdrag samt i kommunens befintliga 
hållbarhetsarbete och inte är en fråga som bör bedrivas i bolagsform. Vidare ser 
förvaltningen ingen motsättning i att kommunen verkar för förstärkningsalternativet och 
för en framtida station i Landvetter södra längs den nya stambanan. Förvaltningen 
föreslår att motionen avslås. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till skrivelse från 
utvecklingsfunktionen daterad den 1 oktober 2020. 

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni 2020 § 133 att till 
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kommunstyrelsen remittera motion från Marie Strid (MP) och Roland Jonsson (MP) om 
Landvetter Södra Utveckling AB. Motionärerna föreslår att Landvetter Södra Utveckling 
AB får ett nytt ägardirektiv, att bolaget ska verka för hållbar utveckling av kommunens 
nuvarande orter samt vara en drivande part i att rusta upp nuvarande Kust-till-kustbanan 
och möjliggöra en station i nuvarande Landvetter. 
 
Enligt motionärerna är bakgrunden till deras förslag att Trafikverket och Västra 
Götalandsregionen har klargjort att en järnvägsstation längs den nya stambanan inte 
längre finns med i planerna. Vidare skriver motionärerna att kommunen har baserat sin 
exploateringskalkyl på rapporten ”Stadsutvecklingsstråket Bollebygd-Härryda-Mölndal” 
samt att rapporten fastslår att ”tillkomsten av småstaden är helt och hållet beroende av att 
det byggs en station och att denna station trafikeras med pendeltågstrafik med viss 
turtäthet”.  
 
Motionärerna förordar istället det så kallade ”förstärkningsalternativet” med 
pendeltågsstation i Landvetter längs den befintliga Kust-till-kustbanan. Motionärerna 
föreslår att såväl kommunens ägardirektiv som inriktningsmål för Landvetter Södra 
Utveckling AB kan ändras till att istället handla om hela Härryda kommun samt att 
utveckla befintliga orter till hållbara samhällen. 
 
Bakgrund 
Landvetter södra är det största utpekade utvecklingsområdet i Härryda kommuns 
översiktsplan, ÖP 2012. Även i förslaget till utvecklingsinriktning för kommunens nya 
översiktsplan, ÖP 2022, finns Landvetter södra, eller Landvetter stad, utpekat som ett 
utvecklingsområde. Arbetet med utvecklingen av Landvetter södra har sedan 2016 gått 
vidare i form av en fördjupning av översiktsplanen, FÖP. Förslaget till FÖP Landvetter 
södra har varit på samråd under våren 2020. 
 
I september 2014 antog kommunfullmäktige de politiska inriktningsmål som ska styra 
arbetet med planering och genomförande av Landvetter södra. Inriktningsmålen utgår 
från nyckelorden mänsklig, modern, internationell och innovativ. I samband med beslut 
om budget för 2017-2021 fattade kommunfullmäktige beslut om att uppdra åt 
förvaltningen att tillsammans med politiken bilda bolag för projektet Landvetter södra. 
Ägardirektivet för bolaget Landvetter Södra Utveckling AB fastställdes av 
kommunfullmäktige i november 2017 och utgår från kommunfullmäktiges beslut om 
inriktningsmål. Ägardirektivets syfte är att tydliggöra Landvetter Södra Utveckling AB:s 
verksamhet så att bolaget på ett resurseffektivt sätt och med god kvalitet kan förverkliga 
uppsatta mål.  
 
Nuläge 
Trafikverkets lokaliseringsutredning för den nya stambanan mellan Göteborg och Borås 
pågår fortfarande. Lokaliseringsutredningen är första delen av järnvägsplanen och den del 
av planläggningen där Trafikverket undersöker vilka dragningar av järnvägsspåren som 
ger störst nytta och hur de olika dragningarna påverkar omgivningen. Härryda kommun 
har fortsatt dialog och samverkan med Trafikverket och Västra Götalandsregionen för att 
tydliggöra järnvägens strategiska roll för regional och lokal samhällsutveckling. Det är en 
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fortsatt process fram till 2021-2022, och först därefter kan förutsättningarna för att 
möjliggöra en framtida station i Landvetter södra fastställas.  
 
Härryda kommun har tillsammans med övriga aktörer inom stråksamverkan Göteborg-
Borås tagit fram en gemensam skrivning till Trafikverket där man framhåller att en 
framtida station vid Landvetter södra inte bör omöjliggöras. Den 12 februari 2020 i 
samband med samråd 1 kom stråksamverkan Göteborg-Borås överens om följande 
skrivning som svar på frågan om tillkommande stationer och hantering: En tidig 
byggstart är prioriterat. Den anläggning som är beslutad och finansierad i gällande 
nationell plan 2018-2029 ska planläggas. Detta innebär att lokaliseringsutredningen 
Göteborg-Borås ska drivas i enlighet med Trafikverkets positionspapper daterat 2018-
10-05, där korridorer utformas och prövas utifrån stationsorterna Mölndal, Landvetter 
flygplats och Borås. Vid korridorvalet öster om Mölnlycke bör en framtida station vid 
Landvetter södra, på bibana alternativt huvudspår, inte omöjliggöras. För att skapa 
tydlighet i vad som ska planläggas och säkerställa förutsättningar för av Trafikverket 
redovisad tidplan, ska eventuellt tillkommande station vid Landvetter södra planläggas 
och finansieras separat. 
 
Härryda kommun och bolaget Landvetter Södra Utveckling AB strävar efter att 
möjliggöra en framtida station i Landvetter södra, något som man också har med i den 
överenskomna Funktionsutredningen kring stråket mellan Göteborg och Borås. I 
framtagandet av ny översiktsplan samt i den fördjupade översiktsplanen för Landvetter 
södra arbetar förvaltningen utifrån olika scenarier och lösningar på 
trafikförsörjningsfrågan parallellt. I den första fasen utgår man från ett scenario utan 
stationsläge och ser på olika mobilitetslösningar som är hållbara, robusta och 
självständiga i ett inledande skede. Inför kommande etapper finns ett stationsläge med i 
planen som ett av flera scenarier.  
 
Tillsammans med sex utvalda bolag har ett konsortium bildats, dvs. en sammanslutning 
av privata företag med syfte att utveckla Landvetter södra. Bolagets exploateringskalkyl 
arbetas fram tillsammans med företagen i konsortiet utifrån ett helhetsperspektiv där 
generalplanekostnader, värden som skapas och kommande större satsningar finns med. 
Exploateringskalkylen ska användas som analysverktyg för kommande beslut kring 
investeringar för att i slutändan ge en budget i balans. 
 
Det så kallade förstärkningsalternativet, som motionärerna förordar, behandlas bland 
annat i Trafikverkets åtgärdsvalsstudie för stråket Göteborg-Borås där Härryda kommun 
tillsammans med övriga kommuner i stråket och Västra Götalandsregionen har en 
pågående dialog med Trafikverket med regelbundna avstämningar. 
 
Vidare ingår utveckling av hela kommunen och nuvarande orter i grunduppdraget för 
sektorn för samhällsbyggnad samt i arbetet med kommunens översiktsplan. Kommunen 
bedriver även ett aktivt hållbarhetsarbete genom Agenda 2030 där de globala 
hålbarhetsmålen konkretiseras till en lokal kontext. 
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Förvaltningens bedömning 
Landvetter södra är det största utpekade utvecklingsområdet i Härryda kommuns 
översiktsplan 2012 samt i förslaget till utvecklingsinriktning för kommunens nya 
översiktsplan. Sedan 2016 har arbetet gått vidare i en fördjupning av översiktsplanen där 
man tar avstamp ifrån de politiska inriktningsmål för Landvetter södra som 
kommunfullmäktige antog 2014. Ägardirektivet för Landvetter Södra Utveckling AB 
bygger på samma inriktningsmål och övergripande mål som politiken tagit fram. 
 
Uppdraget att utveckla Landvetter södra härrör från flera politiska beslut utöver 
ägardirektivet för Landvetter Södra Utveckling AB. För att ändra inriktning krävs att 
kommunfullmäktige upphäver nuvarande ägardirektiv för bolaget Landvetter Södra 
Utveckling AB, utvecklingsuppdraget och de politiska inriktningsmålen för Landvetter 
södra samt att den nuvarande översiktsplanen och förslag till ny utvecklingsinriktning för 
översiktsplan ändras. 
 
Förvaltningen bedömer att motionärernas förslag att utveckla hållbara samhällen i hela 
kommunen ingår i kommunens grunduppdrag samt i kommunens befintliga 
hållbarhetsarbete och inte är en fråga som bör bedrivas i bolagsform. Vidare anser 
förvaltningen att det inte finns någon motsättning i att kommunen verkar för 
förstärkningsalternativet och för en framtida station i Landvetter södra längs den nya 
stambanan. Förvaltningen föreslår att motionen avslås. 
 

 

Peter Lönn 
Kommundirektör  Bo Ekström 
  Ekonomichef 

 

Bilaga 
Motion angående Landvetter Södra Utveckling AB 
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Begäran om planbesked där prövning pågår, ej beslutade av kommunstyrelsen 

Inkom 
 

Adress Sökande  Huvudsakligt innehåll 

2020-08-17 och 
komplettering 2020-
09-24 

Begäran om 
planbesked för del av 
Gökskulla 3:33 

Privat fastighetsägare Sökande önskar komplettera befintlig bebyggelse genom att uppföra elva 
villor på maximalt två våningar genom avstyckning av planlagt 
naturområde. Byggnationen skulle enligt sökande utöver att bidra med 
fler tomter även lösa en del problem med tillgänglighet inom 
bostadsområdet. 
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/AroA 
u-OMMUN 

Sektorn fr samhällsbyggnad 
Begäran om planbesked 

Fastighet 

F astighetsbeteckning (eller nágon av de ingâende i omrádet) 
Gokskulla 3:33 7 

Fastighetens adress (eller nägon av de ingaende i omradet) 
Nordgârden Värbruksvagen O 

F astighets~gare (företag eller R6ramn och efternamn) 
Ingemar Gustaf8%@" 

Sökande 
[ RG# (framn ocn eferamm) 

Monica Holmgren Berqqvist 
A dress 

Grubbeqrden 2 

-------------------i 

Postadress 
l 51992 Kungsäter 
E-postadress 

Niclas vallda@hotmail.com 
röreug ---------------------- 

I 

--- -------- 
Organisation sn um mer/per sonnummer 

'Kontaktperson (om annan än skande) 
Niclas & Monica 

¡._ ---- ------ Telefon 
Niclas 0704225384 Monica 0769498232 

Faktur eringsadress (om annan än ovan) fullmakt kr~vs 

I 
i --------- - ---- 

_j 

Förslaget avser (bifoga karta, projektbeskrivning, illustrationer eller annat) 

Förslaget avser en byggnation utav 3 omràden runt omkring 
Gokskulla. 

Vill att om endast l av omràdena bedöms som ett bra utvecklings 
omràde att det ändà räcker med en ansökan. 
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Tid fr beslut om planbesked 
Enligt plan- och bygglagen (2010:900). PBL 5 kap 4 &$ ska planbesked ges inom fyra manader, efter att komplett 
ansökan inkommit. Kommunen och sök ande kan komma överens om annan tid. 

Avgift för planbesked 

Med stöd av plan- och bygglagen (2010:900) PBI 12 kap 8 $. kommer en avgift att tas ut enligt gällande plan 
och bygglovtaxa antagen av Kommunfullmäktige den 12 december 2019. 

Faktura sinds separat. 

Upplysningar 

Härryda kommun tar ut en planavgift tör detaljplanearbeten. Agiftens storlek beror pà storleken pa det som 
detaljplaneläggs och pa hur mycket tid som kommunens handläggning tar Avgitten styrs enligt gällande plan- och 
bygglovstaxa antagen av Kommunfuillmäktige I2 december 2019. 

När ansökan om planbesked skickas till kommunen Rrväntas det av dig som sökande att du eller ditu fretag har 
ekonomiska möjligheter att genom fra det som du önskar planlägga. 

Information om GDPR 

De personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i enlighet med dataskydds förordningen. Mer information om 
vad detta innebär fr dig hittar du pa kommunens hemsida. yy.hurrdg_segdpr 

Underskrift sókande ansvariy tr att av iften betalas) 
NVamnteckning 

Namn förty dli gande 

Monica Holmgren Bergqvist 
Datum 

14-08 2020 

Namnteckning 

Datum 
14 08 2020 

- l 

Ingemar Gustafsson 
Datum 

14-08-2020 

4nsökan skickas till: 

Härryda kommun 

Planenheten • 

435 80 Mölnlyeke 

Kontakta oss gärna: 

Telefon:031-724 61 00 
E-post: plana@harryda.se 
www.harryda.se 
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gostäder Viior m,m O 

Kemmersienta 
byggnader ICA 
restauranger samt 
lagenheter/radhus 

gestrikgr6nkil, detta aár den bista placeringen utav ett vittstrák enligt oss, dà de annars behóver korsa 
Gamla pristvigen som air en obelyst 70km.h smal vig som innebar livs fara fr vittet och manniskor. 

Page 1 of 1 Page 679 of 943



Page 680 of 943



Page 681 of 943



Page 682 of 943



Page 683 of 943



Page 684 of 943



Page 685 of 943



Page 686 of 943



Page 687 of 943



Page 688 of 943



Page 689 of 943



Page 690 of 943



Page 691 of 943



 

 

 

 

 

Inkomna skrivelser till kommunstyrelsen 2020 

25 

2020KS26 
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Till                                                                                                                                                  1(1) 
Härryda Kommun 
Kommunstyrelsen 
 
Ang. Misstänkt utökning av Bårhults Företagspark in på Bårhult 1:3? 
                                                                                                                                Landvetter 20.10.13 
Hej! 
Vi heter Ann-Charlotte och Bengt Falck och bor på och äger fastigheten  Bårhult 1:103, adress 
Bårhultsvägen 19, 43891 Landvetter. Bor alltså mellan Bårhultsvägen och Bårhults Företagspark. 
Industriområdet ligger knappt 100 m norr om oss. Skrev till er för snart ett år sedan angående 
schaktmassetippen på Bårhult 1:3 ( se Dnr 2019KS81 ). Nu är det något nytt på gång i västra 
ändan av Bårhult 1:3. Vad är detta? Stora stenmassor tippas och jämnas ut.Verkar som att 
fastigheten 1:120 utökar sitt område utanför industriområdets gräns. Transporterna går genom det 
utlovade skyddsområdet som helt är borttaget. Är det en stor parkering? Står i planbeskrivningen 
för P264 att parkering skall anordnas på egna tomten.  
Kommunen ägde marken Bårhult 1:112 1, klassat som värdefull natur och värdefull för friluftsliv. 
Här fanns vuxen lövskog närmast oss och granskog lite längre bort. Detta var det ända som blev 
kvar av vår tidigare stora skog efter att Företagsparken kom, men här kunde våra barnbarn leka och 
hunden rastas. På den sluttande ängen 100 m öster om oss åkte vi pulka med barnbarn. Detta tog 
slut plötsligt för ca 2 år sedan. Marken såldes till privat ägare och införlivades med Bårhult 1:3. Då 
var plötsligt inget skyddsvärt längre. En skogsmaskin och mejade ner allt och körde sönder marken 
med djupa hjulspår. En del med Hänsynsnivå 2 enl. kommunens naturvårdsplan 2012, blev istället 
ett berg av schaktmassor ( kallad bullervall). 
Så än en gång.Varför såldes marken? Var det för att kommunen ville ha bort skogen framför 
industrierna och var rädda för protester om det gjordes i kommunens regi? Även det grönrastade 
skyddsomådet framför sydligaste industritomten strök med. Det är inte OK. Får ej totalavverkas. 
Är inte löften och gränser värda något? Verkar vara något som skall kringgås. 
Vi har varit i kontakt med Miljö o Hälsa men det ä inget som berör dom denna gång.  
Kan vi få besked om vad som händer och vad som är nästa steg? 
Vi hade tänkt bli kvar ett antal år till och sedan har både barn och barnbarn visat intresse för att ta 
över huset. Vi inser nu att det är inget att rekommendera. Här finns inget kvar att satsa på. 
Önskar svar snarast. 
 
Hälsningar 
Ann-Charlotte och Bengt Falck 
Tel. 0702158396 
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Angående skrivelse inkommen från fastighetsägare till Härryda Bårhult 1:103 
 
Skrivelse har den 13 oktober 2020 inkommit från Ann-Charlotte och Bengt Falck, boende på 
fastigheten Bårhult 1:103. 
 
Fastighetsägarna har i skrivelsen i huvudsak ställt följande frågor 
 

- Är det något nytt på gång i västra ändan av Bårhult 1:3. Vad är i så fall detta? 
- Det verkar som att fastigheten 1:120 utökar sitt område utanför industriområdets 

gräns. Transporterna går genom det utlovade skyddsområdet som helt är borttaget. Är 
det en stor parkering? 

- Kommunen har ägt marken Bårhult 1:112 1, klassat som värdefull natur och värdefull 
för friluftsliv. Marken såldes till privat ägare och införlivades med Bårhult 1:3. Varför 
såldes marken? 

- Kan vi få besked om vad som händer och vad som är nästa steg? 
 
Svar:  
 
Försäljning av del av Bårhult 1:112 till Bårhult 1:3 gjordes år 2015. Köpet gjordes för att 
möjliggöra mindre odling, bete samt uttag av ved för husbehov för Bårhult 1:3. Det var också 
en del i överenskommelsen med nuvarande ägare då Härryda kommun år 2006 utnyttjade sin 
rätt att förköpa en fastighet i en annan köpares ställe. Nuvarande ägares avsikt var 2006 att 
köpa hela fastigheten i Bårhult. 
 
Ägaren till Bårhult 1:120 har, för att kunna bedriva sin verksamhet, anskaffat sig rätt att nyttja 
en yta inom Bårhult 1:3 som är i privat ägo. För att kunna bedriva denna verksamhet fanns 
behov av att via kommunens mark(Bårhult 1:112) ta väg till området inom Bårhult 1:3.  
 
Syftet med marken inom Bårhult 1:112 som upplåtits enligt nyttjanderätten är enligt 
detaljplanen, P93, tänkt som skyddsområde. Med anledning av hur markens användning 
förändrats över tid har gör kommunen bedömningen att de tänkta skyddsbestämmelserna inte 
längre uppfyller det syfte som det en gång var tänkt. Kommunen har med anledning detta sett 
det möjligt att tillmötesgå fastighetsägaren till Bårhult 1:120 för att inte förhindra en 
verksamhetsutveckling på privat mark. I övrigt vad marken inom Bårhult 1:3 är planerad att 
användas för/till råder inte kommunen över. 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Kristina Englund 
Mark-och exploateringschef 
Telefonnummer 031-7246237 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2020-10-21 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 255        Dnr 2020VFN381 

Redovisning av medborgarförslag oktober 2020  

  
Två gånger per år informeras kommunfullmäktige om de beslut som fattats med anledning av 
medborgarförslag samt vilka medborgarförslag som inte avgjorts eller beretts färdigt. 
 
Förvaltningen redovisar en sammanställning över välfärdsnämndens beslut gällande sex 
medborgarförslag, samtliga beslut var att avslå medborgarförslaget. 
 
Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 16 september 2020. 
 

Beslut 

Välfärdsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige noterar redovisningen. 
 

---------------------- 
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Utvecklingsfunktionen  
Pernilla Wallerstedt 

 
 
 
 Välfärdsnämnden 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-09-16 2020VFN381  009 
  
 

 

 

 

Redovisning av medborgarförslag oktober 2020 

Sammanfattning  
Två gånger per år informeras kommunfullmäktige om de beslut som fattats med 
anledning av medborgarförslag samt vilka medborgarförslag som inte avgjorts eller 
beretts färdigt. 
 
Förvaltningen redovisar en sammanställning över välfärdsnämndens beslut gällande sex 
medborgarförslag, samtliga beslut var att avslå medborgarförslaget. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige noterar redovisningen. 

Ärendet 
Medborgarförslag ger medborgarna rätt att väcka förslag i fullmäktige och syftar även till 
att förstärka medborgardialogen. Fullmäktige kan uppdra åt en nämnd att besluta i ärende 
om medborgarförslag. Längre än så får inte beslutanderätten delegeras. Ett ärende om 
medborgarförslag är därigenom garanterat en politisk behandling. 

Medborgarförslaget ska om möjligt beredas på sådant sätt att fullmäktige kan fatta beslut 
inom ett år från det att medborgarförslaget väcktes. 

I arbetsordningen för kommunfullmäktige anges att kommunstyrelsen och övriga 
nämnder, två gånger per år ska redovisa vilka medborgarförslag som inte har beretts 
färdigt. 

I välfärdsnämndens reglementen anges att välfärdsnämnden två gånger per år ska 
informera om de beslut som fattats i anledning av ett medborgarförslag samt redovisa de 
medborgarförslag som inte avgjorts inom ett år från det att förslagen väcktes i 
fullmäktige. Fullmäktige ska informeras om anledningen till att ärendena inte har avgjorts 
och när beslut kan förväntas fattas.  

Nedan redovisas ej färdigbehandlade medborgarförslag per den 16 september 2020 samt 
medborgarförslag där beslut tagits efter 18 maj 2020, då medborgarförslagen senast 
redovisades i kommunfullmäktige.  
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Hanterade och beslutade inom ett år 

Inkom Förslagets rubrik Diarienummer Beslutande 
instans 

Beslut 

2019-12-11 Medborgarförslag om 
mountainbike bana på Furuhälls 
grusplan 

2020VFN83 Vfn 27 maj 
2020 

Avslag  

2019-12-12 Medborgarförslag om återställ 
friidrottsplatsen vid 
Furuhällskolan 

2020VFN84 Vfn 27 maj 
2020 

Avslag 

2019-12-12 Medborgarförslag om återställ 
friidrottsplatsen vid 
Furuhällskolan 

2020VFN85 Vfn 27 maj 
2020 

Avslag 

2019-12-19 Medborgarförslag om förslag på 
användning av grusplan vid 
Furuhällsskolan 

2020VFN86 Vfn 27 maj 
2020 

Avslag 

2020-02-05 Medborgarförslag - 
Generationsöverskridande 
spontanidrottsplats - 
rörelserikedom för alla 

2020VFN192 Vfn 27 maj 
2020 

Avslag 

2020-03-31 Medborgarförslag om slopad 
simhallsavgift för pensionärer 

2020VFN287 Vfn 26 aug 
2020 

Avslag 

  

 
 
Peter Lönn 
Kommundirektör  Birgitta Flärdh 
  Utvecklingschef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2020-10-21 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 251        Dnr 2020VFN29 

Delårsrapport – verksamhetsberättelse inkl prognos 2020  

  
Välfärdsnämndens budget uppgår till 1 969,5 mnkr och prognosen för 2020 är 1 946,3 mnkr 
vilket innebär en positiv budgetavvikelse om 23,3 mnkr. Det är en förbättring jämfört med 
förra prognosen med 6,4 mnkr. Båda sektorerna förbättrar sina prognoser.  
 
Utbildning och kultur prognostiserar ett överskott om 8,5 mnkr och det är främst ett resultat 
av färre barn och elever inom sektorns verksamheter framförallt inom förskolan. Grundskolan 
visar underskott trots färre elever och det beror på ökade kostnader för särskoleverksamheten 
och tillhörande skolskjuts. Socialtjänstens överskott förklaras till stor del av att det nya 
särskilda boendet i Säteriet är försenat och både behovet och kostnaden för 
ersättningslösningar är lägre än förväntat. 
 
Inom välfärdsnämndens ansvarsområde finns underskott huvudsakligen på verksamheterna 
grundskola, hälsa och bistånd, kultur och fritid samt funktionsstöd. Strävan är att uppnå 
ekonomisk balans inom samtliga verksamheter, men då nämndens sammantagna prognos är 
positiv gör förvaltningen bedömningen att inga ytterligare åtgärder behöver fastställas av 
nämnden. I prognosen ingår ingen större nettoeffekt på kommunens egna kostnader för 
Coronakrisen. 
 
Från ekonomi- och upphandlingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 17 september 
2020. 
 

Beslut 

Välfärdsnämnden noterar prognosen och uppdrar inte åt förvaltningen att vidta ytterligare 
åtgärder. 
 
Välfärdsnämnden delger kommunstyrelsen och kommunfullmäktige rapporten. 
 

---------------------- 
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Ekonomi- och upphandlingsfunktionen  
Helena Lundqvist 

 
 
 
 Välfärdsnämnden 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-09-17 2020VFN29  042 
  
 

 

 

 

Delårsrapport – verksamhetsberättelse inkl prognos 2020 

Sammanfattning  
Välfärdsnämndens budget uppgår till 1 969,5 mnkr och prognosen för 2020 är  
1 946,3 mnkr vilket innebär en positiv budgetavvikelse om 23,3 mnkr. Det är en 
förbättring jämfört med förra prognosen med 6,4 mnkr. Båda sektorerna förbättrar sina 
prognoser.  
 
Utbildning och kultur prognostiserar ett överskott om 8,5 mnkr och det är främst ett 
resultat av färre barn och elever inom sektorns verksamheter framförallt inom förskolan. 
Grundskolan visar underskott trots färre elever och det beror på ökade kostnader för 
särskoleverksamheten och tillhörande skolskjuts. Socialtjänstens överskott förklaras till 
stor del av att det nya särskilda boendet i Säteriet är försenat och både behovet och 
kostnaden för ersättningslösningar är lägre än förväntat. 
 
Inom välfärdsnämndens ansvarsområde finns underskott huvudsakligen på 
verksamheterna grundskola, hälsa och bistånd, kultur och fritid samt funktionsstöd. 
Strävan är att uppnå ekonomisk balans inom samtliga verksamheter, men då nämndens 
sammantagna prognos är positiv gör förvaltningen bedömningen att inga ytterligare 
åtgärder behöver fastställas av nämnden. I prognosen ingår ingen större nettoeffekt på 
kommunens egna kostnader för Coronakrisen.  
 
I bilagan ” Verksamhetsberättelse och prognos -delår 2020” framgår prognoser, 
avvikelser och vilka åtgärder sektorerna arbetar med.  

Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden noterar prognosen och uppdrar inte åt förvaltningen att vidta ytterligare 
åtgärder. 
 
Välfärdsnämnden delger kommunstyrelsen och kommunfullmäktige rapporten. 
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Peter Lönn 
Kommundirektör  Bo Ekström 
  Ekonomichef 

 

 

Bilaga 

Verksamhetsberättelse och prognos -delår 2020 
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1 Välfärdsnämnden 
1.1 Kommundirektören om delår 2020 
Det här året har nästan helt och hållet påverkats av den pandemi som det nya coronaviruset orsakar. 
Samtliga verksamheter har på något sätt märkt av de restriktioner och rekommendationer som 
pandemin fört med sig. Kommunens krisledningsorganisation har varit aktiv sedan i slutet av februari 
och det finns inget som talar för att den kommer att avvecklas inom den närmaste tiden. 

Resultat och kvalitet i verksamheterna är, trots pandemin, fortsatt på en bra eller mycket bra nivå. Det 
finns naturligtvis saker vi ska bli ännu bättre på eftersom vi siktar på att bli bäst.  

Befolkningsökningen är något högre för första halvåret 2020 än för helåret 2019. Bostadsbyggandet 
har tagit fart. Fler bostäder innebär förhoppningsvis några steg närmare att nå målet om en 
befolkningsökning på minst 1,5 % per år. 

Ekonomin är fortsatt stark och förutsättningarna inför 2021 är bättre än vid tidigare bedömningar. 
Såväl förbättrade skatteprognoser som utökade statsbidrag för både 2020 och kommande år har 
väsentligt stärkt intäktssidan. Verksamheternas goda budgetföljsamhet bidrar också till det stora 
överskottet 2020. Kommunens goda ekonomiska ställning stärks därmed ytterligare vilket ger goda 
förutsättningar inför de kommande årens utmaningar. 

De två stora sektorerna Utbildning Kultur och Fritid samt Socialtjänst har haft en stor påverkan av 
pandemin. Trots detta visar båda sektorerna på ekonomiska överskott för 2020. Åtgärder har vidtagits 
och förutsättningar finns nu för en långsiktig ekonomisk balans. 

1.2 Organisation 

1.2.1 Politisk organisation 

 
Från och med 2019 gäller en ny politisk organisation i Härryda kommun. En välfärdsnämnd ansvarar 
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för verksamheterna inom utbildning, socialtjänst, kultur och fritid. Kommunstyrelsen ansvarar för 
samhällsbyggnadsfrågor och andra kommunövergripande frågor. De politiska beredningarna har 
ersätts av en fast beredning som har fokus på framtidens välfärd och samhällsutveckling. 

Nämndens uppgifter 
Välfärdsnämnden har det politiska ansvaret för utbildning, kultur och fritid samt för socialtjänst och 
stöd och hjälp till individer och grupper. Välfärdsnämnden är även kommunens social- och 
arbetslöshetsnämnd. 

Välfärdsnämnden ansvarar genom sin förvaltning för att fullmäktiges uppdrag verkställs och följs upp. 
Nämnden ska bland annat bedriva verksamhet så att invånarna sätts i centrum samt arbeta för 
kvalitetsutveckling och effektivisering. Därutöver fullgör välfärdsnämnden de uppgifter som följer av 
delegation från kommunfullmäktige. 

Ekonomi 

Välfärdsnämnden 
Prognos 

2020 
Budget 

2020 
Avvikel
se 2020 

Bokslut 
2019 

Intäkt 0 0 0 0 

Kostnad 3 139 2 963 -176 3 015 

Netto 3 139 2 963 -176 3 015 

Välfärdsnämnden beräknas redovisa ett underskott på 0,2 mnkr. Avvikelsen beror på tillkommande 
IT-kostnader för digitala möten samt ej budgeterade arbetsgrupper. Kostnaderna bedöms bli i nivå 
med föregående år. 

1.2.2 Förvaltningens organisation 

 
Härryda kommun har en förvaltning bestående tre sektorer med fokus på kärnverksamheten utbildning 
och kultur, socialtjänst, samhällsbyggnad, en sektor för stöd till kärnverksamheten teknik och 
förvaltningsstöd samt tre centrala stödfunktioner ekonomi, personal och utveckling. 
Kommundirektören är förvaltningschef och kommunens högsta tjänsteman. Varje sektor leds av en 
sektorschef. 
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1.3 Styrmodell 

 
Sedan 2019 tillämpas en ny styrmodell som fastslogs av kommunfullmäktige 2018. Ovanstående bild 
redovisar översiktligt styrmodellen. Kommunens vision antogs i december 2019 och under 2020 
kommer förvaltningen att arbeta med förhållningssätt. Under 2019 har modellen börjat tillämpas för 
att 2020 tillämpas i sin helhet. 
Respektive verksamhet beskriver och analyserar sitt grunduppdrag. Beskrivning av hur uppföljning 
och kvalitetssäkring ska göras, samt kvalitetsfaktorer och indikatorer, sker i dokumentet "Sektorsplan" 
som ska redovisas för kommundirektören i januari. Samtliga delar kommer att följas upp i samband 
med ordinarie uppföljningar under 2020. 

1.4 Mål för god ekonomisk hushållning 
Målen för god ekonomisk hushållning i Härryda kommun ska medverka till att varje generation tar 
ansvar för sin konsumtion av kommunal verksamhet och efterlämnar miljömässiga, sociala och 
ekonomiska förutsättningar som är minst lika goda som vid övertagandet. 

1.4.1 Verksamhetsmål 
Kommunfullmäktige har fastställt fyra verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. Målen avser 
bostadsbyggande, förskoleverksamheten, grundskola och gymnasiet samt bostäder för äldre och 
personer med funktionsnedsättning. Nedan redovisas fastställda verksamhetsmål för nämndens 
ansvarsområden med förvaltningens bedömda måluppfyllelse. 

Politiskt prioriterade 
områden  Indikator/mått Prognos 

2020 
Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Full behovstäckning 
inom 
förskoleverksamheten 
och föräldrar kan välja 
verksamhetsform 

 
Antal barn som ej erhållit 
plats inom fyra månader 
(accepterar fler än ett 
alternativ) 

0 0 0 0 

Andel föräldrar som får 
förstahandsval beträffande 
verksamhetsform, %. 

100 100 100 100 

Alla elever har efter 
slutförd grundskola eller 

Andel elever behöriga till 
gymnasieskolan, % 92,5 91,7 93,1 93,4 
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Politiskt prioriterade 
områden  Indikator/mått Prognos 

2020 
Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

gymnasieutbildning 
tillräcklig kompetens för 
arbete eller fortsatta 
studier 

 

Andel elever med examen 
inom fyra år, inklusive 
IV/IM, % 

77,8 77,8 77,3 76,3 

Arbetslöshet, inklusive 
personer i program med 
aktivitetsstöd, 18-24 år (% av 
befolkningen i Härryda 
kommun) 

5,3 4,8 3,9 2,5 

Arbetslöshet, inkl personer i 
program med aktivitetsstöd, 
18-24 år (% av befolkningen i 
Länet) 

8,8 7,8 7,1 5,1 

Det finns bostäder av god 
kvalitet och god 
tillgänglighet för äldres 
och funktionsnedsattas 
bedömda behov 

 

Antal ej verkställda beslut 
inom tre månader avseende 
särskilt boende 

20 28 19 7 

Behov av särskilt boende, 
personer. 322 330 338 307 

Antal platser särskilt boende 296 288 288 288 

Beräknat behov av bostad för 
funktionsnedsatta över 19 år, 
personer 

140 130 129 116 

Antal lägenheter för 
funktionsnedsatta. 127 127 124 115 

Full behovstäckning inom förskoleverksamheten och föräldrar kan välja 
verksamhetsform 
Vårdnadshavare har erbjudits att välja mellan förskola och familjedaghem. Kommunen har klarat full 
behovstäckning och alla föräldrar har fått sitt förstahandsval beträffande verksamhetsform. 

Alla elever har efter slutförd grundskola eller gymnasieutbildning tillräcklig kompetens 
för arbete eller fortsatta studier 
Målet bedöms vara delvis uppfyllt. Andelen elever från grundskolan som blev behöriga till gymnasiet 
är fortsatt stor och andelen elever som tar studentexamen inom fyra år är fortsatt hög i förhållande till 
andra kommuner. Även om alla elever inte når gymnasieexamen så går många ut till arbete och 
försörjning - både de som studerat på yrkesprogrammen och de som läst högskoleförberedande 
program. Några fortsätter ett fjärde år och en del läser vidare på Vuxenutbildningen i den takt som 
passar dem bäst. Ungdomsarbetslösheten har ökat, men är låg jämfört med övriga kommuner i 
regionen. 

Det finns bostäder av god kvalitet och god tillgänglighet för äldres och 
funktionsnedsattas bedömda behov 
Behovet av lägenheter både för målgruppen äldre och personer med funktionsnedsättning är fortsatt 
något högre än utbudet. Dock har en stor andel av de brukare som väntar på verkställighet fått ett eller 
flera erbjudanden men valt att tacka nej till dessa av olika anledningar. För de personer där 
omsorgsbehovet finns säkerställt på särskilt boende i annan kommun har ett erbjudande inte 
prioriterats jämte erbjudande till personer som befinner sig i sin bostad eller på kommunens 
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korttidsenheter. 

1.5 Effektiv resursanvändning 
Alla verksamheter ska använda resurserna så effektivt som möjligt och ha en budget i balans. För att 
bedöma om målen uppnås krävs en analys av både total resursåtgång och kostnad per enhet och 
prestation. Förvaltningen analyserar och jämför kontinuerligt kostnader och resultat med andra 
kommuner för att ge politiska beslutsunderlag för en eventuell omfördelning mellan verksamheter. 
Analyser sker både i olika nätverk och som egna projekt. 

Analysen ”Effektiv resursanvändning” innehåller mått som ska ge en bild av hur effektivt 
verksamheten bedrivs, oavsett total resursåtgång och kvalitet. De flesta måtten är hämtade från den 
kommungemensamma databasen Kolada. 

Måtten innehåller bland annat den nettokostnadsavvikelse, som är den kostnad en kommun förväntas 
ha enligt den mellankommunala kostnadsutjämningen. Avvikelser förekommer oftast och är resultatet 
av skiftande ambitionsnivå och effektivitet. Diagrammet nedan redovisar den procentuella skillnaden 
mellan redovisad kostnad och förväntad kostnad för Härryda kommun i bokslut 2019. Ett negativt 
värde innebär att de faktiska kostnaderna är lägre än de förväntade, och vice versa. 

 
Nedan redovisas nettokostnadsavvikelse för respektive verksamhet. För att relatera kostnaden till 
utfallet redovisas även indikatorer som syftar till att mäta verklig eller upplevd kvalitet. Måtten är 
hämtade från databasen Kolada. 

Samtliga mått, utom nettokostnadsavvikelse, är indexerade och relaterade till övriga kommuner. Ett 
genomsnittligt värde är indexerat till 100. Det redovisade måttet nöjd medborgarindex–Förskola är 
109, vilket alltså innebär att medborgarna är 9 procent mer nöjda än genomsnittet i Sveriges 
kommuner. Som framgår av måtten i tabellen finns det inget självklart samband mellan kostnadsnivån 
och hur verksamheten upplevs av medborgarna, eller vilka resultat som kan uppmätas. 

1.5.1 Utbildning och kultur 

  Bokslut 
2019 

Bokslut 
2018 

Bokslut 
2017 

Nettokostnadsavvikelse förskola inkl. öppen förskola, (%) 2,3 6,5 2,1 

Kostnad förskola, kr/inv 1-5 år 104 106,7 101,5 

Nöjd Medborgar-Index - Förskolan  109  
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  Bokslut 
2019 

Bokslut 
2018 

Bokslut 
2017 

Nettokostnadsavvikelse grundskola inkl. förskoleklass, (%) -5,1 -6,1 -8,1 

Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel 
(%) 110,4 110,9 111,6 

Kostnad grundskola inkl. förskoleklass hemkommun, kr/elev 86,6 85,2 83,7 

Nettokostnadsavvikelse gymnasieskola, (%) -4,1 -2,9 -10,1 

Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%) 110,4 107,7 106,3 

Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/elev 85,4 87 82,5 

Nettokostnad kulturverksamhet, kr/inv 109,4 110 109,3 

Nöjd Medborgar-Index - Kultur  109,5  

Inom förskoleverksamheten ligger kostnaden över nivån som utjämningssystemet beräknar att 
kostnaden borde vara, medan förhållandet är omvänt inom grundskole- och gymnasieverksamheten. 
Nettokostnadsavvikelsen tyder dock på en ökning av grundskolans kostnader under mätperioden. 
Gällande kulturverksamheten är kostnaderna per invånare fortsatt höga. Gemensamt för sektorns alla 
verksamheter är att Nöjd-Medborgar-Index ligger på en hög och stabil nivå. 

1.5.2 Socialtjänst 

  Bokslut 
2019 

Bokslut 
2018 

Bokslut 
2017 

Nettokostnad gymnasial vuxenutbildning, kr/inv 100,1 114,9 109,2 

Nettokostnadsavvikelse LSS, (%) -0,4 0,9 3,1 

Kostnad funktionsnedsättning LSS boende, kr/brukare 105,1 104,8 116 

Kostnad daglig verksamhet enl. LSS, kr/brukare 134,4 139 147 

Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, (%) 9,8 13,3 6 

Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/brukare  97,9 96 

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg -  helhetssyn, andel (%) 101,7 100,5 100,4 

Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare  87,9 90 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg -  helhetssyn, andel 
(%) 101,8 108,4 104,9 

Nettokostnadsavvikelse individ- och familjeomsorg, (%) 36,8 28,3 27,2 

Nöjd Medborgar-Index - Stöd för utsatta personer  110,9  

Inom socialtjänsten tyder nettokostnadsavvikelsen på att kostnaden för verksamheterna inom 
funktionsstöd sjunker och ligger nu något under den nivå som utjämningssystemet beräknar att 
kostnaden borde vara. Inom vård och omsorg är nöjdheten bland brukarna hög dock har den sjunkit 
något senaste året inom särskilt boende. Kostnaderna per insats är relativt låga samtidigt som 
nettokostnadsavvikelsen visar på en högre kostnad än förväntat. Detta kan indikera på en frikostig 
biståndsbedömning inom verksamheten. Medborgarna har en mycket positiv bild av stödet till utsatta 
personer samtidigt som individ- och familjeomsorg har betydligt högre kostnader än vad 
utjämningssystemet beräknar. 
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1.6 Ekonomi 

1.6.1 Driftredovisning 

Resultaträkning 

tkr 
Prognos 

2020 
Bokslut 

2019 
Bokslut 

2018 
Budget 

2020 

Taxor och avgifter 70 205 70 412 68 076 69 408 

Hyror och arrenden 38 723 39 444 35 738 31 410 

Bidrag 166 004 150 549 175 532 87 784 

Fsg av verksamhet 202 437 207 631 202 243 116 307 

Övriga intäkter 2 527 3 149 2 903 1 257 

Summa intäkter 479 896 471 185 484 492 306 166 

Lönekostnader m.m. 1 396 698 1 387 904 1 347 684 1 264 533 

Köp av huvudverksamhet 441 083 454 891 412 793 470 559 

Lokalkostnader 184 480 181 615 172 705 179 342 

Avskrivning och internränta 18 557 18 986 18 616 21 309 

Övriga kostnader 385 361 369 331 370 060 339 959 

Summa kostnader 2 426 179 2 412 727 2 321 858 2 275 702 

     

Nettokostnader 1 946 283 1 941 542 1 837 366 1 969 536 

Nettobudget 1 969 536 1 919 595 1 799 878  

Avvikelse 23 253 -21 947 -37 488  
 

Drifttabell 

tkr 
Prognos 

2020 
Budget 

2020 
Avvikelse 

2020 
Bokslut 

2019 

Utbildning och kultur 1 244 256 1 252 756 8 500 1 253 592 

Socialtjänst 702 027 716 780 14 753 687 950 

Nettokostnad 1 946 283 1 969 536 23 253 1 941 542 

Välfärdsnämndens budget uppgår till 1 969,5 mnkr och prognosen för 2020 är 1 946,3 mnkr vilket 
innebär en positiv budgetavvikelse om 23,3 mnkr. Det är en förbättring jämfört med förra prognosen 
med 6,4 mnkr. Båda sektorerna förbättrar sina prognoser. 

Utbildning och kultur prognostiserar ett överskott om 8,5 mnkr och det är främst ett resultat av färre 
barn och elever inom sektorns verksamheter framförallt inom förskolan. Grundskolan visar underskott 
trots färre elever och det beror på ökade kostnader för särskoleverksamheten och tillhörande 
skolskjuts. Socialtjänstens överskott förklaras till stor del av att det nya särskilda boendet i Säteriet är 
försenat och både behovet och kostnaden för ersättningslösningar är lägre än förväntat. 

I prognosen ingår ingen större nettoeffekt på kommunens egna kostnader för Coronakrisen. 
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1.6.2 Investeringsredovisning 

Investeringstabell 

Verksamhet, tkr 
Prognos 

2020 
Budget 

2020 
Avvikelse 

2020 
Bokslut 

2019 

Utbildning och kultur 14 342 16 342 2 000 10 026 

Socialtjänst 3 987 5 487 1 500 2 473 

Nettoutgift 18 329 21 829 3 500 12 499 

Välfärdsnämnden prognostiserar ett överskott om 3,5 mnkr, framförallt till följd av tidsförskjutningar 
avseende byggnationen av Fagerhultsskolan i Hindås, men även till följd av att socialtjänst 
prognostiserar ett överskott av inköp av datainvesteringar. 
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2 Sektor för utbildning och kultur 
2.1.1 Sektorns organisation 

 
  

2.1.2 Sektorchefen om delåret 
År 2020 har varit ett speciellt år. Såväl människor som verksamheter har påverkats av utbrottet av 
covid-19. Pandemin har prövat sektorns verksamheter när det gäller krisberedskap, 
anpassningsförmåga, problemlösning, ledarskap och uthållighet. Samtliga sektorns verksamheter har 
anpassats efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Sektorn har tagit stora kliv på området 
digitalisering. Några exempel på det är distansundervisning och digital kompetensutveckling. 

Från och med augusti 2020 har en omorganisation av verksamheten utveckling och flerspråkighet 
genomförts, där enheten centrum för flerspråkigt lärande (CFL) samt den centralt organiserade barn- 
och elevhälsan flyttats till grundskoleverksamheten. En ny funktion, Verksamhetsstöd UTK, med 
uppdrag att stödja och samverka med hela sektorn i syfte att utveckla en hög och likvärdig kvalitet har 
bildats. 

Sektorn har haft vakanser på två verksamhetschefstjänster under året, vilka båda tillsattes i augusti. 

Förskolorna Stommen i Landvetter och Högadal i Mölnlycke stängdes till sommaren och lokalerna 
gick från och med augusti över till andra av sektorns verksamheter. Den nya Fagerhultsskolan åk 4-9 
har börjat byggas och börjar ta form i Hindås. Skolan beräknas vara klar höstterminen 2021. 
Wallenstams arena samt gymnastik- och trampolinhallen är under byggnation och beräknas vara klara 
till sommaren 2021. 

I våras startade processgruppen ”Sveriges bästa skola” arbetet med att ta fram en målsättning och 
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strategi för utbildning i Härryda kommun med grundskolan som första steg. Det är en bred samverkan 
med politiker, tjänstemän, rektorer, fackliga företrädare och lärare. Arbetet beräknas vara klart under 
hösten 2020. 

En av sektorns prioriterade processer är att utveckla kvalitetsarbetet i syfte att höja kvaliteten i 
verksamheterna och att tydliggöra uppföljningen till huvudman. Ett annat utvecklingsområde är att 
fortsatt utveckla de digitala processerna såväl internt som externt. 

2.1.3 Politiska inriktningar och uppdrag 

Politiska inriktningar 
Övergripande politiska inriktningar redovisas i den av kommunfullmäktige antagna strategiska planen 
för perioden 2019-2022. Den bästa utbildningen i Sverige ska erbjudas. Sektorn ska kontinuerligt 
pröva möjligheten att verksamhet bedrivs av annan utförare än kommunen. 

Uppföljning av politiska inriktningar 
Sektorn samverkar med fristående aktörer, både på regelbunden basis med de etablerade aktörerna 
och vid behov i samband med nyetablering. Sektorn samarbetar också med andra aktörer, både 
kommunala och privata, för att t ex säkerställa alla gymnasieelevers skolgång. 
För att nå den politiska ambitionen kring Sveriges bästa skola pågår arbete i en processgrupp med 
bred samverkan av olika funktioner och med externt stöd. Målet är att få fram en konkret målbild 
och strategi med indikatorer som kan följas över tid. Arbetet beräknas vara klart i slutet av året. 
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2.1.4 Ekonomi 

Driftredovisning 

Resultaträkning 

tkr 
Prognos 

2020 
Bokslut 

2019 
Bokslut 

2018 
Budget 

2020 

Taxor och avgifter 45 931 44 710 44 353 43 766 

Hyror och arrenden 2 900 3 781 2 112 5 020 

Bidrag 68 247 86 966 88 954 35 870 

Fsg av verksamhet 121 163 120 025 118 330 112 230 

Övriga intäkter 1 635 2 208 2 295 1 135 

Summa intäkter 239 876 257 690 256 044 198 021 

Lönekostnader m.m. 878 684 885 929 858 735 840 135 

Köp av huvudverksamhet 247 779 248 855 203 562 255 052 

Lokalkostnader 121 736 122 422 116 344 122 709 

Avskrivning och internränta 14 317 14 870 14 523 15 949 

Övriga kostnader 221 616 239 206 232 381 216 932 

Summa kostnader 1 484 132 1 511 282 1 425 545 1 450 777 

     

Nettokostnader 1 244 256 1 253 592 1 169 501 1 252 756 

Nettobudget 1 252 756 1 246 980 1 156 141  

Avvikelse 8 500 -6 612 -13 360  
 

Drifttabell 

tkr 
Prognos 

2020 
Budget 

2020 
Avvikelse 

2020 
Bokslut 

2019 

Sektorsledning 12 379 13 079 700 12 333 

Förskoleverksamhet 286 856 293 856 7 000 300 012 

Grundskoleverksamhet 643 364 640 364 -3 000 627 929 

Gymnasieverksamhet 173 797 177 797 4 000 163 207 

Kultur och fritid 95 397 94 297 -1 100 94 092 

Utveckling och flerspråkighet 32 463 33 363 900 34 462 

Nettokostnad 1 244 256 1 252 756 8 500 1 232 035 

Sektorn för utbildning och kultur prognostiserar en positiv avvikelse mot budget om 8,5 mnkr. Detta 
förklaras av färre barn och elever inom sektorns verksamheter, främst inom förskola. Gymnasiets 
överskott beror också på fler sålda platser, genom att Hulebäcksgymnasiet har tagit in fler elever, samt 
lägre snittpris på köpta platser. Vakanser och tjänstledigheter inom sektorns administrativa delar bidrar 
även det till överskottet. 
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Grundskoleverksamhetens underskott beror på ökade kostnader för särskoleverksamheten och 
tillhörande skolskjuts. Underskottet inom kultur och fritid beror på personalförstärkning inom fritid 
ungdom samt lägre intäkter för uthyrning av kulturhus och idrottshallar på grund av utbrottet av covid-
19. Även förskola, grundskola och gymnasium påverkas alla av pågående pandemi men den 
ekonomiska effekten är ännu oklar. 

Åtgärder 
Inom för- och grundskola fortsätter arbetet med att anpassa organisationen på enheterna efter barn- 
och elevantal. Anpassning sker även inom sär- och träningsskola, vilket dock är svårare då behoven är 
stora. 

Föreningsservice påbörjade en översyn av taxor och bidrag år 2018, då verksamheten tillhörde sektor 
teknik och förvaltningsstöd. I samband med detta budgeterades för ökade intäkter om 0,4 mnkr. 
Översynen pågår även under 2020 och eventuella effekter väntas synas först år 2021. Inga åtgärder 
görs under innevarande år. 

Investeringsredovisning 

Investeringstabell 

Verksamhet, tkr 
Prognos 

2020 
Budget 

2020 
Avvikel
se 2020 

Bokslut 
2019 

Sektorledning 0 200 200 0 

Förskoleverksamhet 2 535 2 535 0 1 464 

Grundskoleverksamhet 6 520 8 320 1 800 6 090 

Gymnasieverksamhet 2 550 2 550 0 1 520 

Kultur och fritid 1 937 1 937 0 873 

Utveckling och flerspråkighet 800 800 0 28 

Nettoutgift 14 342 16 342 2 000 9 975 

Sektorn prognostiserar ett överskott om 2 mnkr, framförallt till följd av tidsförskjutningar avseende 
byggnationen av Fagerhultsskolan i Hindås. Ett överskott väntas även från sektorledning, eftersom en 
planerad flytt av sektorskontoret från kommunhuset till Tellus före detta lokaler på Åvägen inte längre 
väntas genomföras. I övrigt prognostiseras ingen avvikelse mot budgeterade anslag. 

2.2 Ledning 

2.2.1 Uppdrag 
I sektorsledningen ingår förutom sektorschefen alla verksamhetschefer och den administrativa chefen. 
Sektorschefens uppgift är att kommunicera målen och skapa förutsättningar för verksamheterna att 
uppnå dessa. Sektorsledningen handlägger ärenden och motioner samt genomför utredningar och 
uppdrag till den politiska organisationen. Sektorskontoret samordnar sektorns kvalitetsarbeten, 
riskhantering och beredskapsplanering, projektledning, IT-utveckling, information samt gemensam 
kompetensförsörjning. Övrig administration består av post-, diarie- och arkivhantering samt hantering 
av kommunstyrelse- och delegationsärenden. Planering och tillsyn ansvarar för 
befolkningsuppföljning och lokalresursplanering. Enheten arbetar även med verksamhetsstöd i form 
av administration, skolplaceringar, avgiftshantering samt rapportering och sammanställning av 
statistik. Planering och tillsyn har även kommunens uppdrag att följa upp barn och elever i fristående 
verksamhet eller i andra kommuners förskola eller skola. Enheten ansvarar för prövning av rätt till 
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skolskjuts och utövar tillsyn över de fristående förskolor som finns i kommunen. 

2.2.2 Ekonomi 

  
Prognos 

2020 
Budget 

2020 
Avvikelse 

2020 
Bokslut 

2019 

Intäkt 0 0 0 4 

Kostnad 12 379 13 079 700 12 337 

Netto 12 379 13 079 700 12 333 

Sektorledning och administration prognostiserar ett överskott om 0,7 mnkr, framförallt till följd av 
vakanser och tjänstledigheter inom planering och tillsyn. 

2.3 Förskola 

2.3.1 Grunduppdrag och analys 

Grunduppdrag 
Verksamheten bedrivs i form av förskola, pedagogisk omsorg/familjedaghem och öppen förskola. 
Styrdokument för förskolan är skollagen och läroplanen (Lpfö) för förskolan, samt de kommunala 
politiska målen för verksamheten. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande och är det 
första steget i barnens utbildning. Förskolan vilar på demokratins grund och ska erbjuda barnen en god 
pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. 
 
I samarbete med hemmen ska barnens utveckling till ansvarskännande människor och 
samhällsmedlemmar främjas. Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och 
lockar till lek och aktivitet och ska inspirera barnen att utforska världen. I förskolan ska barnen möta 
vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet 
och barngruppen (Skolverket, 98/16). 
 
Alla som arbetar i verksamheterna ska bidra till att barn och unga utvecklar omtanke om sig själv, 
andra och sin omvärld. Verksamheten ska vara utmanande och stimulerande så att alla barn och unga 
kan lära och utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. Lärmiljöerna ska vara trygga, 
kreativa och inspirera till nyfikenhet och lärande samt präglas av samarbete, delaktighet och inflytande 
för barn och unga. Barn och unga ska ges möjligheter att kommunicera och uttrycka sig på olika sätt 
och med många uttrycksmedel. 

Informationstal 

  Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Prognos 
2020 

Invånare i kommunen, 1-5 år 2 693 2 610 2 495 2 441 

Nettokostnad i tkr/inv 1-5 år 109 118 120 117 

Inskrivna barn förskolan, egen regi 2 076 2 098 2 048 1 946 

Inskrivna barn pedagogisk omsorg, egen regi 134 127 123 109 

Köpta platser 278 269 280 275 
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Uppföljning av grunduppdrag 
Verksamheten planeras utifrån förskolans styrdokument. Förskolornas organisation ger möjligheter 
för barnen att vistas i mindre grupper under delar av dagen. Detta skapar goda förutsättningar för 
undervisningen i förskolan. 
Förskola och familjedaghem arbetar med följande gemensamma inriktningar för att höja kvaliteten: 

• Utveckling av barns lärmiljöer och undervisning 
• Relationell pedagogik  
• Utveckling av systematiskt kvalitetsarbete 

Verksamhetschefens bedömning är att enheterna har arbetat framgångsrikt med dessa områden och 
blivit bättre på att se och beskriva hur verksamheten bidrar till barnens utveckling. Näste steg är att 
även utveckla uppföljningen till huvudmannen. 
I brukarenkäten som genomfördes våren 2020 framkom att vårdnadshavarna i Härryda kommun ger 
verksamheterna i förskolan och familjedaghem högre omdömen än GR i genomsnitt. Även tidigare 
år har Härryda kommuns resultat legat över snittet för regionen. Ett utvecklingsområde är att 
tydliggöra informationen till vårdnadshavare om förskolans mål och innehåll. 
Med anledning av förskolans reviderade läroplan (lpfö 18) där undervisningsbegreppet lyfts fram 
har verksamheten genomfört en kompetensutveckling via världsutställningen ”Bordercrossing” för 
samtliga pedagoger i kommunen. Fortbildningen innehöll både teori och praktik som skapade en 
fördjupad förståelse i arbetet med naturvetenskap, estetik och digitala verktyg i en hållbar 
utveckling. Kompetensutvecklingen har bland annat resulterat i att pedagogerna har utvecklat sin 
kompetens i att leda ämnesövergripande undervisning som i sin tur har utvecklat barnens lärmiljöer. 

Kvalitetsindikatorer 

  Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Prognos 
2020 

Antal barn/vuxen i förskolan, egen regi 4,7 4,7 5,1 5,3 

Antal barn/vuxna i pedagogisk omsorg, egen regi 4,9 4,2 4,1 4 

Heltidstjänster med förskollärarlegitimation, kommunal 
regi, andel (%) 48 52 58 60 

2.3.2 Politiska inriktningar och uppdrag 

Politiska inriktningar 
Verksamheten ska verka för att både verksamhetsform (förskola/familjedaghem) och driftsform (egen 
regi/extern regi) är valbar för vårdnadshavaren. I den egna verksamheten ska barngruppsstorlekarna 
för de minsta barnen inte öka, helst minska. 

Uppföljning av politiska inriktningar 
I Härryda kommun kan vårdnadshavare fritt välja verksamhetsform (förskola eller familjedaghem) 
och driftsform (fristående eller kommunal) för sitt barn. I kommunen finns kommunala förskolor 
och familjedaghem samt sju fristående förskolor och ett fristående familjedaghem. Inom de 
kommunala verksamheterna kan samtliga barn ges plats i den verksamhetsform (förskola eller 
familjedaghem) som vårdnadshavarna har önskat. På Härryda kommuns webbsida kan 
vårdnadshavarna hitta information om samtliga verksamheter, både kommunala och fristående som 
finns i kommunen. 
Förskolorna arbetar med att dela in barnen i mindre grupper under dagen. Antal barn per pedagog är 
ett mått som anger i hur stor utsträckning dessa gruppindelningar är möjlig. Med rådande ekonomi 
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har vi inte möjlighet att minska barngruppernas storlek eller minska antalet barn per pedagog utan 
det är en organisationsfråga på enheten. 

2.3.3 Ekonomi 

  
Prognos 

2020 
Budget 

2020 
Avvikelse 

2020 
Bokslut 

2019 

Intäkt 44 035 40 215 3 820 46 008 

Kostnad 330 891 334 071 3 180 346 020 

Netto 286 856 293 856 7 000 300 012 

Förskolan prognostiserar överskott om 7 mnkr mot budget, vilket är en förbättring jämfört med 2019 
då resultatet var ett överskott om 4,7 mnkr. Samtidigt är antalet barn inom verksamheten ca 50 st. färre 
än budgeterat vilket är den främsta orsaken till det positiva resultatet. Köpta platser prognostiserar ett 
överskott om 1,7 mnkr för köpta/sålda platser, den främsta orsaken är färre köpta platser. 
Dagbarnvårdarna prognostiserar i likhet med tidigare år ett överskott om 0,5 mnkr, vilket beror på 
vakanser till följd av färre placerade barn inom verksamhetsformen. I förvaltningens förslag till budget 
2021 föreslås att budgeten anpassas till det lägre barnantalet. 

Förskoleenheterna prognostiserar totalt ett överskott om 5 mnkr, vilket främst är orsakat av lägre 
personalkostnader på grund av färre barn i verksamheten. Resultatet är en förbättring jämfört med 
tidigare prognoser, vilket beror på att enheterna lyckats bättre med anpassning till budget och 
barnantal än väntat. Under våren har de kommunala förskolorna haft barn motsvarande 112 
avdelningar och under hösten prognostiseras förskolorna ha barn motsvarande 100 avdelningar. 
Antalet möjliga avdelningar är totalt 124. 

2.4 Grundskola 

2.4.1 Grunduppdrag och analys 

Grunduppdrag 
Verksamheten bedrivs i form av grundskola, förskoleklass, fritidshem och grundsärskola. 
Styrdokumenten är skollagen, grundskoleförordningen och läroplanen, Lgr 11 med sina kursplaner, 
samt de kommunala politiska målen för verksamheten. 
 
Verksamhetens uppdrag är att främja lärande där eleven ska stödjas, stimuleras och utmanas att 
inhämta kunskaper för att nå gymnasiebehörighet. Verksamheten ska uppväga skillnader i elevernas 
förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen samt arbeta för en hög och likvärdig kvalitet. I 
samarbete med hemmen ska verksamheten främja elevernas utveckling till ansvarskännande 
människor och samhällsmedlemmar. Verksamheten ska präglas av omsorg om individen. 
 
Verksamheten har i uppdrag att främja demokratiska värden och förbereda eleverna för att leva och 
verka i samhället. Eleverna ska utveckla sin förmåga att arbeta självständigt och tillsammans med 
andra. Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och 
en snabb förändringstakt. Verksamhetens uppdrag är att arbeta för att eleverna utvecklar sin förmåga 
till kritiskt tänkande och att kunna analysera ur olika perspektiv. 
 
Alla som arbetar i verksamheterna ska bidra till att barn och unga utvecklar omtanke om sig själv, 
andra och sin omvärld. Verksamheterna ska vara utmanande och stimulerande så att alla barn och unga 
kan lära och utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. Lärmiljöerna ska vara trygga, 
kreativa och inspirera till nyfikenhet och lärande samt präglas av samarbete, delaktighet och inflytande 
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för barn och unga. Barn och unga ska ges möjligheter att kommunicera och uttrycka sig på olika sätt 
och med många uttrycksmedel. 

Informationstal 

  Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Prognos 
2020 

Invånare i kommunen, 6-15 år 5 794 5 986 6 089 6 170 

Nettokostnad i tkr/inv, 6-15 år 95 98 103 104 

Elever i kommunal grundskola inkl förskoleklass 5 014 5 196 5 343 5 440 

-varav sålda platser 96 87 94 96 

Andel inskrivna elever i fritidshem i åk F-3, % 93 93 93 91 

Köpta platser, grundskola och förskoleklass 731 727 728 729 

Elever mottagna i särskola 44 44 46 49 

Uppföljning av grunduppdrag 
Grundskolan har en fortsatt hög måluppfyllelse, både gällande behörigheten till gymnasiet och 
meritvärdena i årskurs nio, men det finns skillnader i måluppfyllelse mellan kommunens skolor.  
Därför riktas en del insatser till enskilda skolor som får ta del av mer resurser och kompetenser. 
Exempel på sådana tjänster är socialpedagog och speciallärare samt lärare med behörighet i svenska 
A. Tidiga och riktade insatser för elever som saknar måluppfyllelse i engelska, svenska och 
matematik påverkar direkt gymnasiebehörigheten positivt. I förskoleklass används ett 
bedömningsstöd för att kartlägga och uppmärksamma elever i behov av anpassning och stöd. 
Bedömningsstödet finns tillgängligt för alla grundskolans årskurser, men är obligatoriskt för åk 1 i 
matematik, svenska och svenska A. 
En kommungemensam elevhälsoplan som stödjer rektors styrning och ledning av elevhälsoarbetet 
har tagits fram. I planen synliggörs ledningssystem, rutiner och ansvarsfördelning i elevhälsoarbetet. 
Implementering av elevhälsoplanen sker under läsåret 20-21 i rektorsgruppen, elevhälsoteamen och 
genom pedagogiska för- och eftermiddagar för kommunens samtliga pedagoger. 
Under 2020 fortsätter den kompetenshöjande satsningen inom fritidshemmet. Fritidshemmet har 
blivit en tydligare verksamhet där lärandet står i centrum, utifrån fritidshemmets uppdrag i 
styrdokumenten. Behörigheten bland personalen har inte ökat avsevärt men kompetensen och 
förståelsen för uppdraget hos medarbetarna har fortsatt att öka. 
Rötter och vingar är förskolans och grundskolans helhetsidé. Den beskriver vad elever och 
vårdnadshavare kan förvänta sig av verksamheten, hur lärare och annan skolpersonal behöver arbeta 
samt vilka processer rektorerna ansvarar för. Rötter och vingar är ett sätt att konkretisera 
grundskolans grunduppdrag. 

Kvalitetsindikatorer 

  Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Prognos 
2020 

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, 
hemkommun, andel 93,4 93,1 91,7 92,5 

Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, 
andel 82 82,3 84 78 

Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i 
minst ett ämne i grundskola åk 1-9, kommunala skolor, andel. 80 77,8 75 75 
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  Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Prognos 
2020 

Årsarbetare i fritidshem med pedagogisk högskoleexamen, 
andel 47 47,7 45,9 46 

2.4.2 Politiska inriktningar och uppdrag 

Politiska inriktningar 
Verksamheten ska sträva mot att bli Sveriges bästa grundskola och alla elever ska, utifrån sina 
förutsättningar, utmanas för att utvecklas och kunskapsresultaten ska öka. Arbetet med skolutveckling 
ska drivas i samverkan mellan politik, förvaltning och personalföreträdare. Verksamheten ska också 
verka för att skolor med annan huvudman kan etableras i kommunen. 

Uppföljning av politiska inriktningar 
Den politiska inriktningen är att Härryda kommun ska ha Sveriges bästa skola. Vi skall jämföra oss 
med de kommuner i Sverige som har bäst skolresultat och de bästa förutsättningarna för personal i 
skolan. 
I majoritetens strategiska plan talar de om en väl fungerande skola där alla elever når sin fulla 
potential och personal kan fokusera på kärnuppdraget. 
Ett första led i arbetet för Sveriges bästa skola är arbete i en processgrupp bestående av politiker, 
tjänstemän, skolchef, rektorer, lärare och lärarfacken. Gruppen arbetar med att ta fram indikatorer 
för den gemensamma målbilden av Sveriges bästa skola. Utifrån dessa prioriterade indikatorer för 
en god arbetsmiljö, höga resultat och en god undervisning kommer arbetet att följas upp 
kommungemensamt och på varje skola. 

2.4.3 Ekonomi 

  
Prognos 

2020 
Budget 

2020 
Avvikelse 

2020 
Bokslut 

2019 

Intäkt 68 052 48 426 19 626 69 033 

Kostnad 711 416 688 790 -22 626 696 962 

Netto 643 364 640 364 -3 000 627 929 

Grundskoleverksamheten visar en negativ avvikelse mot budget om 3 mnkr. Särskoleenheterna 
inklusive skolskjuts prognostiserar ett underskott om 4,9 mnkr. Inom särskolan har elever med 
omfattande behov ökat. En del grundskoleenheter visar ett underskott men arbete pågår för att nå 
budget i balans. I nuvarande prognos visar sju skolor negativa prognoser mellan -0,6 och -1 mnkr: 
Backa, Skinnefjäll, Rävlanda tidigaredel, Landvetter tidigaredel, Furuhäll, Hällingsjö och Eskilsby. 
Dessa underskott beräknas täckas av andra enheters överskott samt statsbidraget för Likvärdig skola. 
På grund av lågt elevantal är det inte möjligt att minska Eskilsbys underskott. 

Kostnaden för enhetsledning beräknas överstiga budget med 0,9 mnkr till följd av sjukfrånvaro. 
Statsbidraget för maxtaxa sjunker för fjärde året i rad och täcks endast delvis upp av högre avgifter, 
vilket innebär en intäktsminskning om 0,8 mnkr jämfört med budget. Samtidigt är det färre elever 
inom grundskoleverksamheten inklusive fritidshemmen än budgeterat, vilket innebär ett centralt 
överskott om 2,8 mnkr. Detta tillsammans med lägre kostnader för kapitaltjänst täcker delar av 
verksamhetens underskott. 
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2.5 Gymnasium 

2.5.1 Grunduppdrag och analys 

Grunduppdrag 
Kommunen ansvarar för att erbjuda alla ungdomar i gymnasieåldern hela det utbud av nationella 
program och inriktningar som den svenska gymnasieskolan och gymnasiesärskolan omfattar, oavsett 
om dessa erbjuds i egen regi eller inte. Utöver de nationella programmen erbjuds även utbildningar 
med av regeringen bestämt riksintag. Kommunen har tecknat samverkansavtal inom GR 
(Göteborgsregionens kommunalförbund) för att möjliggöra ett brett utbildningsutbud för kommunens 
ungdomar. Gymnasieskolan regleras genom skollagen, gymnasieförordningen och läroplan 2011 (Gy 
11) samt ämnes- och kursplaner. 
 
Gymnasieverksamhetens övergripande uppdrag i Härryda kommun är att förmedla kunskaper och 
stödja elever så att de kan nå gymnasieexamen inom högskoleförberedande program och 
yrkesprogram. Verksamheten är en frivillig skolform och målgruppen är elever som är mellan 16-20 
år. Verksamheten ska alltid möta varje elev utifrån hens behov och förutsättningar. 
 
Den pedagogiska målsättningen, Hulebäcksgymnasiets ledstjärnor, är att eleven under sin studietid på 
ungdomsgymnasiet ska må bra, vara trygg och trivas, samt klara av sina studier och nå målen för sin 
utbildning. För att nå dit krävs att verksamheten skapar förutsättningar så att eleven: 
 
•Lär sig att se helheten i sina studier 
•Är delaktig och har inflytande 
•Utvecklar en social kompetens 
•Blir medveten om sitt lärande 
 
Det kommunala ungdomsgymnasiet erbjuder fyra yrkesprogram och fem högskoleförberedande 
program. Vidare erbjuder gymnasiet utbildning för de elever som inte är behöriga genom 
introduktionsprogrammen, där till exempel språkintroduktion är ett av alternativen. Målsättningen är 
att den obehöriga eleven ska bli behörig till ett nationellt program eller komma ut i arbete. 
 
Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) ligger också på gymnasieverksamheten. Aktivitetsansvaret 
innebär att följa upp och hålla sig informerad om de elever folkbokförd i kommunen som fullgjort sin 
skolplikt men inte fyllt 20 år och inte genomför eller fullföljer ett nationella program på 
gymnasieskolan. Ansvaret innebär även att bidra med insatser som möjliggör för den unge att starta 
upp eller fullfölja gymnasial utbildning. 

Informationstal 

  Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Prognos 
2020 

Antal elever på Hulebäcksgymnasiet 1 789 1 716 1 716 1 778 

Antal ungdomar i gymnasieverksamhet, Härryda kommun 1 412 1 414 1 479 1 520 

Uppföljning av grunduppdrag 
Hulebäcksgymnasiet har högt söktryck och rektorer på samtliga skolenheter arbetar med att fylla 
utbildningsplatserna med förstahandssökande. Målsättningen har varit att de elever som valt 
Hulebäck inför gymnasiet också ska vara kvar i gymnasieverksamhet under hela studietiden och inte 
välja om till annat alternativ, vilket gymnasiet lyckas väl med. 
Hulebäcksgymnasiets nationella program har hög andel elever som klarar sin gymnasieexamen. 
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Skolan har de senaste åren legat över rikssnittet på både yrkesförberedande och 
högskoleförberedande program. Betygsanalysen visar att satsningar på utvecklandet av formativ 
bedömning, aktivt lärande och baslektionsupplägg har varit framgångsfaktorer tillsammans med 
elevhälsans främjande och förebyggande arbete där specialpedagogen tycks vara en extra viktig 
resurs. 
Den viktigaste orsaken till varför elever inte når målen för gymnasieexamen är att det inte i 
tillräckligt stor utsträckning genomförts anpassningar för att arbeta med den den psykiska ohälsan 
och frånvaron. Under 2019 har därför skolledningen tillsammans med elevhälsans personal 
fokuserat på att ta fram en gemensam elevhälsoplan som ska fungera som ett stöd till 
programspecifika elevhälsoplaner. Planen är ett verktyg för att över skolenheterna gemensamt ta 
fram extra anpassningar och särskilt stöd som gynnar elevers psykiska hälsa och främjar närvaron. 
Andelen lärare med lärarlegitimation är fortsatt hög och det märks att Hulebäcksgymnasiet är en 
attraktiv arbetsplats vid de få tillfällen gymnasiet annonserar lediga tjänster. En av 
framgångsfaktorerna i detta arbete har varit välriktade kompetensutvecklingsinsatser samt flera 
samarbeten med universitet och andra lärosäten. Många av lärarna på Hulebäcksgymnasiet har 
akademiska kunskaper på forskarnivå och rektorerna arbetar för att i tjänstefördelningen möjliggöra 
tid för att kunna kombinera egen forskning med undervisning på Hulebäcksgymnasiet. 
Eleverna på Hulebäcksgymnasiet är nöjda med sin skola och gymnasiet ligger över såväl snittet för 
GR som snittet för riket inom området trivsel och trygghet. De områden som skolan behöver arbeta 
ytterligare med är "stimulans" och "veta vad som krävs", något som arbetslagen arbetar med inom 
ramen för respektive skolenhet. 

Kvalitetsindikatorer 

  Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Prognos 
2020 

Gymnasieelever med examen inom 4 år, andel (%) 78 81,3 82,3 82,3 

Lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett 
ämne, andel (%) 94,9 95,5 98,7 96,9 

Enkät år 2: Jag är nöjd med min skola som helhet, andel 
positiva svar (%) 88,4 89,9 89,9 82 

2.5.2 Politiska inriktningar och uppdrag 

Politiska inriktningar 
Verksamheten ska erbjuda den bästa utbildningen i Sverige och alla elever ska, utifrån sina 
förutsättningar, utmanas för att utvecklas. Andelen elever med examen inom fyra år, inklusive IM, ska 
fortsätta att öka. Arbetet med skolutveckling ska drivas i samverkan mellan politik, förvaltning och 
personalföreträdare. Verksamheten ska också verka för att skolor med annan huvudman kan etableras i 
kommunen. 

Uppföljning av politiska inriktningar 
Hulebäcksgymnasiet har lyckats med att ligga i framkant med skolutveckling och användandet av 
pedagogiska metoder som bygger på vetenskaplig grund. En framgångsfaktor i detta arbete har varit 
den nära samverkan skolans lärare har med universitet och högskolor. Gymnasiet har fastställt 
kompassriktningen och fastställt visionsmål och delmål för verksamheten. Målen är förankrade i 
politiska inriktningsmål, kompetensförsörjningsbehov utifrån analyser av SAMSYV-plan (studie- 
och yrkesvägledning som hela skolans ansvar), analyser av elevhälsoplan och betygsresultat. 
Hulebäcksgymnasiets  skolutvecklingsråd, där förstelärare och skolledning möts för att diskutera 
och vidareutveckla skolan, har fungerat väl under året. Hulebäcksgymnasiet har lyckats med 
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målsättningen att starta upp ett samarbete med Peder Skrivares gymnasieskola i Varberg för att 
kvalitetssäkra den vetenskapliga grunden genom att spegling mot annan likvärdig aktör inom 
utbildningssektorn. Dock har arbetet fått utformas på ett annat sätt än det var tänkt från början 
eftersom gymnasieskolorna under pandemin inte haft möjlighet till att mötas fysiskt. 
För att vår utbildning ska vara bäst i Sverige krävs att den bästa personalen arbetar på 
Hulebäcksgymnasiet. Detta säkerställs genom att satsa på kompetensutveckling i linje med 
kompassriktningen samt tillsammans med personalfunktionen arbeta för att renodla läraruppdraget. 
På Hulebäcksgymnasiet ska det vara lätt att vara lärare och rektor ska ha tillgång till stödfunktioner 
som underlättar uppdraget för både lärare och elevhälsans personal. Arbetsmiljön för elever och 
personal ska ge god studiero. Gymnasieverksamheten anser att målet är uppnått. En tydlig indikator 
på detta är det höga antalet sökande till utannonserade tjänster. 
Gymnasieverksamheten i Härryda kommun har vid sidan av Hulebäcksgymnasiet ansvar för att 
säkerställa att alla ungdomar 16-20 år folkbokförda i Härryda kommun får en god gymnasial 
utbildning. För att säkerställa uppföljningen har rektor på introduktionsprogrammen tillika ansvarig 
för KAA (kommunalt aktivitetsansvar) sedan hösten 2020 även ansvar för pedagogisk uppföljning. 
Gymnasieverksamheten har systematiserat arbetet och har rutiner för att vid behov följa upp elevers 
närvaro och studieresultat även om de deltar i utbildning hos annan huvudman. För att säkerställa 
detta samarbetar verksamhetschefen för gymnasiet både med kommunala och fristående aktörer i 
regionen. Detta samarbete fungerar väl. Ett exempel på detta är det goda samarbete som gymnasiet 
har med Fridaskolan i samband med deras uppstart hösten 2020. 

2.5.3 Ekonomi 

  
Prognos 

2020 
Budget 

2020 
Avvikelse 

2020 
Bokslut 

2019 

Intäkt 114 652 100 696 13 956 109 106 

Kostnad 288 449 278 493 -9 956 272 312 

Netto 173 797 177 797 4 000 163 206 

Gymnasieverksamheten som helhet visar en positiv avvikelse mot budget om 4 mnkr. Det 
prognostiserade elevantalet är lägre än väntat, om än marginellt, och märks genom något färre köpta 
platser. Överskottet förklaras till största del av att kostnaden per köpt plats är lägre än budgeterat 
snittpris. Dessutom har fler elever antagits till Hulebäcksgymnasiet, vilket innebär att verksamheten 
säljer fler platser. Som exempel kan nämnas den extra ekonomiklassen som startade hösten 2019. 
Hulebäcksgymnasiet är en kostnadseffektiv skola och har en budget i balans. 

Vårens distansundervisning medförde inköp av vissa digitala verktyg medan andra större 
läromedelsinköp kommer att göras först under årets andra hälft. Som en följd av undervisningen på 
distans är vårens måltidskostnader lägre. Samtliga gymnasieelever folkbokförda i kommunen blev 
erbjudna lunch på närmaste grundskola men endast en bråkdel nyttjade detta. Hösten innebär en 
logistisk utmaning i fråga om att kunna hålla avstånd under lunchen, vilket bland annat hanterats 
genom att lokalen för före detta Tellus tagits i anspråk som matsal. 

2.6 Kultur och fritid 

2.6.1 Grunduppdrag och analys 

Grunduppdrag 
Kulturverksamheten ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till 
kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Verksamheten ska främja kulturens ställning i kommunen 
och intresset för bildning, upplysning och kulturell verksamhet i övrigt. Verksamheten bidrar genom 
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ett brett och professionellt kulturutbud till en god livskvalitet för medborgarna. 
 
Verksamheten ska vara väl känd och tillgänglig så att alla medborgare erbjuds goda möjligheter att 
delta. Kulturen ska vara en självklar och tydlig del av samhällsbygget och präglas av ett innehåll som 
utifrån en demokratisk värdegrund fokuserar på frågor om öppenhet, tolerans och om allas lika värde. 
 
Kulturskolan ska skapa förutsättningar för att ge alla barn och unga rätt till kulturella upplevelser och 
konstnärligt utövande. Kulturskolan ger barn och unga möjligheter att växa genom konst och kultur. 
Kulturskolan omfattar kursverksamhet för åldrarna 5-20 år och samverkar med grund- och 
gymnasieskolan samt deltar i regionala och internationella samarbeten. 
 
Kulturhusen och biblioteken är platser med rum för upplevelser, inspiration, skapande, lärande och 
möten. I kulturhusen samsas bibliotek med ateljé, utställningsytor, dansgolv, plats för föreningsliv och 
scener. Kulturhusen och biblioteken ska vara en synlig och självklar resurs och spela en central roll för 
människors kulturliv. De ska främja allas möjlighet till kulturupplevelser och ge utrymme för var och 
en att utveckla sina skapande förmågor. 
 
Den offentliga konsten är en viktig del av kommunens identitet och i samhällsbygget. Verksamhetens 
arbete med den offentliga konsten sker i bred samverkan med andra sektorer i kommunen och i dialog 
med medborgarna. 
 
Den lagstiftning som är särskilt inriktad mot verksamheten är bibliotekslagen. 
 
Fritid ungdom arbetar främjande och relationsskapande på olika mötesplatser för alla kommunens 
ungdomar i åldersgruppen 12-20 år. Enheten har också ett kommunövergripande uppdrag att arbeta 
med ungas inflytande i frågor som rör deras vardag och framtid.  
 
Föreningsservice främjar och stöttar kommunens föreningsliv genom konsultation och samverkan, 
bidragsgivning samt administrativt stöd via Föreningsnavet. Enheten ansvarar för fördelning och 
uthyrning av träningstider i idrottsanläggningar till föreningar, uthyrning av anläggningar och lokaler 
till privatpersoner samt handläggning av lotteritillstånd utifrån lotterilagen. Sommartid tillhandahåller 
enheten simskoleverksamhet i kommunens olika delar. 

Informationstal 

  Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Prognos 
2020 

Antal kursplatser i kulturskolans terminskurser 1 689 1 726 1 778 1 750 

Antal utlån biblioteken 387 510 380 000 360 000 320 000 

Antal besök kulturhuset 490 098 496 690 493 296 300 000 

Antal ungdomar 7-20 år, Härryda kommun 7 382 7 589 7 782 7 800 

Antal mötesplatser som Fritid ungdom ansvarar för eller 
stödjer 10,5 8 7 7 

Antal bidragsberättigade föreningar 130 130 130 132 

Antal barn som deltar i simskolan 203 259 247 336 

Antal deltagartillfällen (LOK-stöd) 261 560 290 549 287 315 290 000 

Uppföljning av grunduppdrag 
Kultur och fritid 
Kultur och fritids verksamhet har arbetat för att bibehålla en normalitet och bygga upp en flexibilitet 
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för anpassningar under året utifrån den rådande situationen med en pandemi. Verksamheten har 
genomfört stora anpassningar av utbud och nyttjandet av lokaler. Konsekvenserna för verksamheten 
har varit ekonomiska men även påverkat antalet besök vid arrangemang och mötesplatser. 
Kulturverksamheten 
Kulturskolan har bedrivit verksamhet i alla kommundelar för att ge alla barn och ungdomar 
möjlighet att utöva och ta del av kulturella upplevelser. Tillgång och efterfrågan är i stort sett i 
balans, även om det till vissa kurser blir kö under en tid. Undervisningsformer och arbetssätt har 
fortsatt att utvecklas för att möjliggöra kvalitativ gruppundervisning och kunna ta emot fler 
deltagare. För att ytterligare vidga tillgängligheten och nå ut till fler barn och unga har det 
genomförts gratis lovkurser och öppen verksamhet med stöd av statliga utvecklingsmedel. Den 
öppna verksamheten har även riktats till befintliga elever som vill fördjupa sina kunskaper eller 
prova på nya ämnen. 
Kulturhusen erbjöd i början av året sitt vanliga, breda kulturutbud i form av program, aktiviteter och 
utställningar, för alla åldrar, med fokus på barn och unga. Utbudet, som har ambitionen att vara 
generöst, hållbart och angeläget, innehöll allt från lördagscafé med orientalisk musik till 
teaterföreställning om kriminell livsstil. Programverksamheten har varit fördelad i hela kommunen. 
Utifrån pandemin har program och evenemang påverkats och i vissa fall ställts in. Exempel är 
nationaldagsfirande, regnbågsdagen och avslutningsföreställningar. När det funnits möjlighet har 
arrangemang flyttats till annat datum eller ställt om med begränsat antal deltagare. Filmvisning har 
inte varit möjlig att genomföra i biografen. 
Den 5 maj 2020 blev Rävlanda bibliotek ett Meröppet-bibliotek. Invånare över 18 år kan ha tillgång 
till sitt bibliotek kl. 7-21 varje dag även när biblioteket inte är bemannat. Det innebär en ökad 
service och kvalitetshöjning av den kommunala biblioteksverksamheten. Biblioteken i Härryda fick 
även ett ökat digitalt serviceutbud under våren. Läsfrämjande projekt riktade till både barn och 
vuxna, har genomförts under året. När det gäller bibliotekets läsfrämjande uppdrag har en rad 
åtgärder vidtagits för att biblioteket ska fungera för alla även under pandemin. Stor omsorg har lagts 
vid att kunna erbjuda även riskgrupper tillgång till bibliotekets utbud. 
Landvetters kulturhus har genom särskilt fokus på ungdomsverksamheten vidgat utbudet och lockat 
till sig fler unga deltagare. Jämfört med förra året har 100 fler deltagit. Under sommaren har tolv 
ungdomar (åtta ungdomar 2019) haft sommarjobb via uppdrag och handledning från Landvetter 
Kulturhus. 
Med syfte att alla ska ha tillgång till litteratur och samhällsinformation, oavsett läsförmåga eller 
funktionsnedsättning, erbjuder biblioteket en rad läsformat. För personer som på grund av hög ålder, 
sjukdom eller funktionsnedsättning har svårt att ta sig till biblioteket finns tjänsten ”Boken 
kommer". Biblioteksverksamheten har också under året genomfört ett fortbildningsprogram för 
samtlig personal med temat "Mångspråk". 
Arbetsgruppen ”Kultur i skola och förskola” har bedrivit uppsökande verksamhet för att alla barn 
och elever ska ta del av kulturupplevelser förmedlade av professionella konstutövare. 
Kommunens konsthall, Nemeshallen, har presenterat etablerade konstnärer som är både lokalt och 
regionalt verksamma. Det har även funnits plats för amatörer med anknytning till Härryda kommun, 
med tonvikt på ungdomar. 
Härryda kommun bedriver ett aktivt arbete på området offentlig konst i god samverkan med 
konstnärer, konstnärsorganisationer, institutioner, andra kommuner och regioner. 
Fritidsverksamheten 
Fritid ungdom har under första halvåret 2020 arbetat främjande och relationsskapande på sju olika 
mötesplatser för ungdomar. Dessa är tre öppna skolor, Studio 13, Studio 11, spontanidrotten och 
Musikens hus. Utöver dessa mötesplatser har fritidsledarna haft viss del av arbetstiden förlagd till 
kommunens högstadieskolor. Ungdomar har givits möjligheter att vara delaktiga och styra 
innehållet på mötesplatserna genom olika metoder såsom idéverkstad, förslagsvägg, möten och 
samtal. Fritid ungdom har arbetat kommunövergripande med ungas inflytande genom bland annat 
Ungdomsrådet, elevråden samt arbetsgruppen för LUPP (lokal uppföljning av ungdomspolitiken). I 
en tid av oro har fritidsverksamheten, med vissa anpassningar, upprätthållit verksamheten för att 
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erbjuda ungdomar en trygg mötesplats och ytterligare relationer utanför hemmet och skolan. 
Föreningsservice 
Föreningsservice har under första halvåret 2020 främjat och stöttat föreningslivets 
värdegrundsarbete genom kommunens certifiering. I detta ingår bland annat ledarutveckling, 
demokrati och delaktighet, jämställdhet, mångfald samt nolltolerans mot mobbning och 
kränkningar. 
Under våren har arbetet med totalöversynen av kommunens föreningsbidrag intensifierats.  En 
särskild arbetsgrupp från Välfärdsnämnden har varit involverad och rådet för idéburna 
organisationer har haft uppdrag som referensgrupp. Flera workshops med kommunens föreningar 
har genomförts. Förvaltningen har lämnat in förslag på reviderat föreningsstöd till den politiska 
organisationen för beslut hösten 2020 och möjligt införande under 2021. Föreningsservice har också 
bidragit med föreningslivets perspektiv på ett antal pågående anläggningsprojekt i kommunen. 

2.6.2 Politiska inriktningar och uppdrag 

Politiska inriktningar 
Det är viktigt med öppenhet och transparens avseende arbetet med konstnärlig utsmyckning i 
offentliga miljöer och att möjlighet till inflytande ges till kommuninvånarna. Verksamheten ska också 
verka för att långsiktigt tillse tillgången till idrotts- och föreningsanläggningar och möjligheten för 
medborgarnas möjlighet till rekreation och aktiv fritid. 
 
Genom att i varje fråga beakta effekterna på medborgarnas möjlighet till rekreation och en aktiv och 
hälsosam fritid befäster Härryda kommun sin plats som det självklara valet för nyinflyttning och 
etablering. 

Uppföljning av politiska inriktningar 
Offentlig konst 
Enligt den ordning för hantering av den offentliga konsten som kommunen har beslutat om och som 
verksamheten följer, görs varje gång konst upphandlas en bedömning om i vilken del av processen 
en medborgardialog kan föras. Inför de konstprojekt som påbörjats har olika typer av dialog med 
medborgare och brukare skett utifrån projektens olika förutsättningar. 
Öppna dialoger med medborgare har förts i konstprojekten vid Mölnlycke fabriker – Skulptur vid 
Massetjärn och Ny idrottsarena - samt vid konstprojektet längs Å-stråket i Mölnlycke. Samverkan 
med brukare har skett inför de påbörjade projekten på Säteriets bostadsområde och vid 
Fagerhultsskolan i Hindås genom skola och fastighetsägare (dialogprocess). Under hösten kommer 
konstupphandling av ytterligare ett byggprojekt att dra igång – Landvetters centrum kvarteren 2 och 
3 med Länsmansparken/Landeviparken. I samband med att ett gestaltningsprogram för området togs 
fram under 2018 har diskussioner om konst funnits med som en av delarna i programmet. 
Inför kommande konstprojekt är ambitionen att dessa ska komma med i ett tidigt skede av 
byggprocessen, redan i samband med planarbetet, för att på så sätt kunna få fler involverade i 
projekten. 
Föreningsstödsöversyn 
Det pågår ett arbete med en totalöversyn av kommunens föreningsbidrag och taxor. För att vidga 
perspektiven och samla in viktiga synpunkter kring principer för fördelning av det ekonomiska 
stödet är en särskild arbetsgrupp från välfärdsnämnden utsedd och rådet för idéburna organisationer 
har uppdrag som referensgrupp. Flera workshops där alla föreningar i kommunen bjudits in har ägt 
rum under våren 2020. Förvaltningen har lämnat förslag på reviderat föreningsstöd till den politiska 
organisationen för beslut hösten 2020 och möjligt införande 2021. Föreningarna ar erbjudits 
möjlighet att ställa frågor och komma med synpunkter på förslaget via telefon eller digitala möten 
under våren. 
Det långsiktiga arbetet med att skapa tillgång till idrottsanläggningar och föreningslokaler sker 
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löpande genom medverkan i den kommunövergripande arbetsgruppen för lokalresursplanering. 

2.6.3 Ekonomi 

  
Prognos 

2020 
Budget 

2020 
Avvikelse 

2020 
Bokslut 

2019 

Intäkt 8 600 7 329 1 271 9 974 

Kostnad 103 997 101 626 -2 371 104 065 

Netto 95 397 94 297 -1 100 94 091 

Kultur och fritid visar ett underskott om 1,1 mnkr. Avvikelsen beror till stor del på lägre intäkter i 
form av uthyrning av både idrottshallar och kulturhus som en följd av utbrottet av covid-19. Under 
pandemin har även krav- och förseningsavgifter pausats, vilket innebär ytterligare lägre intäkter för 
biblioteken. Inställd programverksamhet, bio och andra arrangemang har också medfört lägre intäkter 
för kulturhusen i form av inträden. En pågående utredning av taxenivåer för uthyrning av idrottshallar 
till föreningar gör dessutom att de budgeterade intäkterna är högre än de förväntade. Samtidigt som 
intäkterna för uthyrning är lägre behåller kommunens föreningar samma ekonomiska stöd som år 
2019, enligt beslut i kommunfullmäktige. 

I samband med en tragisk händelse i Landvetter tidigt i våras, har en personalförstärkning inom fritid 
ungdom gjorts. Verksamheten har också bekostat nödvändiga anpassningar i en av verksamhetens 
lokaler, bland annat en branddörr. Utöver detta har föreningsservice under våren förstärkts med en 
tillfällig ledningsresurs. Samtidigt medförde de begränsade öppettiderna av biblioteken i Hindås och 
Rävlanda under perioden mars-maj ett lägre behov av vikarier än ett vanligt år. Pandemin har ställt 
kreativiteten på prov och verksamheten har hittat nya arbetssätt och vägar för att nå ut till sina olika 
målgrupper, bland annat bok-, pyssel- och upptäckarpåsar samt digitala mötesplatser, vilket i sin tur 
har inneburit uppgradering och/eller inköp av viss teknisk utrustning. 

2.7 Utveckling och flerspråkighet 

2.7.1 Grunduppdrag och analys 

Grunduppdrag 
Verksamheten Utveckling och flerspråkighet (UF) består av två enheter: Utvecklings- och stödenheten 
(USE) och Centrum för Flerspråkigt lärande (CFL). Både USE och CFL stödjer och samverkar med 
för- och grundskola i syfte att utveckla en hög och likvärdig kvalitet. 
 
USE har i uppdrag att utifrån behov erbjuda och organisera handledning och professionsutveckling. 
Inom enheten finns specialistkompetens inom elevhälsa samt verksamhetsutveckling med inriktning 
på bland annat digitalisering, hälsa, kommunikation, demokrati och inflytandefrågor.  
 
CFL har i uppdrag att introducera, kartlägga och undervisa nyanlända barn, elever och familjer på 
mottagningsenheten Välkomsten. I detta ingår även att stödja ledare och pedagoger i arbetet med 
mottagandet av nyanlända. CFL erbjuder också studiehandledning och modersmål. Syftet är att ge 
goda förutsättningar för nyanlända barn och elever att klara sin skolgång. 
 
Arbetet inom UF utgår från den gemensamma helhetsidén - Rötter och Vingar. Målet är trygga barn 
och unga som lär och utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. 
 
Från och med augusti 2020 har en omorganisation av verksamheten utveckling och flerspråkighet 
genomförts, där enheten centrum för flerspråkigt lärande (CFL) samt den centralt organiserade barn- 
och elevhälsan flyttats till grundskoleverksamheten. En ny funktion, Verksamhetsstöd UTK, med 
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uppdrag att stödja och samverka med hela sektorn i syfte att utveckla en hög och likvärdig kvalitet har 
bildats. 

Informationstal 

  Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Prognos 
2020 

Antal elever som erbjuds modersmålsundervisning 315 320 401 445 

Antal språk som erbjuds inom modersmålsundervisning 18 18 25 25 

Uppföljning av grunduppdrag 
Under våren har en rad förändringar utifrån beslutad budget genomförts. Tellus resurscenter har 
lagts ned och verksamheten ÅterC flyttar under hösten från hyrda lokaler på Åvägen i Mölnlycke 
till en före detta förskolelokal i Landvetter. Verksamheten har minskats med sex tjänster, däribland 
två psykologer. 
Utifrån prioriterade mål i sektorsplanen har verksamheten arbetat med en rad olika uppdrag. 
Enheten har under året fortsatt arbetet med implementeringen av O365 genom att ett antal 
pilotprojekt har startats. Former för ett nytt systematiskt kvalitetsarbete har tagits fram och en ny 
plattform för rapportering (Stratsys) har upphandlats. Utifrån översynen av Elevhälsan har 
Utveckling och flerspråkighet (UF) arbetat fram en gemensam elevhälsoplan som ska 
implementeras i grundskoleverksamheten under hösten 2020. 
Under 2020 har ungdomsrådet tagit form och ett flertal utbildningar har genomförts för att stärka 
elevers delaktighet, bland annat skyddsombudsutbildningar för elever. En lathund för 
elevrådsarbetet har också uppdaterats och implementerats. Funktionschefen för Verksamhetsstöd 
har fått i uppdrag att fungera som barnrättssamordnare, för att stärka arbetet med barnrätt i hela 
kommunen. 
I samverkan med sektorn för socialtjänst och UPH* (ungas psykiska hälsa) genomförs två projekt: 
BUMSS (barn- och ungdomsmedicin, socialtjänst, skola) och TSI (tidiga och samordnade insatser). 
BUMSS riktar sig mot tre tidigareskolor i kommunen (Backa, Härryda och Säteriskolan) och syftet 
är att erbjuda tidigt stöd till barn och familjer som det finns en oro kring samt att genomföra 
kunskapshöjande insatser till pedagogerna. Det treåriga projektet med elever som nu går i åk 2 har 
gått in i utvärderings- och resultatuppföljningsfas. Slutrapport skrivs vid årsskiftet. Inom TSI skapas 
rutiner för att arbeta på ett likartat och systematiskt sätt med samordnad individuell plan (SIP) som 
verktyg för samordnade insatser utifrån ett barnrättsperspektiv. 
CFL, Centrum för flerspråkigt lärande, anpassar kontinuerligt verksamheten efter förändringar i 
omvärlden. Som en effekt av den pågående pandemin har färre elever tagits emot under året. Det 
finns dock indikationer på att blivande elever, tillika kvotflyktingar, kommer kunna lämna 
flyktinglägren under hösten. Under 2019 påbörjades en fortbildningsinsats för modersmålslärarna. 
Utbildningen har fortsatt under innevarande år, även om några tillfällen har flyttats fram från vår till 
höst. Fokus i år har varit på att öka den didaktiska och digitala kompetensen samt fördjupa 
kunskapen kring lagar och regelverk som styr skolans innehåll. Enheten erbjuder verksamhet för 
barn och elever från förskoleålder upp till studentexamen. Modersmålsstödet mot förskolan har 
bestått både i satsningen av det digitala verktyget Polyglutt – en bilderbokstjänst för att arbeta med 
språkutveckling och litteratur i förskolan – och i form av språkstöd till vårdnadshavare, barn och 
personal vid inskolningen. I kommunens grundskola och gymnasium finns strax under 600 elever 
som har rätt till modersmål. Enheten arbetar uppsökande och en majoritet av dessa elever deltar i 
modersmålsundervisningen. Samtidigt märks en minskning av studiehandledning, eftersom ett 
flertal elever nu har genomgått 3-2-1-principen (3 h/v år 1, 2 h/v år 2, 1 h/v år 3).  
 
*UPH – tilläggsuppdrag till vårdcentraler 
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2.7.2 Politiska inriktningar och uppdrag 

Politiska inriktningar 
Verksamheten ska arbeta för att alla elever, utifrån sina förutsättningar, ska utmanas för att utvecklas 
samt arbeta med att stärka barn och unga vuxnas psykiska hälsa. 

Uppföljning av politiska inriktningar 
Sektorn för utbildning och kultur och sektorn för socialtjänst samverkar genom VIS-gruppen 
(verksamhetschefer i samverkan). I januari 2020 blev barnkonventionen lag och en 
barnrättssamordnare som ska ansvara för att leda och samordna arbetet med implementeringen av 
barnkonventionen i hela kommunen har tillsatts. En del insatser har genomförts under våren. 
Personal inom båda sektorer har deltagit i föreläsningar om barnkonventionen och SIP-utbildningar 
(samordnad individuell plan) med efterföljande implementeringsarbete. Verktyget syftar till att 
skapa ett helhetsperspektiv av barns behov och samordnade insatser mellan olika verksamheter. 
Ungdomsrådet har under våren kommit igång med sitt arbete och projektet InVux där 
Hulebäcksgymnasiet deltar har påbörjats. Projektet syftar till att stärka unga som inte fullgjort sin 
gymnasieutbildning och därmed befinner sig i riskzon för framtida utanförskap. En del andra 
insatser som till exempel föräldraskapsstödsutbildningar har på grund av pandemin fått skjutas på 
framtiden. Att alla barn ska lyckas i skolan är vårt gemensamma åtagande i överenskommelse med 
Västra Götalandsregionen. Gemensamma projekt som BUMSS och TSI avslutas under året. 
BUMSS implementeras som ordinarie metod i verksamheterna. TSI avslutas i sin nuvarande form, 
där fokus har varit Barnkonventionen som lag och utbildning i genomförande av samordnade 
individuella planer. Verksamheten har också tillsammans med socialtjänsten tagit fram en 
handlingsplan med rutiner och insatser för barn och unga som riskerar att utsättas för hedersrelaterat 
våld och förtryck samt arbetat med att göra denna känd inom sektorerna. 

2.7.3 Ekonomi 

  
Prognos 

2020 
Budget 

2020 
Avvikelse 

2020 
Bokslut 

2019 

Intäkt 4 537 1 355 3 182 5 636 

Kostnad 37 000 34 718 -2 282 40 098 

Netto 32 463 33 363 900 34 462 

Utveckling och flerspråkighet visar en positiv avvikelse mot budget om 0,9 mnkr. Avvikelsen 
förklaras till stor del av ett minskat behov av modersmål och studiehandledning, vilket i sin tur är en 
effekt av den begränsade rörelsefriheten i och med utbrottet av covid-19. Det har också gjorts en 
omorganisation med resultatet att lärarna undervisar såväl större grupper som fler timmar än tidigare. 
Verksamheten har dessutom erhållit ett statsbidrag för språkutveckling i förskola, vilket även det 
bidrar till överskottet. 

Inom folkhälsoområdet har en vakant utvecklingsledartjänst funnits under stor del av året. Överskottet 
från denna vakans väger upp omställningskostnader inom övriga verksamheten i form av hyra, 
personal och flyttkostnader. Omställningskostnaderna är en följd av verkställda beslut avseende 
nedläggning av Tellus, flytt av ÅterC och centrum för flerspråkigt lärande från Mölnlycke till 
Landvetter samt minskning av bland annat antalet skolpsykologer inom utvecklings- och stödenheten. 
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3 Sektor för socialtjänst 
3.1.1 Sektorns organisation 

 

3.1.2 Sektorchefen om delåret 
Fokus under första halvåret har varit att hantera den pågående pandemin. Socialtjänsten påverkas på 
flera sätt av covid-19 och osäkerheten är stor kring hur den påverkan kommer att se ut på kort och på 
lång sikt. På kort sikt har kostnaderna ökat på grund av ökad bemanning, förstärkt ledning, 
skyddsutrustning och anpassning av lokaler. Främst är det hälso- och sjukvård, vård och omsorg och 
LSS-verksamheten som har haft en ansträngd situation under våren och sommaren. I föreliggande 
prognos är en beräknad kompensation från staten för dessa kostnader medräknade, motsvarande 17,2 
mnkr. På lång sikt är en trolig utveckling att covid-19 medför ökade kostnader inom försörjningsstöd, 
barn och unga samt stödinsatser till våldsutsatta. 

Inom flera av socialtjänstens verksamheten har arbetsbelastningen varit hög och periodvis har 
sjuktalen varit höga. Ett nära ledarskap, aktuella och fungerande rutiner samt en god vårdsamverkan 
har varit prioriterat men hur arbetsmiljön påverkas på längre sikt är för tidigt att utröna. Många 
planerade utbildningsinsatser har inte blivit genomförda under våren men till hösten återgår vissa 
verksamheter till ordinarie plan. Covid-19 har visat på ett behov av kompetensutveckling inte minst 
gällande medicinsk kompetens. Under hösten påbörjas utbildning för undersköterskor och 
vårdbiträden inom ramen för Äldreomsorgslyftet och inom ramen för den statliga satsningen Vårdens 
medarbetare påbörjas en utbildning i rehabiliterande arbetssätt. En digital plattform för olika korta 
vårdutbildningar är under framtagande i ett gemensamt arbete i GR. 

Covid-19 har påskyndat den digitala utvecklingen inom sektorn på ett gynnsamt sätt. Konferenser och 
möten har genomförts digitalt i mycket stötte utsträckning än tidigare vilket minskat restider och ökat 
tillgängligheten. Digitala möten har ersatt hembesök hos brukare  och 95 procent av alla 
vårdplaneringar sker idag digitalt. 

Arbetsförmedlingens bedömning för 2020 och 2021 visar på fortsatt ökning av arbetslösheten. För 
första halvåret har behovet av försörjningsstöd inte ökat men utvecklingen framåt är mycket osäker. 
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Härryda framtid med satsning på kommunala beredskapsjobb, jobbspår och korta yrkesutbildningar på 
Komvux är insatser för att förhindra att personer hamnar i långvarigt bidragsberoende. 

Årets prognostiserade ekonomiska resultat landar på ett överskott på 14,7 mnkr. Överskottet beror till 
övervägande del av försenad driftstart av det nya äldreboende på Säteriet. Beräknande 
alternativkostnader i väntan på inflytt på Säteriet har blivit lägre än förväntat, vilket till en del kan 
förklaras av covid-19. Flera brukare har valt att avvakta en flytt under rådande pandemi. 

3.1.3 Politiska inriktningar och uppdrag 

Politiska inriktningar 
Övergripande politiska inriktningar redovisas i den av kommunfullmäktige antagna strategiska planen 
för perioden 2019-2022. Sektorn ska kontinuerligt pröva möjligheten att verksamhet bedrivs av annan 
utförare än kommunen. 
 
Sektorn ska arbeta med  
• fokus på barns, ungas och unga vuxnas psykiska ohälsa  
• förebyggande insatser i de miljöer där unga vistas 
• att utöka möjligheten för andra att bygga, äga och bedriva verksamhet för att långsiktigt tillse att det 
finns bostäder av god kvalitet och tillgänglighet för äldres och funktionsnedsattas bedömda behov 
• att införa lagen om valfrihet (LOV) inom vård- och omsorgsboende (SÄBO) 

Uppföljning av politiska inriktningar 
I handlingsplanen för psykisk hälsa har arbetet med att implementera SIP (samordnad individuell 
plan ) varit prioriterat, ett 30-tal SIP har under våren upprättats inom barn och unga. Projekten 
Tidiga insatser( TSI) och BUMS (barn- och ungdomsmedicin, socialtjänst och skola) är två projekt 
som är inne i slutfasen och ska nu implementeras i ordinarie verksamhet. Under våren ordnades  
bland annat workshops kring barnkonventionen. 
Stödgrupper har fortsatt erbjudits till barn och föräldrar med psykisk sjukdom, missbruk och vid 
allvarliga vårdnadstvister. Fältsekreterare har utbildat ungdomar i årskurs 8 i YAM ( youth aware of 
mental health) som syftar till att förbättra den psykiska hälsan och minska risken för suicid. Inför 
hösten 2020 och våren 2021 har en medel beviljats hos länsstyrelsen för våldsförebyggande arbete 
med fokus på sexualiserat våld bland ungdomar i högstadieåldern. Arbetet kommer att bedrivas av 
fältsekreterare. 
Hjortens gruppbostad och dagliga verksamhet upphandlades under våren och första april övertog 
Nytida AB ansvaret för verksamheten. 
Ett underlag för förfrågningsunderlag och ersättningsnivå för LOV inom särskilt boende för äldre 
har arbetats fram och ärendet beräknas att behandlas politiskt innan årsskiftet. 
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3.1.4 Ekonomi 

Driftredovisning 

Resultaträkning 

tkr 
Prognos 

2020 
Bokslut 

2019 
Bokslut 

2018 
Budget 

2020 

Taxor och avgifter 24 274 25 701 23 723 25 642 

Hyror och arrenden 35 823 35 663 33 626 26 390 

Bidrag 97 757 63 584 86 578 51 914 

Fsg av verksamhet 81 274 87 607 83 913 4 077 

Övriga intäkter 892 941 608 122 

Summa intäkter 240 020 213 496 228 448 108 145 

Lönekostnader m.m. 518 014 501 975 488 948 424 398 

Köp av huvudverksamhet 193 304 206 036 209 232 215 507 

Lokalkostnader 62 744 59 193 56 362 56 633 

Avskrivning och internränta 4 240 4 117 4 093 5 360 

Övriga kostnader 163 745 130 125 137 678 123 027 

Summa kostnader 942 047 901 446 896 313 824 925 

     

Nettokostnader 702 027 687 950 667 865 716 780 

Nettobudget 716 780 672 615 643 737 716 780 

Avvikelse 14 753 -15 335 -24 128  
 

Drifttabell 

tkr 
Prognos 

2020 
Budget 

2020 
Avvikelse 

2020 
Bokslut 

2019 

Ledning 65 551 80 634 15 083 40 504 

Vård och omsorg 194 867 196 289 1 422 194 074 

Hälsa och bistånd 166 381 163 459 -2 922 168 634 

Funktionsstöd 138 993 137 893 -1 100 160 881 

Härryda framtid 60 422 62 322 1 900 39 213 

Barn och familj 75 813 76 183 370 84 644 

Nettokostnad 702 027 716 780 14 753 687 950 

Sektor för socialtjänst prognostiserar ett överskott på 14,7 mnkr som helhet. Överskottet består till stor 
del av den budget för alternativ kostnad i väntan på att äldreboendet på Säteriet inte används fullt ut. 
Intäkterna prognostiseras att öka med 26,5 mnkr och kostnaderna prognostiseras öka med 40,6 mnkr 
jämfört med föregående. Vilket huvudsakligen beror på verksamhetsflytten av vuxenutbildningen från 
sektorn utbildning och kultur till socialtjänst samt situationen kring covid-19. 
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I dagsläget prognostiserar sektorn att den pågående pandemin kommer att generera merkostnader med 
cirka 17,2 mnkr totalt för sektorn. Merkostnaderna avser främst personlig skyddsutrustning, 
bemanning inom äldreboenden och hemtjänst samt vikarier. Sektorn bedömer att staten kommer att 
ersätta kommunens merkostnader för verksamheter inom hälso- och sjukvård respektive socialtjänst 
till följd av covid-19. Utöver detta prognostiseras lägre intäkter från Migrationsverket med cirka 1 
mnkr på grund av de reserestriktioner som råder och där anvisade nyanlända inte kan anvisas till 
kommunen. På sikt bedömer sektorn att kostnader för försörjningsstöd, placeringar av barn och unga 
samt relationsvåld kan komma att öka, men att kostnaderna är svåra att prognostisera. 

Åtgärder 
En genomlysning av placeringar av vuxna med missbruk och/eller annat beroende och personer med 
funktionsnedsättning för att sänka placeringskostnader och utföra mer vård i egen regi. 

En kommungemensam utredning mellan Härryda, Lerum, Partille och Mölndal gällande köpta platser 
LSS. 

För året har sektorn ett budgettillskott på 15 mnkr, som syftar till att täcka de underskott som tidigare 
år funnits inom försörjningsstöd och placeringskostnader för barn och unga. Återställningsbudgeten 
trappas ner under de kommande tre år, varför sektorn arbetar med följande åtgärder: 

Inom försörjningsstödsenheten pågår arbetet enligt modellen Härryda framtid.  

Omförhandling dygnspris samt rekrytering och placera/omplacera i egna familjehem inom barn och 
familj. 

Egen jourlägenhet för våldsutsatta.  

Investeringsredovisning 

Investeringstabell 

Verksamhet, tkr 
Prognos 

2020 
Budget 

2020 
Avvikelse 

2020 
Bokslut 

2019 

Ledning 265 1 765 1 500 969 

Vård och omsorg 2 271 2 271 0 1 207 

Hälsa och bistånd 267 267 0 103 

Funktionsstöd 484 484 0 194 

Härryda framtid 520 520 0 0 

Barn och familj 180 180 0 0 

Nettoutgift 3 987 5 487 1 500 2 473 

Sektorn prognostiserar ett överskott på investeringar på 1,5 mnkr, överskottet återfinns inom 
verksamhetsområdet ledning och avser anslaget för datainvesteringar som inte kommer att nyttjas 
under året. I övrigt prognostiseras ingen avvikelse mot budgeterade anslag. 

3.2 Ledning 

3.2.1 Uppdrag 
Ledningen har i uppdrag att leda och samordna sektorns olika verksamheter och företräda sektorn 
internt och externt. Sektorns ledning består av sektorschef, verksamhetschefer, administrativ chef och 
utvecklingschef. Dessa ingår också i sektorns ledningsgrupp, som ska ge stöd i beslutsfattande, 
verkställighet och ledarroller så att socialtjänstens chefer och stab uthålligt klarar sina uppdrag och 
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mål. 

Socialtjänstens administration svarar för sektorsövergripande uppgifter inom bland annat arkiv och 
diarieföring, ekonomi, IT, lokalplanering, bosamordning samt nämndadministration för sociala 
myndighetsnämnden. 

Inom socialtjänstens ledning finns också funktionen utveckling och uppföljning med uppdrag att ge 
stöd till hela sektorn i utveckling, utredning och uppföljning. Syftet med funktionen är att ge ett sådant 
stöd att verksamheterna kan bedrivas ekonomiskt effektivt, med god kvalitet utifrån politiska mål, 
gällande lagstiftning och tillämpliga föreskrifter och att skapa förutsättningar för utveckling av 
sektorns verksamheter. Funktionen ansvarar också för sektorns gemensamma kvalitetsledningssystem. 
Inom funktionen finns medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). Det medicinska ansvaret omfattar 
hälso- och sjukvård, habilitering och rehabilitering upp till sjuksköterske-, fysioterapeut- och 
arbetsterapeutnivå och har som målsättning att kommuninvånarna ska få en säker och ändamålsenlig 
hälso- och sjukvård av god kvalitet inom kommunens ansvar enligt hälso- och sjukvårdslagen. Inom 
funktionen finns också socialt ansvarig samordnare (SAS) och medicinskt ansvarig för rehabilitering 
(MAR) som tillsammans med sektorns MAS säkerställer att den vård och behandling som ges inom 
det ansvarsområde som kommunen har är av god kvalitet. 

Inom socialtjänstens ledning finns också ansvaret för kommunens överförmyndarverksamhet, 
familjerådgivning samt entreprenader inom LSS-verksamheten. 

3.2.2 Ekonomi 

  
Prognos 

2020 
Budget 

2020 
Avvikelse 

2020 
Bokslut 

2019 

Intäkt 12 541 7 245 5 296 10 548 

Kostnad 78 078 87 879 9 801 51 052 

Netto 65 537 80 634 15 097 40 504 

Ledning prognostiserar ett överskott på 15,1 mnkr, främst med anledning av den budget för alternativ 
kostnad i väntan på att äldreboendet på Säteriet inte används fullt ut. Jämfört med föregående år ökar 
intäkter främst på grund av statsbidraget för ökade merkostnader till följd av covid-19. De ökade 
kostnader jämfört med förgående år avser främst flytt av kostnader för verksamhetsövergången av en 
gruppbostad från egen regi till entreprenad som genomfördes under våren. Verksamheten har även haft 
ökade kostnader för personlig skyddsutrustning som en följd av covid-19. 

3.3 Vård och omsorg 

3.3.1 Grunduppdrag och analys 

Grunduppdrag 
Verksamheten inom vård och omsorg utgår från socialtjänstlagen (SoL), hälso- och sjukvårdslagen 
(HSL), nationell lagstiftning och mål för äldrepolitiken samt politiska inriktningar och uppdrag för 
vård och omsorg. 
 
Verksamheten präglas av ett salutogent förhållningssätt och en helhetssyn med utgångspunkt från den 
enskildes behov och alla människors lika värde. Brukare inom vård och omsorg ska ges möjlighet att 
leva ett värdigt liv och känna välbefinnande med fokus på självbestämmande, trygghet, integritet och 
bibehållet oberoende. Verksamheten ska verka för att aktivt stödja närstående. 
 
Vården och omsorgen utmärks av respektfulla möten, mänsklighet och omtanke, delaktighet, 
meningsfullhet, inflytande, rättssäkerhet och en ansvarsfull resursanvändning. Verksamheten ska 
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tillhandahålla högkvalitativ, evidensbaserad och personcentrerad social omsorg och hälso- och 
sjukvård med upplevd hög kontinuitet, i en välfungerande samverkan med regionen och andra aktörer. 
 
Medarbetare inom vård och omsorg ska få kontinuerlig kompetensutveckling och särskild vikt ska 
läggas vid gerontologi, geriatrik, demens, rehabilitering, habilitering, vård i livets slutskede samt etik 
och bemötandefrågor. Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och 
säkras och ledningssystem ska användas för att planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och 
förbättra verksamheten. 
 
Vård och omsorg består av hemtjänst, dagverksamhet för äldre, korttidsvård och särskilt boende. 

Informationstal 

  Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Prognos 
2020 

Antal permanenta platser särskilt boende (mätdatum 31/12) 249 261 261 269 

Antal korttidsplatser särskilt boende, egen regi (mätdatum 
31/12) 27 27 27 27 

Antal besök dagverksamhet (totalt under året) 4 004 4 419 3 853 1 300 

Uppföljning av grunduppdrag 
Grunduppdraget inom vård och omsorg utgår från lagstiftning och äldreomsorgens nationella 
värdegrund med utgångspunkt i att äldre personer ska få leva ett värdigt liv och känna 
välbefinnande. Detta året har, med början i mars, präglats av den rådande pandemin och visst 
utvecklingsarbete har fått stå tillbaka för att hantera förhindrande av smittspridning och skydda de 
sköra äldre. Framgångsfaktorer i att bibehålla rättssäkerhet och patientsäkerhet trots en ansträngd 
situation, har varit ett nära ledarskap, en tydlighet i rutiner och riktlinjer och att dessa har efterlevts, 
god tillgång till skyddsutrustning, kompetens hos medarbetare att anpassa sig och ta till sig nya 
arbetssätt samt en mycket god samverkan internt och externt. Insatser för att bryta den isolering som 
uppstod då besöksförbud infördes på särskilda boenden har kunnat genomföras med hjälp av 
kreativa lösningar och IT och teknik. Den digitala kompetensen har tack vare pandemin utvecklats i 
ett snabbare tempo än innan. Kunskaperna som har förvärvats genom det pågående EFS-projekt 
kallat MODIG, som syftar till att öka den digitala grundkompetensen hos medarbetare genom 
utbildningsinsatser, har kunnat omsättas i olika typer av åtgärder för att bland annat skapa 
meningsfullhet och gemenskap. 
Reflektionsträffar utifrån äldreomsorgens värdegrund som genomfördes vid årets början har fortsatt 
att öka personalens medvetenhet och lett till att de i sitt bemötande är empatiska och stödjande. Den 
individuella genomförandeplanen är utgångspunkten för insatsernas genomförande och utformas så 
att brukares egna förmågor tas tillvara och för att uppnå ökat brukarinflytande. 
Brukarundersökningen inom områdena bemötande, trygghet samt delaktighet och inflytande visar 
på goda resultat. Inom hemtjänsten har regelbundna mätningar av personkontinuiteten genomförts 
månadsvis, i syfte att uppnå förbättringar. En översyn av insatsplanering, bemanning och logistik 
har också skett av samma orsak. 
Året har även inneburit att ställa om tio korttidsplatser till en så kallad Covidenhet för att ha 
beredskap att avlasta sjukhusen med brukare som inte längre har behövt specialistvård.  Insatser 
som växelvård och dagverksamhet har i vissa fall fått tillgodoses med utökad hemtjänst i det 
ordinära boendet. 
Faktorer för att uppnå goda resultat inom vård och omsorg är en tydlig målstyrning, 
uppdragstydlighet, systematisk kompetensutveckling, en kvalitetsmedveten organisation med 
brukaren i fokus samt en hög grad av kostnadsmedvetenhet. Detta årets resultat har påverkats av den 
rådande situationen vilket haft effekter både på ekonomi och sjukfrånvaro. Trots en hård prövning 
som verksamheten genomgått har mycket visat sig fungera och flexibilitet och arbetsglädje bland 
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medarbetare och enhetschefer har kunnat upprätthållas. Det gemensamma målet, att skydda sköra 
målgrupper från smitta och lidande, har mynnat ut i samverkan, kreativitet och problemlösning. 
Detta tar verksamheten med sig in i framtiden. Utmaningar som verksamheten står inför är bland 
annat att kunna bibehålla de grundkrav på kompetens, kvalitet och kostnadseffektivitet som 
förutsätts idag. 

Kvalitetsindikatorer 

  Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Prognos 
2020 

Brukares upplevelse av bemötande 98 97 98 98 

Brukares upplevelse av trygghet 87 88 90 90 

Brukares upplevelse av delaktighet och inflytande 90 86 90 90 

Personalkontinuitet inom hemtjänsten  (antal personal som 
en hemtjänsttagare möter under 14 dagar). 15 17 16 15 

3.3.2 Politiska inriktningar och uppdrag 

Politiska inriktningar 
Äldreomsorgen ska präglas av ett innovativt framåtsyftande tankesätt i en vård och omsorg som 
bedrivs med mänsklighet och omtanke. Äldre ska ha goda möjligheter till en aktiv vardag och ett 
aktivt och meningsfullt liv. En god uppföljning är viktig för varje individ. 

Uppföljning av politiska inriktningar 
För att uppnå ett klimat som präglas av ett innovativt och framåtsyftande tankesätt har 
äldreomsorgen arbetat för att få en kvalitetsmedveten organisation som jobbar med systematik och 
ständiga förbättringar, en tydlig målstyrning, uppdragstydlighet och systematisk 
kompetensutveckling. Brukaren är i fokus och de reflektionsträffar som regelbundet har genomförts 
skapar en medvetenhet hos personalen och ger förutsättning för att bedriva en personcentrerad 
omsorg som utmärks av mänsklighet och omtanke. Uppföljning är en grundpelare för att jobba med 
förbättringsarbete både på individnivå och verksamhetsnivå, och uppföljning av den individuella 
genomförandeplanen har skett regelbundet och förändringar i hur insatserna genomförs sker utifrån 
brukarens önskemål och svar. Brukarundersökningen inom områdena bemötande, trygghet samt 
delaktighet och inflytande visar på goda resultat. Med hjälp av den ökade digitala kompetensen och 
digitala verktyg har medarbetare gett möjlighet till värdeskapande aktiviteter för de äldre men även 
genom tillgång till bland annat trädgårdar och personalägda hundar som arbetar i verksamheten, 
skapas meningsfullhet. 

3.3.3 Ekonomi 

  
Prognos 

2020 
Budget 

2020 
Avvikelse 

2020 
Bokslut 

2019 

Intäkt 97 770 31 349 66 421 101 558 

Kostnad 292 637 227 638 -64 999 295 631 

Netto 194 867 196 289 1 422 194 073 

Vård och omsorg prognostiserar ett överskott på 1,4 mnkr, vilket är en förbättring jämfört med 
föregående år då verksamheten redovisade en positiv budgetavvikelse på 1,0 mnkr. Äldreboenden i 
egen regi prognostiserar ett överskott på 3,2 mnkr vilket främst kan härledas till kostnader för covid-

Page 737 of 943



36(45) 

19 som täcks av intäkter från staten samt en lägre beläggningsgrad på boendena. Dagverksamheten 
prognostiserar överskott på 0,9 mnkr vilket kan förklaras av lägre kostnader för resor till och från 
dagverksamheten som en följd av att verksamheten varit stängd under pandemin. Hemtjänsten 
prognostiserar ett underskott på 2,7 mnkr. Det beror främst på att brukare har avsagt/pausat sina 
insatser under rådande pandemin samtidigt som verksamheten har haft svårigheter att anpassa sin 
bemanning till lägre nivåer av beviljad tid. 

3.4 Hälsa och bistånd 

3.4.1 Grunduppdrag och analys 

Grunduppdrag 
Verksamheten inom hälsa och bistånd utgår från socialtjänstlagen (SoL), hälso- och sjukvårdslagen 
(HSL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), lagen om vård av missbrukare i 
vissa fall (LVM), nationell lagstiftning, gällande avtal och överenskommelser inom Hälso- och 
sjukvårdens område samt kommunfullmäktiges politiska inriktningsmål för Hälsa och bistånd. 

Verksamheten präglas av en rättssäker handläggning och tillhandahållande av förebyggande insatser 
samt en god och säker hälso- och sjukvård till kommunens invånare, utifrån målgrupp och behov. 
Beslut ska fattas och insatser planeras och utföras med brukaren/patienten i centrum samt med respekt 
för den enskildes integritet. Fokus är att med ett högkvalitativt, evidensbaserat arbetssätt bibehålla 
individens självständighet och möjliggöra en meningsfull tillvaro och upplevt välmående. 
Handläggningen utförs enligt delegationsordning för myndighetsutövning i enlighet med SoL och 
LSS. Myndighetsutövning sker genom rättssäkra utredningar och beslut. 

För målgruppen utsatta vuxna med beroende och samsjuklighet ges insatserna huvudsakligen på 
frivillig grund men kan även, i vissa fall, ges i form av tvångsvård. Verksamheten ska arbeta aktivt 
med att underlätta för de personer som vårdar eller stödjer en närstående. 

En stor del av arbetet sker i tvärprofessionella team i samverkan med andra aktörer inom sektorn samt 
med övriga sektorer. Samverkan sker även med externa samarbetspartner inom regionen och med 
brukar- och anhörigorganisationer. 

Hälsa och bistånd består av handläggarenhet, vuxenenhet, sjuksköterskeenhet, rehabenhet och 
hälsofrämjande enhet. 

Informationstal 
Bokslut 

2017 
Bokslut 

2018 
Bokslut 

2019 
Prognos 

2020 

Inskrivna i kommunal HSV (genomsnitt år) 867 930 921 920 

Antal personer med beslut om LSS-insats/månad 
(mätmånad oktober) 279 305 310 

Antal timmar hemtjänst (mätmånad oktober) 11 900 13 187 13 842 12 700 

Antal personer med hemtjänst (mätmånad oktober) 687 705 718 730 

Antal vuxna placerade enligt SoL och LVM 26 28 26 27 

Antal vuxna som har kontakt med vuxenenheten 244 255 280 

Page 738 of 943



37(45) 

Uppföljning av grunduppdrag 
På grund av pandemin har verksamheten tvingats förändra sitt utförande av grunduppdraget. Inom 
handläggarenheten har digitala möten i stora delar ersatt hembesök. Andra insatser för att tillgodose 
behov har prövats, vilket bland annat har påverkat antalet hemtjänsttimmar. Nya arbetsuppgifter 
som omfattande provtagning har tillkommit för sjuksköterskeenheten. Sjuksköterskans medicinska 
ledningsansvar har haft stor betydelse i att ge en god och säker hälso- och sjukvård. Hälsofrämjande 
enhetens arbete har ställts om till en mer rådgivande och stödjande funktion samt gett praktiskt stöd 
till riskgrupp. 

Kvalitetsindikatorer 

  Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Prognos 
2020 

Ej återaktualiserade vuxna med missbruksproblem 21+ ett 
år efter avslutad utredning eller insats, andel (%) 88 78 96 80 

Andel överklagade till förvaltningsdomstol som bifallits,(%) 0 40 10 10 

Andel brukare som avlider med mänsklig närvaro, (%) 94 91,4 96 95 

3.4.2 Politiska inriktningar och uppdrag 

Politiska inriktningar 
Det ska finnas goda möjligheter till aktiviteter och rehabilitering, det gäller också träffpunkter för 
personer som bor i ordinärt boende. Det ska finnas en god samverkan med hälso- och sjukvården och 
en sammanhållen vårdkedja när det gäller rehabilitering och medicinering efter en sjukhusvistelse. 

Uppföljning av politiska inriktningar 
Sektorn har genomfört en kartläggning av nuvarande öppna träffpunkter samt av fritidsverksamhet 
och aktiviteter på kommunens äldreboenden. Sektorn bedömer utifrån resultatet av kartläggningen 
att öppna träffpunkter ska fortsätta som nu. Behovet av aktiviteter för personer med stora 
omsorgsinsatser i ordinärt boende bör prioriteras i det fortsatta arbetet. Sektorn bedömer att ett 
mellanting mellan öppna träffpunkter och en dagverksamhet skulle kunna vara att öppna upp 
befintliga aktiviteter på näraliggande äldreboenden för denna målgrupp. 
Verksamhetsområdets vårdplaneringsarbete har effektiviserats vilket innebär att 95 procent av alla 
vårdplaneringar sker digitalt. I och med att överenskommelsen in och utskrivning från slutenvården 
from 2020 jämställt psykiatrin med den somatiska vården vad gäller betalningsansvar har 
samverkan inom området psykiatri ökat. 

3.4.3 Ekonomi 

  
Prognos 

2020 
Budget 

2020 
Avvikelse 

2020 
Bokslut 

2019 

Intäkt 39 378 36 478 2 900 26 048 

Kostnad 205 759 199 937 -5 822 194 682 

Netto 166 381 163 459 -2 922 168 634 

Hälsa och bistånd prognostiserar ett underskott på 2,9 mnkr, vilket främst beror på ökade kostnader för 
placeringar av vuxna med missbruk och/eller beroende. Verksamheten fortsätter genomlysningen av 
placeringar av vuxna för att sänka kostnaderna och utföra mer vård i egen regi. Kostnaden för 
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hemtjänst sjunker jämfört med föregående år främst på grund av att många brukare pausar/säger upp 
sin hemtjänst som en konsekvens av den pandemi som råder. Förebyggande och 
hälsofrämjandeenheten prognostiserar ett överskott på 0,9 mnkr som en konsekvens av pausade 
insatser under covid-19. Sjuksköterskeenheten prognostiserar ett överskott på 0,5 mnkr trots en ökad 
belastning på grund av covid-19. 

3.5 Funktionsstöd 

3.5.1 Grunduppdrag och analys 

Grunduppdrag 
Grunduppdraget för verksamhetsområdet funktionsstöd syftar till att skapa social trygghet och öka 
möjligheten till ett självständigt liv för invånarna i Härryda kommun. Verksamheten utför beviljade 
insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), biståndsbeslut och öppen 
verksamhet enligt socialtjänstlagen (SoL) samt utför delegerade uppgifter enligt hälso-och 
sjukvårdslagen (HSL). 
 
Stödet riktas till personer med funktionsnedsättning, inom alla åldersgrupper, som omfattas av 
lagstiftningen. Individuellt anpassat stöd ska tillgodose enskildas behov inom olika livsområden. 
Enligt lagstiftningen ska stödet utformas utifrån den enskildes egna resurser för att stärka den 
enskildes möjlighet till att leva som andra, till att ha ett självständigt liv, till delaktighet i 
samhällslivet, till att bo på ett sätt som är anpassat efter individuella behov, till en meningsfull 
sysselsättning samt till avlastning för anhöriga i omvårdnaden av den 
enskilde. 
 
Verksamheten ska säkerställa att insatserna är av god kvalitet. Insatserna ska ges i enlighet med mål 
och övriga bestämmelser i lagstiftningen och på ett sådant sätt att stödet tillgodoser den enskildes 
behov och uppnår verksamhetens syfte. 
 
Verksamheten ska tillförsäkra den enskildes delaktighet och inflytande. Barnperspektivet ska beaktas 
utifrån barnkonventionens principer. Helhetssyn och samordning ska utgå från den enskildes samlade 
livssituation med samordnade insatser som ska präglas av kontinuitet. Insatserna ska vara trygga och 
rättssäkra med möjlighet till insyn och inflytande för den enskilde. Verksamheten ska vara 
kunskapsbaserad med personal som har lämplig utbildning och erfarenhet. Resurserna ska utnyttjas på 
ett effektivt sätt för att uppnå verksamhetens mål och uppdrag. 
 
Funktionsstöd består av LSS-boenden, daglig verksamhet, korttidsvistelse, personlig assistans, 
ledsagar- och avlösarservice, kontaktperson samt boendestöd. 

Informationstal 

  Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Prognos 
2020 

Antal personer med beslut om bostad med särskild service 
enligt LSS 103 111 111 112 

Antal personer med daglig verksamhet 113 117 121 123 

Antal personer med boendestöd 105 95 91 100 

Uppföljning av grunduppdrag 
På grund av pågående pandemi har verksamheten sedan i mars anpassats utifrån givna 
rekommendationer. Verksamheten har i stort sett fortgått men insatserna har i olika lägen 
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genomförts med alternativa arbetssätt och metoder för att tillgodose behov. Viss nedgång kan 
noteras i verkställighet, detta vid insatser vars främsta intention inte är att tillgodose grundläggande 
behov och som brukaren själv eller anhöriga nu tillfälligt har avsagt sig. Bedömningen hittills är att 
både insats- och personalkontinuitet hittills har kunnat uppnås tillfredställande. 
Under första delåret har verksamheten arbetat med att säkerställa det systematiska 
förbättringsarbetet kring resultatet av de årliga brukarundersökningarna. En handlingsplan har tagits 
fram som omfattar uppföljning, analys, åtgärder, återkoppling och brukardelaktighet. Målsättningen 
är att kunna arbeta på ett strategiskt sätt utifrån resultatet, både på verksamhets- och enhetsnivå samt 
att brukarna ska uppleva det meningsfullt att delta i undersökningarna. 
Inom bostad med särskild service ligger fortsatt fokus på att utföra boendeinsatsen genom en 
vårdnivå som motsvarar brukarens behov samt möjliggöra en boendekarriär. Anpassat stöd och 
motivationsinsatser har gett önskade effekter. Brukare med ökade vårdbehov har flyttat till boende 
som motsvarar behovet resurs- och miljömässigt och andra brukare har flyttat till mer självständiga 
boendeformer eller tagit steget till ordinärt boende. Uppföljning av köpta boendeplaceringar har 
medfört att insatsen har kunnat verkställas i egen regi eller har ersatts med andra mindre omfattande 
insatser. Effekterna av omstruktureringen bedöms ha ökat rättssäkerhet för enskilda samt 
kostnadseffektiviteten för kommunen. 
Under våren har öppettiderna på Kreativt Center, öppen verksamhet för personer med psykisk 
ohälsa, utökats och fler har motiverats till att delta i verksamheten. Arbete pågår med att utveckla 
verksamheten i syfte att ytterligare bredda möjligheten att tillgodose besökarnas skilda behov. 
Målsättningen är att arbeta inriktat med att skapa förutsättningar för enskilda att komma ut i 
sysselsättning. Resurser och kompetens har kunnat förstärkas genom stimulansmedel från 
överenskommelsen om psykisk hälsa . 
Samplaneringen har påbörjats. Mål och indikatorer för uppföljning av arbetet har arbetats fram. 
Syftet med samplaneringen är att öka personalkontinuitet och kompetens samt att medarbetarnas rätt 
till heltid förväntas trygga kompetensförsörjning. 

Kvalitetsindikatorer 

  Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Prognos 
2020 

Upplevd kvalitet inom områdena självbestämmande, 
trygghet, bemötande och trivsel, gruppbostad LSS, andel % 89 70 84 85 

Upplevd kvalitet inom områdena självbestämmande, 
trygghet, bemötande och trivsel, servicebostad LSS, andel % 76 83 78 80 

Upplevd kvalitet inom områdena självbestämmande, 
trygghet, bemötande och trivsel, daglig verksamhet LSS, 
andel % 

79 76 78 80 

Upplevd kvalitet inom områdena självbestämmande, 
trygghet, bemötande och trivsel, boendestöd SoL, andel % 89 87 87 87 

3.5.2 Ekonomi 

  
Prognos 

2020 
Budget 

2020 
Avvikelse 

2020 
Bokslut 

2019 

Intäkt 24 614 8 324 16 290 26 579 

Kostnad 163 607 146 217 -17 390 187 460 

Netto 138 993 137 893 -1 100 160 881 

Funktionsstöd prognostiserar ett underskott på 1,1 mnkr, vilket är en förbättring jämfört med 
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föregående år då verksamheten redovisade en negativ budgetavvikelse på 5,8 mnkr. Boende i egen 
regi och daglig verksamhet prognostiserar tillsammans ett underskott på 1,2 mnkr, vilket främst beror 
på ökade kostnader för arbetsresor till och från daglig verksamhet. Även köpta platser inom 
verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott på 1,7 mnkr. Verksamheten fortsätter sitt arbete 
med att se över sina kostnader för att därigenom åtgärda underskottet. Ledsagar- och avlösarservice, 
boendestöd samt personlig assistans prognostiserar tillsammans ett överskott på 0,2 mnkr som en 
konsekvens av att antalet beslut blivit färre till följd av covid-19. 

3.6 Härryda framtid 

3.6.1 Grunduppdrag och analys 

Grunduppdrag 
Verksamhetsområdet Härryda framtid organiserades 1 januari 2020 och bygger på idén om alla 
kommuninvånares möjlighet till arbete, studier och egenförsörjning. I Härryda framtid ingår enheten 
för försörjningsstöd, arbetsmarknadsenheten (AME), enheten för nyanlända/stödboende, 
vuxenutbildningen samt yrkeshögskolan.Verksamheten bygger på gällande lagar, förordningar och 
riktlinjer inom respektive enhet.  
 
Den nya organisationen strävar efter effektivast möjliga arbetssätt för att kunna lotsa berörda 
kommuninvånare mot målet egenförsörjning. Det kan omfatta förbättrade arbetsprocesser, nya 
utbildningar och kommunala arbetsmarknadsanställningar. Det kan också omfatta hjälp för individen 
att byta riktning i karriären eller komma närmare arbetslivet. De arbetsmetoder som används i 
verksamheten ska i möjligaste mån vara evidensbaserade och omvärldsbevakning är en viktig del 
inom verksamhetsområdet. 
 
I Härryda framtid ingår en strukturerad samverkan med externa aktörer såsom företag och näringsliv, 
försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Samverkan sker även internt med andra enheter i 
kommunen samt regionalt och nationellt i olika nätverk. 
 
För att påskynda integrationen och nyanländas delaktighet i det svenska samhället erbjuds 
arbetsmarknadsinsatser redan under etableringstiden. 

Informationstal 

  Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Prognos 
2020 

Antal hushåll som beviljas försörjningsstöd 391 419 412 357 

Antal hushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd 185 199 216 191 

Antal deltagare i arbetsmarknadsåtgärder exkl. feriepraktik 106 144 262 185 

Antal kommunanvisade nyanlända 151 103 76 68 

Antal hushåll med ett boendebeslut, enheten för nyanlända 114 155 146 92 

Antal studerande/ individer   940 1 000 

Antal heltidsplatser gymnasial utbildning  182 200 205 

Antal deltagare SFI  334 321 210 

Antal deltagare GRUV  182 156 135 

Antal deltagare inom gr  80 85 80 
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  Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Prognos 
2020 

Antal studerande i annan kommun  47 61 50 

Antal deltagare inom YH  320 282 246 

Antal deltagare inom uppdragsutbildning  0 0 0 

Antal studerande, individer 867 1 339 940  

Antal heltidsplatser gymnasial utbildning 166 182 200  

Antal deltagare SFI 244 334 321  

Antal deltagare Gruv 87 182 156  

Antal deltagare inom GR 53 80 85  

Antal studerande i annan kommun 75 47 61  

Antal deltagare inom YH 391 320 282  

Antal deltagare inom uppdragsutbildning 46 0 0  

Uppföljning av grunduppdrag 
Utifrån covid-19:s intåg i mars ändrades förutsättningarna för att bedriva vuxenutbildning radikalt. 
Från mitten mars ställdes all undervisning om till distansundervisning förutom för de tre lägsta 
grupperna i svenska för invandrare (SFI). Omställningen verkar gått bra då resultaten för 
vårterminens elver är i paritet med resultatet för våren 2019. Yrkeshögskolans lärande i arbetslivet 
blev problematiskt att ordna då många företag på grund av covid-19 valde att inte ta emot 
praktikanter. Inhyrning av konsulter som gjorde fiktiva praktikuppgifter blev lösningen på 
problemet. 
Covid-19 har ej slagit igenom på antalet hushåll som uppbär försörjningsstöd. Den nedåtgående 
trend vi såg under 2019 fortgår, många insatser gjorts för att det skall vara möjligt. Fokus har varit 
att korta ledtider för klienterna på AME, ett nytt arbetssätt har tagits fram för det. Införandet av 
kommunala beredskapsjobb (6 månaders anställning) har och kommer minska försörjningsstödet. 
De utbildningar AME tar fram i samverkan med Vuxenutbildningen gör det möjligt för individer i 
etableringsprogrammet kan läsa SFI samtidigt som dom går en kortare utbildning som ger 
åtminstone timanställning. 
Covid-19 satte i mars nästa helt stopp för flyktingmottagandet i kommunen, dock kommer det att 
ändras så snart samhället öppnas igen. Det är aviserat att den kvot vi fått för 2020 kommer 
uppfyllas, i dagsläget har vi tagit emot 14 personer och det kvarstår 54. 

Kvalitetsindikatorer 

  Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Prognos 
2020 

Antal personer som erhållit stöd via AME och kommit i 
sysselsättning genom arbete eller studier 18 39 47 20 

Antal hushåll inom enhet för försörjningsstöd som blir 
självförsörjande genom arbete, studier och/eller andra 
bidrag 

102 114 99 31 
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3.6.2 Politiska inriktningar och uppdrag 

Politiska inriktningar 
Verksamheten ska arbeta för att Härryda kommun ska ha lägst andel arbetslösa och lägst andel hushåll 
beroende av försörjningsstöd i Sverige i enlighet med ambitionen med Härryda framtid. 
 
Verksamheten ska erbjuda den bästa utbildningen i Sverige och alla elever ska, utifrån sina 
förutsättningar, utmanas för att utvecklas. Detta ska bidra till det prioriterade uppdraget om en låg 
arbetslöshet och ett lågt försörjningsstöd i kommunen, i enlighet med arbetet inom Härryda framtid. 
Arbetet med skolutveckling ska drivas i samverkan mellan politik, förvaltning och 
personalföreträdare. Verksamheten ska också verka för att delar av utbildningen kan bedrivas i annan 
regi 

Uppföljning av politiska inriktningar 
Verksamheten har sett över processerna inom AME i syfte att korta tiden att komma in i 
arbetsmarknadsåtgärder som leder till arbete. Vidare har Härryda framtid infört kommunala 
beredskapsjobb inom kommunen för den målgrupp människor som idag går på försörjningsstöd. 
Härryda framtids mål är att ta fram korta utbildningar som leder till anställning. Inom ramen för 
delegationen för unga och nyanlända i arbete (DUA) har vi skapat ett jobbspår inom städ, deltagarna 
är klara lagom till årsskiftet och alla deltagare är garanterade timanställningar efter avklarad kurs. 
Utbildningar inom lager och logistik samt sömnad håller på att tas fram. Ytterligare insatser för att 
främja integration samt få människor in på arbetsmarknaden är projekten Föräldracirklar och 
Framtidstrappan. Inom kort startar Härryda framtid ett ESF-projekt ihop med Alingsås kommun, 
syftet med projektet är att stödja gammel- samt nyanlända till ett varaktigt arbete. 
Vuxenutbildningen möjliggör att tiden från planering till start av arbetsmarknadsbestämda 
utbildningar är kort. Vuxenutbildningen genomför utbildningar inom ramen för Härryda framtid, 
men vuxenutbildningens stora uppdrag är att ge kvalitativ vuxenutbildning till Härryda 
kommuninvånare inom SFI, grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning samt 
särvux. I enlighet med skollagen bedriver vuxenutbildningen ett systematisk kvalitetsarbete med 
syfte att utveckla verksamheten, fokus den sista tiden för fortbildningarna har varit att ge lärarna 
bättre verktyg att lära ut sina ämnen till personer med svenska som andraspråk. En satsning som 
kommer alla elever till gagn. 

3.6.3 Ekonomi 

  
Prognos 

2020 
Budget 

2020 
Avvikelse 

2020 
Bokslut 

2019 

Intäkt 35 523 23 736 11 787 36 024 

Kostnad 95 945 86 058 -9 887 75 237 

Netto 60 422 62 322 1 900 39 213 

Inför året skedde en organisationsförändring där vuxenutbildningen flyttade från sektorn för utbildning 
och kultur till socialtjänsten, vilket främst förklarar de ökade kostnader jämfört med föregående år. 
Härryda framtid prognostiserar ett överskott på 1,9 mnkr, främst med anledning av vuxenutbildningen 
som tillsammans med yrkeshögskolan prognostiserar ett överskott på 2,1 mnkr. Överskottet beror 
främst på att färre elever sökt regionala yrkesutbildningar än prognostiserat. Den prognostiserade 
kostnaden för utbetalt försörjningsstöd ligger något lägre än föregående år. Verksamheten fortsätter 
arbete i enlighet med Härryda Framtids grunduppdrag att öka möjligheten till integration och 
självförsörjning. 
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3.7 Barn och familj 

3.7.1 Grunduppdrag och analys 

Grunduppdrag 
Grunduppdraget för verksamheten barn och familj är att utreda, skydda och hjälpa samt ge service till 
utsatta barn och unga och deras föräldrar i Härryda kommun. Barn och familj ska främja social 
trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och öka möjligheten till ett självständigt liv för dem som bor och 
vistas i Härryda kommun. I den uppsökande verksamheten ska socialnämnden upplysa om 
socialtjänstens stöd och insatser, och erbjuda barn och unga sin hjälp. I verksamhetens uppdrag ingår 
samarbete med andra samhällsorgan, organisationer, föreningar och enskilda för att främja goda 
miljöer i kommunen. Arbetet ska, under hänsynstagande till människors ansvar för sin och andras 
sociala situation, inriktas på att frigöra och utveckla målgruppens egna resurser. Människor ska 
bemötas på ett respektfullt sätt och mötena ska bygga på respekt för människors självbestämmanderätt 
och integritet. Insatserna ska vara stödjande och individuellt utformade efter den enskildes behov. 
Verksamheten ska hålla god kvalitet. Omvärldsbevakning är en viktig del inom verksamhetsområdet. 
De arbetsmetoder som används i verksamheten ska i möjligaste mån vara evidensbaserade. 
 
Verksamheten styrs av lagstiftning inom förvaltningslagen (FL), socialtjänstlagen (SoL), lagen med 
särskilda bestämmelser om vård och unga (LVU) samt föräldrabalken (FB). Lagstiftningen 
kompletteras med Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2014:6) och prejudicerande domar och 
beslut. Verksamheten styrs även av överenskommelser om samverkan mellan hälso- och sjukvården 
och kommunerna i Västra Götalandsregionen. Utöver detta tillkommer kommunens policyer och 
riktlinjer för verksamheten. 
 
Barn och familj består av barn- och ungdomsenheten, familjehem- och familjerättsenheten samt 
familjestödsenheten. 

Informationstal 

  Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Prognos 
2020 

Aktualiseringar avseende barn 0-17 år inom socialtjänst, 
antal 1 003 987 1 167 1 400 

Antal barn och unga 0-20 år som var föremål för 
individuellt biståndsbedömda öppna insatser  144 112 150 

Antal barn och unga placerade utanför det egna hemmet 0-
20 år 92 116 102 80 

Uppföljning av grunduppdrag 
Orosanmälningarna fortsätter att öka och kan förklaras med en ökad medvetenhet om barns utsatthet 
hos allmänheten. Skolan, vården och polisen är de som anmäler mest, vilket innebär att deras 
kunskap om anmälningsskyldigheten är hög. Verksamheten har även ett väl utvecklat samarbete 
genom SSPF (skola, socialtjänst, polis och fritid), lokala Nosam barn och unga samt gemensamma 
projekt med skolan. Som effekt av kommunens förebyggande arbete och att olika samhällsaktörer 
upptäcker fler barn och familjer som behöver stöd, så ökar även behovet av insatser. 
Där det bedöms lämpligt så erbjuds serviceinsatser och där det bedöms att insatsen bör ges med 
bistånd så används i första hand den egna öppna verksamheten, familjestödsenheten. 
Verksamheten arbetar enligt inriktningen att barn och unga ska ges stöd i sin hemmiljö i första hand, 
vilket inkluderar stöd till hela familjen och inkluderar stöd av både professionellt och privat nätverk. 
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Om barnets bästa kräver att de måste skiljas från sina föräldrar så söks familjehem i nätverket i 
första hand med tät uppföljning i syfte att säkerställa vårdens kvalitet och omfattning och barnets 
kontakt med sin ursprungsfamilj och nätverk. 
Arbetet med inriktningen Hemma först ger resultat i form av färre placeringar och kortare tid på 
HVB. Barn och unga placeras i högre grad än tidigare i egen rekryterade familjehem eller nätverk. 
Verksamheten utreder inom den lagstadgade tiden om 4 månader/120 dagar. Men att inte behöva 
vänta för länge på kontakt och insats när man är i en utsatt situation har stor betydelse. Ambitionen 
är därför att nå kortare utredningstider genom att differentiera utredningarna i syfte att ha färre 
pågående utredningar och kunna fokusera på de mest komplexa utredningarna. 
Målet är att nå en andel av 75 procent nöjda barn och ungdomar från 13 års ålder och uppåt vid årets 
brukarundersökning och att öka antal svar som ett led i arbetet med att förbättra och utveckla 
verksamheten. 
Ej återaktualiserade barn prognostiseras till ett sämre resultat än tidigare års utfall, vilket beror på 
mer komplex problematik hos de barn och unga verksamheten möter och som därför kräver 
ytterligare utredning. 

Kvalitetsindikatorer 

  Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Prognos 
2020 

Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till 
avslutad utredning inom barn och ungdom 0-20 år, 
medelvärde 

94 111 107 110 

Brukarbedömning barn- och ungdomsvård IFO 
- helhetssyn, andel (%)  75  75 

Ej återaktualiserade barn 0-12 år ett år efter avslutad 
utredning eller insats, andel (%) 72 78 81 74 

Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad 
utredning eller insats, andel (%) 81 81 81 78 

3.7.2 Politiska inriktningar och uppdrag 

Politiska inriktningar 
Verksamheten ska ha fokus på barns, ungas och unga vuxnas psykiska ohälsa samt utveckla 
förebyggande insatser i de miljöer där unga vistas. 

Uppföljning av politiska inriktningar 
Verksamheten har fokus på barns, ungas och unga vuxnas psykiska hälsa inom alla verksamheter 
och det finns en allmän oro för att den ökar, särskilt bland unga kvinnor. Från organisationer som 
möter unga kvinnor larmas om våldsutsatthet i ung ålder och särskilt oroande är det sexualiserade 
våldet. Inför hösten 2020 - 2021 har en ansökan beviljats för utvecklingsmedel från Länsstyrelsen i 
Västra Götaland för att lägga grunden för ett våldsförebyggande arbetet med fokus på sexualiserat 
våld bland ungdomar i högstadieåldern. Arbetet är sektorsövergripande, men kommer att drivas av 
kommunens fältarbetare. 
Utifrån handlingsplanen psykisk hälsa och arbetet med Samordnad individuell plan (SIP) så 
upprättas SIP vid behov. Inom verksamhetsområdet har 31 samordnade individuella planer 
upprättats under första halvåret 2020. 
Under våren samlades representanter för verksamheter som ger stöd åt barn och unga från 
kommunen, polis och regionen på initiativ från kommunen för att tydliggöra tillgänglighet och 
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kännedom om varandras verksamheter inför sommaren då viss oro fanns att ungdomars psykiska 
hälsa påverkades negativt av covid-19. Syftet var att säkerställa tillgängligheten under sommaren 
och samverkan vid behov. 
Bumss (Barn- och ungdomsmedicin, socialtjänst, skola) projektet avslutas under året och arbetet har 
under våren påbörjats för att implementera metoden i ordinarie arbete inom förskola och 
grundskola. 
Projektet TSI (Tidiga och samordnade insatser) har under våren anordnat workshops kring 
Barnkonventionen samt engagerat ungdomar i filmfestivalen. Projektet i nuvarande form avslutas 
under året. 
Samarbetet med polisen är fortsatt prioriterat på fältet och verksamheten har under året utvecklat ett 
metodiskt samarbete när det gäller orossamtal med föräldrar och unga som misstänks vara på fel väg 
i livet. Via SSPF mobiliseras gemensamma krafter vid behov och när polisen påkallar behov av 
medverkan eller insatser. Gemensamt med polisen har företrädare från verksamheterna under våren 
genomfört föräldramöten på alla grundskolor i kommunen i syfte att informera och stärka föräldrar i 
sitt föräldraansvar. 
Stödgrupper erbjuds fortsatt för barn till föräldrar med psykisk sjukdom, missbruk eller i allvarliga 
vårdnadskonflikter. Verksamheten har ännu inte lyckats hitta externa samverkanspartner i det 
arbetet, men påbörjat en diskussion kring kommunsamverkan för öka tillgängligheten för barn och 
unga. 
Fältsekreterarna utbildar unga i årskurs 8 i YAM (youth aware of mental health) som syftar till att 
förbättra den psykiska hälsan och minska självmordshandlingar. Tonårsföräldrar erbjuds att delta i 
föräldragrupp i syfte att stärka sitt föräldraskap som ett led i det förebyggande arbetet. 
Verksamheten arbetar med inriktningen Hemma först i syfte att undvika att barn skiljs från sina 
föräldrar, vilket innebär att i högre grad involvera det privata nätverket och erbjuda familjen stöd i 
tidigare skede. Vid beslut om placering används i första hand nätverksplaceringar och i andra hand 
egen rekryterade familjehem. 
  

3.7.3 Ekonomi 

  
Prognos 

2020 
Budget 

2020 
Avvikelse 

2020 
Bokslut 

2019 

Intäkt 10 058 1 013 9 045 12 740 

Kostnad 85 871 77 196 -8 675 97 384 

Netto 75 813 76 183 370 84 644 

Barn och familj prognostiserar ett överskott på 0,4 mnkr. Differenser återfinns inom 
verksamhetsområden där familjehemsvården prognostiserar ett underskott på 4,3 mnkr samtidigt som 
placeringar av barn och unga i HVB prognostiserar ett överskott på 1,3 mnkr. Underskottet för 
placeringar täcks av den återställningsbudget sektorn fick inför året. Verksamheten fortsätter arbetet 
med hemma först samt omförhandling av dygnspriser vid dyra placeringar. Jämfört med föregående år 
har verksamheten sänkt sina kostnader med 11,5 mnkr. 
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Nämnd Sektor
Budget 

2020
Utfall 2020 

tom aug

Prognos 
2020    

Utgift

Prognos 
2020 

Inkomst
Prognos 

2020 netto
Budget-

avvikelse

UTK 15 542 4 267 13 542 0 13 542 2 000
SOC 5 487 1 381 3 987 0 3 987 1 500

SUMMA TOTALT 21 029 5 648 17 529 0 17 529 3 500

Sektor Projekt
Budget 

2020
Utfall 2020 

tom aug

Prognos 
2020    

Utgift

Prognos 
2020 

Inkomst
Prognos 

2020 netto
Budget-

avvikelse

Id01 Inventarier Mm 200 0 0 0 0 200
Ie01 Inventarier, Musik 950 230 950 0 950 0
Ie02 Inventarier, Kulturhuset 987 413 987 0 987 0
Ie30 Konstnärlig Utsmyckning 0 6 0 0 0 0
Ig01 Reinvestering Och Inventarier 2 535 718 2 535 0 2 535 0
Ih01 Reinvestering Och Inventarier 5 610 2 301 5 610 0 5 610 0
Ih13 Backaskolan 560 129 560 0 560 0
Ih14 Fagerhultsskolan 1 950 137 150 0 150 1 800
Ih16 Lokaler Mke Ekdalaskolan 100 0 100 0 100 0
Ih17 Högadalsskolan, Övertag Av Fsk 100 60 100 0 100 0
Ii02 Reinvestering Och Inventarier 2 550 273 2 550 0 2 550 0
Iy10 Inventarier 300 0 300 0 300 0
Iy11 Välkomsten 500 0 500 0 500 0

Total 15 542 4 267 13 542 0 13 542 2 000
Ij02 Reinvestering Och Inventarier 300 0 300 0 300 0
Ik10 Datainventarier 1 500 0 0 0 0 1 500
Ik12 Reinvesteringar 3 257 1 361 3 257 0 3 257 0
Ik14 Larm Voo 430 20 430 0 430 0

Total 5 487 1 381 3 987 0 3 987 1 500

Total 21 029 5 648 17 529 0 17 529 3 500

Sammanställning av investeringar 2020

VFN
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Postadress: 
403 40 Göteborg 

Besöksadress: 
Södra Hamngatan 3 

Telefon/Fax: 
010-224 40 00 (vxl) 
 (fax) 

Webbadress: 
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland 

E-post: 
vastragotaland@lansstyrelsen.se 

 

Samhällsbyggnadsenheten 
 Anna Hendén Wedin  

planarkitekt 
010-224 47 19 

anna.henden.wedin@lansstyrel-
sen.se 

  
Trafikverket Region Väst  
TRV 2019/1823 
trafikverket@trafikverket.se 
 

Samrådsyttrande över samrådshandling för projekt Göteborg-
Borås, en del av nya stambanor, i Göteborgs Stad, Mölndals 
Stad, Härryda kommun, Bollebygds kommun, Marks kommun 
och Borås Stad, Västra Götalands län. 
Samrådshandling upprättad av Trafikverket, daterat 2020-09-09.  
  
Länsstyrelsens ställningstagande 
Föreslagen sträckning av höghastighetsjärnvägen, Göteborg-Borås, är en del 
av en satsning att binda ihop Sveriges tre storstäder, Stockholm, Göteborg 
och Malmö och skapa en stor arbetsmarknadsregion.  
Trafikverket har i handlingarna tydliggjort att Sverigeförhandlingen inte är 
en planeringsförutsättning i aktuellt projekt. Länsstyrelsen önskar att Trafik-
verket i den fortsatta processen förtydligar hur man beaktar det samverkans-
dokument som skrivits mellan Trafikverket och Västragötalandsregionen för 
stråket Göteborg-Borås.  
I aktuella handlingar har Trafikverket valt ut och valt bort korridorer och 
stationslägen. Metoden som använts har varit en hållbarhetsbedömning och 
Länsstyrelsen anser att metoden är ett bra angreppssätt, i detta fall, när det 
finns flertalet möjliga alternativ. 
Tyvärr är samrådshandlingen inte riktigt tydlig i redovisningen av alternati-
ven i enlighet med metoden. Bortval har skett i flera steg och aspekterna har 
inte belysts i den omfattning som krävs för att alternativen ska vara jämför-
bara. Ur ett övergripande perspektiv har Länsstyrelsen förståelse för flera av 
bortvalen men det behöver bli mer utförligt redovisat. Vi anser att land-
skapskaraktärsanalysen är ett väl utfört underlag som behöver avspeglas i 
större grad vid val/bortval av korridorer. 
Avseende stationsläge i Mölndal blir vi tveksamma när endast ett alternativ 
återstår inför miljöbedömningen i miljökonsekvensbeskrivningen. Vi ifråga-
sätter också bedömningen att alternativet (Raka vägen) att inte lägga en stat-
ion i Mölndal bedöms ge större överflyttning från vägtrafik till tågtrafik. 
 
Länsstyrelsen förespråkar fortfarande ett stationsläge inom Borås tätort. Al-
ternativet, Borås C kräver dock en djupare utredning av utrymningsfrågan 
för att en bedömning ska kunna göras om riskbilden är godtagbar. 
Vidare behöver stationsförslagets olika riktningar, en sydväst-nordostlig och 
en nordväst-sydostlig, vara möjliga att skiljas åt med avseende på konse-
kvenser på kulturmiljön och grundvattenpåverkan. 
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Vi vill återigen påminna om vikten av underlag för bedömning av påverkan 
för att kunna hantera Natura 2000-frågan. 
 
Slutligen noterar Länsstyrelsen att flera av synpunkterna från beslutet om 
betydande miljöpåverkan inte har hunnit arbetas in i handlingen varför detta 
kommer att följas upp i kommande dialoger och under samråd 3. 
 
 
Bakgrund 
Trafikverket ska samråda med Länsstyrelsen om de avser att bygga en järn-
väg enligt 2 kap 2 § lagen om byggande av järnväg. Trafikverket har därför 
begärt Länsstyrelsens samrådsyttrande över samrådshandlingen, samråd 2. 
Samrådshandingen består av en lokaliseringsutredning, en landskapskarak-
tärsanalys och ett utkast till miljökonsekvensbeskrivning med tillhörande 
kulturarvsanalys. 
Aktuellt projekt kommer att tillåtlighetsprövas av regeringen enligt ett rege-
ringsbeslut 2020-10-08. 
 
Länsstyrelsen har tidigare yttrat sig i samråd 1, 2020-04-24 och beslutat att 
projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan 2020-07-27. 
 
Parallellt med projektet pågår en ÅVS för stråket Göteborg-Borås. Inom 
ÅVS:en utreds funktionen av Kust- till kustbanan och riksväg 40, med avse-
ende på både gods- och persontrafik, kopplat till aktuellt projekt för höghas-
tighetsbanan. Målet är att klargöra det befintliga transportsystemets roll i 
fortsatt planering av hela stråket Göteborg-Borås. 
 
Det pågår också ett regeringsuppdrag som syftar till att Trafikverket ska till-
handahålla en samlad kostnads- och effektbedömning av olika alternativ för 
nya stambanor för höghastighetståg mellan Stockholm-Göteborg och Stock-
holm-Malmö. Detta ska slutredovisas den 28 februari 2021 till Infrastruktur-
departementet. 
 
 
Länsstyrelsens synpunkter 
I aktuellt ärende bevakar Länsstyrelsen allmänna intressen och bedömer om 
underlaget är förenligt med 2-4 kap miljöbalken (MB) och 5 kap 3-5§§ MB. 
Vi vägleder också om miljökonsekvensbeskrivningens omfattning och detal-
jeringsgrad. Aktuella handlingar kommer, när de är slutgiltigt färdigställda, 
att ligga till grund för en tillåtlighetsprövning hos regeringen.  
 
Övergripande 
Processen 
I handlingarna är det nu tydligt att utfallet av Sverigeförhandlingen inte är 
en planeringsförutsättning. Länsstyrelsen anser också att det för alla parter 
behöver förtydligas hur man beaktar det samverkansdokument som skrivits 
mellan Trafikverket och Västragötalandsregionen för stråket Göteborg-
Borås (2019-02-27) som säger att stationer i Mölnlycke, Landvetter Södra 

Page 789 of 943



Länsstyrelsen 
Västra Götaland

 
 

  
Yttrande 
2020-11-04 

 
Diarienummer 
343-42686-2020 

 
Sida 

3(10) 
 

och Bollebygd ska prövas utifrån nya stambanors ändamål och trafikering. 
Länsstyrelsen undrar när i processen man avser att göra detta? Är det när en 
korridor är vald som man ser över frågan? För processens skull är det viktigt 
att frågan följs upp. Det hade därför varit önskvärt om Trafikverket kan tyd-
liggöra hur man avser att förhålla sig till samverkansdokumentet i processen 
och när i tid som fler stationer ska prövas. 
 
Kulturmiljöstrategi  
Länsstyrelsen har under samråd 1 påtalat att Trafikverkets kulturmiljöstra-
tegi (TRV 2017/65896) inte tydliggjorts i handlingarna. Länsstyrelsen kan 
fortfarande inte uppfatta hur Trafikverket beaktar strategin. 
 
Kommunal planering 
I flera av kommunerna i stråket pågår arbete med en ny översiktsplan. Ur 
detta perspektiv bedömer Länsstyrelsen att det är positivt att val och bortval 
av korridorer görs. Avseende riksintresseanspråket, som just nu finns för 
både planerad och framtida kommunikation och täcker in ett stort område, 
är det lämpligt att en justering görs parallellt med att planeringen fortskrider 
för att ytterligare tydlighet ska finnas för den kommunala planeringen.  
 
Kommande etapper av höghastighetsbanan 
Länsstyrelsen vidhåller att banans lokalisering inte bör omöjliggöra en fram-
tida station i Ulricehamn då det är viktigt för möjligheten till regional ut-
veckling. I underlaget visas alternativens linjedragning förbi Borås men 
Länsstyrelsen anser att det behöver förtydligas i text vilka alternativ som 
omöjliggör en station i Ulricehamn.  
 
 
Alternativen 
Metodiken som används i lokaliseringsutredningen 
Länsstyrelsen har tagit del av hur förslag till korridorer och stationslägen 
valts ut. Avseende detta har Länsstyrelsen inget mer att önska. Vidare anser 
Länsstyrelsen att metodiken, metod för hållbarhetsbedömningar, som man 
avser att använda för att välja/välja bort korridorer och stationer, av dem 
som valts ut, i grunden är ett bra angreppssätt. På så sätt kan en samlad bild 
av både alternativets konsekvenser och uppfyllelse av projektmål göras. 
 
Däremot syns det inte genomgående i handlingen att det är den faktiska me-
toden som använts vid alla bortval. När vi läser lokaliseringsutredningen så 
ser vi att bortvalen har gjorts i flera steg först grundande på tidigare utred-
ningar, därefter väljs några bort vid jämförelse i löptext, därefter efter redo-
visning i värderingsros och slutligen väljs hela eller delar av korridorer bort 
baserat på en sammantagen bild utan längre motivering. 
Länsstyrelsen har noterat att det är en stor variation i hur utförligt kriterie-
uppfyllelsen för varje alternativ har redovisats. Detta innebär att det blir 
svårt att utläsa hur Trafikverket har vägt kriterier mot varandra och vad som 
har lett till val och bortval av alternativ. I och med att alternativen huvud-
sakligen beskrivs i löptext är det dessutom svårt att överskåda kriterieupp-
fyllelsen i respektive alternativ. Länsstyrelsen skulle önska att 
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redovisningen blir tydligare och att det för vart och ett av alternativen fram-
går hur man följer utgångspunkterna för bedömning och urval. Trafikverkets 
resonemang kring vilka fördelar och nackdelar som har påverkat val eller 
bortval, bör också framgå.  
Kostnad och tillgänglighet är två av de aspekter som har belysts mest fre-
kvent i beskrivningarna av de bortvalda alternativen, vilket kan tolkas som 
att de har vägt tungt vid avvägningarna. Huruvida detta stämmer bör framgå 
i beskrivningarna. Vi noterar också särskilt att påverkan på kulturmiljöa-
spekter inte redovisas genomgående.  
 
På ett övergripande plan har Länsstyrelsen förståelse för flera av valen/bort-
valen men alternativen är svåra att jämföra i nuvarande beskrivning. 
Länsstyrelsen får uppfattningen av att processen för bortval av stationer och 
korridorer sker på lite olika sätt, ex visar figur 2.8 med tillhörande text hur 
processen för val och bortval av stationer har gått till och hur man avser att 
gå vidare under hela processen fram till tillåtlighetsprövning. För korrido-
rerna är processen inte lika tydligt beskriven. Avsnitt 2.4 behöver förtydli-
gas och kopplas tydligare till hållbarhetsbedömningen och andra parametrar 
för bortval behöver synliggöras i kapitel 2 och hur man viktar dem. 
 
Sammantaget anser Länsstyrelsen att Trafikverket i beskrivningarna av både 
valda och bortvalda alternativ bör vara mycket mer konsekvent i vilka 
aspekter som tas upp så att alternativen blir jämförbara. Utan den typen av 
tydlighet saknas den transparens som krävs i den här typen av process och 
Länsstyrelsen kan därmed på ett övergripande plan inte avgöra om val och 
bortval är motiverade eller har skett på korrekt sätt.  
 
Länsstyrelsen vill i detta sammanhang också framhålla att vi med avseende 
på ovanstående inte kan ta ställning till föreslagen utformning (skärning, 
bank eller tunnel) inom de olika korridorerna. Vi förutsätter att aktuellt sam-
råd i första hand avser lokalisering och att utformningsfrågan får större fo-
kus när en korridor är förordad. 
 
Valda korridorer som berör naturreservat och riksintressen 
Länsstyrelsen noterar att samrådsunderlaget anger att ”passage genom na-
turreservaten Risbohult, Klippan och Rya åsar ovan mark” har valts bort 
(sid 73 i lokaliseringsutredningen) men att korridorerna Hestra och Hindås 
fortfarande överlappar med naturreservatet och Natura 2000-området Klip-
pan i dess nordligaste del och att Bollebygd Nord och Syd överlappar med 
reservatet i dess sydligaste del. Länsstyrelsen anser att korridorerna redan i 
detta skede bör avgränsas så att konflikt med reservatet helt undviks.  

Vad beträffar närheten till Natura 2000-områdena Risbohult och Klippan er-
inrar Länsstyrelsen om bestämmelsen i 6 kap 36 § miljöbalken om miljö-
konsekvensbeskrivningens innehåll med avseende på konsekvenser för Na-
tura 2000-områden. Det är av stor vikt att dessa konsekvenser så långt som 
möjligt värderas och beskrivs redan i tidiga skeden när alternativ jämförs. 
En påverkan som innebär skada på de livsmiljöer som ska bevaras inom Na-
tura 2000-området eller att en störning uppkommer som på ett betydande 
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sätt försvårar bevarandet av arter som ska skyddas inom området kan inte 
tillåtas utan prövning enligt 7 kap 29 § miljöbalken. Prövningen förutsätter 
då att det saknas alternativ. Då den förutsättningen inte finns i detta projekt 
bör risken för påverkan på Natura 2000-områden enligt Länsstyrelsens upp-
fattning ges hög vikt vid värdering av olika alternativ.  

Inom flera av korridorerna finns områden som för närvarande utreds av 
Länsstyrelsen för reservatsbildning eller för utvidgning av befintliga natur-
reservat. Med anledning av detta finner Länsstyrelsen anledning att särskilt 
poängtera dessa områdens mycket höga värden för naturvården och det rör-
liga friluftslivet, även om de ännu inte omfattas av formellt skydd. Dessa 
områden är framförallt Hårssjön – Rambo mosse, Yxsjöns södra strand samt 
Pålsbo. En dragning av järnväg i tunnel under delar av de planerade reserva-
ten behöver dock inte medföra en betydande negativ påverkan på de värden 
som de blivande reservaten avser att skydda. I vissa fall är en tunnellösning 
i stor utsträckning given redan av terrängförhållandena. Samrådsunderlaget 
visar dock på flera korridoralternativ med järnväg i ytläge vid eller inom de 
planerade reservaten. En dragning i ytläge påverkar inte bara natur- och fri-
luftsvärden genom det direkta markintrånget utan kan också ge påverkan 
över större arealer i form av bland annat bullerstörningar och påverkan på 
landskapsbild på de höga värden som reservaten avser skydda. Enligt Läns-
styrelsens uppfattning är det motiverat att utreda möjliga skyddsåtgärder el-
ler alternativa utformningar (exempelvis tunnel) för de delar av järnvägen 
där befintliga och blivande naturreservat berörs. Frågan om påverkan på be-
fintliga och blivande naturreservat bör enligt Länsstyrelsens uppfattning ges 
stor tyngd när korridorer värderas, särskilt där planerade reservat samman-
faller med riksintresseanspråk för naturvård, kulturmiljö och friluftsliv. 

Valda korridorer som berör vattenförekomster 
Korridorerna raka vägen och Mölnlycke kommer att beröra Rådasjöns vat-
tentäkt och den befintliga vattentäkten Finnsjön. För korridorerna som går 
via en station i Mölndal kommer passagen av vattenförekomsten Kållereds-
bäcken att kunna medföra problem, framförallt i byggskedet. Det finns 
också risk för negativa effekter på lek- och uppväxtområde för lax i Möln-
dalsån för dessa korridorer.  
Länsstyrelsen anser att med hänsyn till att Mölndalsån och Kålleredsbäcken 
har mycket höga naturvärden och är belägna i en redan exploaterad och på-
verkad miljö, bör intrång i dessa miljöer undvikas under både bygg- och 
driftsskede. Länsstyrelsen är därför positiv till att Trafikverket (sid 21 i sam-
rådsredogörelsen) avseende Mölndalsån och Kålleredsbäcken strävar mot att 
vattnets ekologiska status kan förbättras i den fortsatta utredningen.  

Med tanke på den påverkan på aktuella vattenföreförekomster som beskrivs 
i ILKA samrådshandling önskar vi ändå en tydligare motivering till hur ni 
sammantaget kan göra ställningstagandet att de båda korridoralternativen, 
Raka vägen och Mölnlycke, uppfyller projektmålet för hållbart nyttjande av 
yt- och grundvattenförekomster.  
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 Stationslägen Mölndal, Landvetter och Borås 

I landskapskaraktärsanalysen redogör ni bland annat för pendlingsströmmar. 
Vidare är ett av projektmålen att ”bidra till överflyttning av resor från fos-
silberoende och mindre energieffektiv vägtrafik på sträckan Göteborg-
Borås”. Länsstyrelsen anser att detta mål bör väga tungt. 
Vidare anser Länsstyrelsen att stationslägen som ger stadsutvecklingsmöj-
ligheter ska vara en förutsättning. Trafikverket har också meddelat (sidan 21 
i samrådredogörelsen) att stadsutveckling kommer att vara ett viktigt ur-
valskriterium vid val av stationslägen. Vilket Länsstyrelsen ser som positivt. 
Samtliga stationslägen bör till nästa skede bedömas ur ett stadsutvecklings-
perspektiv, påverkan på resandeunderlag och vilka tillkommande transporter 
som läget i sig medför. Tillkommande transporter kan få stor påverkan på 
det område där stationen är belägen, vilket också bör belysas. 
 
Alternativet att inte lägga en station i Mölndal bedöms av Trafikverket ge 
större överflyttning från vägtrafik till tågtrafik p g a kortare restid (sidan 
78). Länsstyrelsen ställer sig frågande till bedömningen och anser att grun-
den för den behöver framgå.  
Vidare är Länsstyrelsen tveksam till att man i detta läge endast har ett stat-
ionsalternativ kvar i Mölndal inför samråd 3. Anledningen är att grunden till 
val och bortval av alternativ inte är konsekvent redovisad i handlingen. 
Länsstyrelsen anser därför att det förefaller vara för tidigt att redan nu be-
stämma sig för ett enda läge och därmed endast konsekvensbeskriva detta i 
miljökonsekvensbeskrivningen. 
 
Länsstyrelsen förordar fortfarande ett stationsläge inom Borås tätort.  
Ett stationsläge i centrala Borås, B1, ställer stora krav på skyddsåtgärder/an-
passning till kulturmiljön. Vidare anges att plattformen förmodligen bara 
kommer att nås med hissar. Vad Länsstyrelsen erfar krävs det normalt även 
trappor i någon form för att nå en säker utrymning. Länsstyrelsen anser där-
för att riskfrågan för ett centralt läge (B1) i Borås redan i detta skede behö-
ver utredas till den nivå att man ser att det går att nå en godtagbar lösning 
och vad denna lösning initialt bedöms få för konsekvenser för kulturmiljön.  
Trafikverket har själva uppgett att omfattande grundvattenstryck skulle för-
svåra genomförandet av ett stationsläge i centrala Borås. Risken för omgiv-
ningspåverkan, till följd av grundvattenpåverkan bedöms vara mycket stor, 
både för bygg- och driftskedet. Möjligheter till skyddsåtgärder för detta be-
höver belysas i MKB. 

Stationen i centrala Borås har två föreslagna riktningar, en sydväst-nordost-
lig och en nordväst-sydostlig (sid 72 i MKB) beroende av vilken korridor 
som kopplar till stationen, det bör i MKB kunna utläsas vilka skillnader det 
är i konsekvenser av det ena eller andra läget. För detta krävs troligen en 
mer detaljerad inventering av stationsläget. 
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Miljökonsekvensbeskrivningen 
Övergripande synpunkter på avgränsning, innehåll, omfattning, djup 
Miljökonsekvensbeskrivningen ska enligt Lagen om byggande av järnväg 
uppfylla 6 kap 35 och 37 §§ miljöbalken (MB). 
Vid en övergripande bedömning av miljökonsekvensbeskrivningen uppfyl-
lelse av lagen noterar Länsstyrelsen att en icke-teknisk sammanfattning inte 
finns med bland rubrikerna.  
Under rubriken tidigare utredningar och beslut bör det finnas en kortversion 
om processen med val och bortval av stationer fram till de alternativ som 
miljöbedöms i miljökonsekvensbeskrivningen.  
Länsstyrelsen bedömer genom föreslagna rubriker och den text som är fram-
tagen att MKB:n över lag har en lämplig omfattning. 
 
Omgivningspåverkan/kumulativa effekter 
Länsstyrelsen anser att miljökonsekvensbeskrivningen bör synliggöra kopp-
lingen mellan aktuellt projekt och de pågående järnvägsprojekt som pågår i 
regionen och kumulativa effekter av detta. Uppställningsspår Pilekrogen och 
ÅVS Göteborg-Borås är två projekt som Länsstyrelsen känner till. Det är 
också viktigt att det framgår om det någonstans blir en påverkan på spår för 
godstrafik som innebär att läget för dessa förändras eftersom det påverkar 
riskområdet kring dem. Ett exempel är om en breddning av stationen i 
Mölndal innebär att godsspår hamnar längre ut mot kanterna. 
 
Med hänsyn till Mölndalsån och Kålleredsbäcken som båda har mycket 
höga naturvärden, och är belägna i en redan exploaterad och påverkad miljö, 
bör intrång i dessa miljöer undvikas. Påverkan gäller både i bygg- och drift-
skede. Järnvägsplanens sträckning och utförande i närheten av ovan be-
skrivna vattendrag behöver också ta hänsyn till andra projekt och planer i 
närområdet som kan påverka vattendragen. Som till exempel planerade upp-
ställningsspår Pilekrogen, som nämns ovan. Den kumulativa påverkan på 
vattendragen avseende miljökvalitetsnormer (MKN) behöver beaktas i val 
av sträckor och stationer inom ramen för aktuellt projekt för höghastighets-
banan. 

Inventeringar naturmiljö 
En svårighet med materialet är att delar av utredningsområdet har invente-
rats ingående i fält av olika aktörer – främst avses delar av partiet mellan 
Mölndalsåns dalgång och Landvetter flygplats – medan Trafikverkets fältin-
venteringar för övriga delar har utförts först under sommaren 2020 och inte 
har funnits tillgängligt i samma utsträckning inför samråd 2 och utform-
ningen av korridorer. Det innebär en risk för att korridoralternativen i vissa 
delar kan ha utformats med olika underlag som grund. Därför är det viktigt 
att resultaten från de nu utförda fältinventeringarna används för fortsatta ob-
jektiva jämförelser av korridorernas relativa påverkan på värdefulla natur-
miljöer och områden, tillsammans med redan tidigare inhämtad kunskap. I 
synnerhet gäller det påverkan på fåglar och strikt skyddade arter och förut-
sättningarna för dessa i landskapet, inklusive fortplantingsområden och vi-
loplatser, ett underlag som i dagsläget i stor utsträckning saknas i miljökon-
sekvensbeskrivningen.  
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Kompensation/skyddsåtgärder 
Landskapskaraktärsanalysen identifierar möjliga kompensationsobjekt i 
form av restaureringsbara myrar och våtmarker. Frågan om möjliga kom-
pensationer för exempelvis intrång i skyddade områden bör vidareutvecklas 
i miljökonsekvensbeskrivningen. Det är dock av vikt att MKB tydligt skiljer 
på skyddsåtgärder som vidtas för att minska konsekvenserna av järnvägen 
eller undvika att påverkan uppstår, och eventuella kompensationsåtgärder 
som vidtas för att kompensera för den skada som ändå uppstår. 
 
Kulturmiljö 
Inför nästa skede i planeringen behöver kända kulturmiljöer redovisas och 
områden för ytterligare inventering identifieras. Redovisningen ska vara på 
ett sådant sätt att alternativen går att jämföra ur ett kulturmiljöperspektiv. 
Beroende på resultat kan det inom ramen för aktuell MKB vara nödvändigt 
att gå vidare med en fördjupad inventering på vissa platser. En löpande dia-
log behöver hållas med Länsstyrelsen i frågan. 
 
Översvämning och stabilitet 
Under 6.4 nämns att anläggningen måste översvämningsskyddas i vissa de-
lar vilket kan få påverkan på översvämningssituationer både upp- och ned-
ströms anläggningen. Det är viktigt att detta ingår i utredningar framöver 
när sträckning har valts. Länsstyrelsen vill i detta sammanhang också på-
minna om att påverkan på översvämningssituationer behöver bevakas för 
hela järnvägen, inte bara där själva järnvägen översvämningsskyddas då an-
läggningen även utan översvämningsskydd är en barriär i landskapet som 
kan orsaka översvämningssituationer. 
 
För respektive kvarstående stationsalternativ behöver Trafikverket särskilt 
beakta placeringar som kan medföra stabilitet- och översvämningsproblema-
tik. Ur ett övergripande perspektiv har Mölndals station identifierats som en 
plats där stabilitets- och översvämningsproblematik behöver hanteras. Läns-
styrelsen vill framhålla att frågan kan bli aktuell för fler stationer när man i 
den kommande planeringen studerar platserna mer i detalj. 
 
Riksintressen 
Flera av korridorerna berör områden av riksintresse för naturvård, friluftsliv 
och kulturmiljö. Såväl t.ex. Hårssjön som Klippan är områden av riksin-
tresse för naturvården enligt 3 kap 6 § miljöbalken och områdena är också 
av riksintresse för friluftslivet. Vidare är Gunnebo slott, Mölndalsåns indu-
striområde och Kvarnbyn riksintresse för kulturmiljövård. För att värdera 
graden av påverkan och risken för skada på riksintresset som kan orsakas av 
järnvägen måste konsekvensbeskrivningen utgå från riksintresseområdenas 
värdebeskrivningar. I värdebeskrivningarna anges vilka förutsättningar som 
krävs för att värdena inom riksintresseområdet ska bevaras och dessa måste 
då sättas i relation till de förutsebara konsekvenserna av järnvägen. Graden 
av påverkan och risken för skada är således inte avhängigt kvantitativa mått 
utan det är fråga om en kvalitativ bedömning av känslighet/tålighet där även 
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åtgärder som bara berör en liten del av ett riksintresse kan medföra hög grad 
av påverkan, beroende på vilka värden som ska bevaras inom området.  
 
Befolkningsbegreppet 
Avseende hur effekter på befolkning och hälsa i miljöbedömningen ska tol-
kas hänvisar Länsstyrelsen helt till Naturvårdsverkets vägledning i frågan. 
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Mil-
jobedomningar/Specifik-miljobedomning/Miljoaspekter-i-miljobedom-
ning/Befolkning-och-halsa/ 

Om Trafikverket har konkreta frågor kring hur vägledningen ska tolkas väl-
komnar Länsstyrelsen en dialog.  

 
Störningar-redovisning på kartor 
Länsstyrelsen anser att störningar, exempelvis buller, från järnvägen ska re-
dovisas i ett överskådligt kartmaterial. Detta för att ge en så tydlig bild av 
miljöeffekterna som möjligt och för att boende i området ska förstå om de 
kan antas vara berörda eller inte. Detta utesluter inte att man behöver beakta 
konsekvenserna för olika befolkningsgrupper enligt stycket ovan.  
 
Tidigare framförda synpunkter inom ramen för BMP-beslutet 
Länsstyrelsen framförde synpunkter och vägledning i sitt beslut om bety-
dande miljöpåverkan.  
Vad Länsstyrelsen kan se är grunden för antagen referenstrafik och val av 
plattformslängder redovisad i samrådredogörelsen. Denna information bör 
även framgå i lokaliseringsutredningen.  
Avseende övriga framförda synpunkter förväntar sig Länsstyrelsen att dessa 
beaktas i fortsatt arbete. 
 
 
Landskapskaraktärsanalys 
Dokumentet ger en mycket god bakgrundsbild av de olika delområdenas hu-
vudsakliga karaktärer. Att identifiera de olika delområdenas känslighet uti-
från olika aspekter är enligt Länsstyrelsens uppfattning mycket värdefullt 
och slutsatserna i landskapskaraktärsanalysen bör återspeglas i högre grad i 
miljökonsekvensbeskrivning och lokaliseringsutredningen.   
 
 
Digitalt underlag 
Länsstyrelsen tackar för att Trafikverket kunde inkomma med projektets rit-
ningar som digitalt GIS-underlag. Till nästa gång skulle det var bra om GIS-
underlaget var uppdelat per korridor/station så att sökningar är möjliga att 
göra inom ett visst område för en specifik station/korridor.  
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I detta ärende har funktionschef Nina Kiani Janson beslutat och planhand-
läggare Anna Hendén Wedin varit föredragande. I den slutliga handlägg-
ningen har även Rebecca Härd, vattenavdelningen; Robert Ernstsson, miljö-
skyddsavdelningen; Sven Arvidsson, naturavdelningen; Fredrik Tivesjö, 
landsbygdsavdelningen samt Siri Himmelman, Torbjörn Sahl, Andreas 
Karlberg, Olof Franzén, Karin af Geijerstam, Eivind Claesson och Pernilla 
Morner, samhällsavdelningen, medverkat. 

 
Nina Kiani Janson  
 
 Anna Hendén Wedin 
 
 
Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.  

 
Kopia till:  
Bollebygds kommun  
Borås Stad  
Göteborgs Stad  
Härryda kommun  
Marks kommun  
Mölndals Stad  
 
Länsstyrelsen/ 
Miljöskyddsavdelningen, Robert Ernstsson 
Vattenavdelningen, Rebecca Härd 
Naturavdelningen, Sven Arvidsson 
Samhällsavdelningen, Siri Himmelman, Torbjörn Sahl, Andreas Karlberg, 
Olof Franzén, Karin af Geijerstam, Eivind Claesson, Pernilla Morner 
Landsbygdsavdelningen, Fredrik Tivesjö 
FC Plan och bygg 
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Folkhälsa och socialt hållbar utveckling 
Hälsa kan beskrivas i flera dimensioner; fysisk, psykisk, social och existentiell hälsa. Den 

påverkas bland annat av sociala bestämningsfaktorer såsom livsvillkor där utbildning, arbete 

och inkomst är viktiga delar. Stor påverkan har också vår livsmiljö där till exempel bostad, 

närområde och känsla av samhörighet spelar roll. Hälsa är därmed inte bara en fråga för 

individen och hälso- och sjukvården utan en fråga för hela samhället.  

Att alla ska ha samma möjligheter till en god hälsa och ett långt liv uttrycks i svensk 

grundlag, i FNs allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna liksom i WHOs stadgar.  

Folkhälsa är, till skillnad mot individens hälsa, ett begrepp för hela befolkningens samlade 

hälsa. Det tar hänsyn till både nivå och fördelning av hälsan. En god folkhälsa innebär alltså 

att hälsan är så god som möjligt och samtidigt så jämlikt fördelad som möjligt mellan olika 

grupper i samhället.  

Det finns olika argument för att det är viktigt att arbeta för en jämlik 

hälsa; moraliska och rättviseteoretiska argument men också argument 

som är kopplade till bättre utnyttjande av det allmännas resurser samt 

hållbar utveckling.  

Folkhälsoarbetet är en av många pusselbitar i arbetet för en socialt 

hållbar utveckling. Ett socialt hållbart samhälle innebär att mänskliga 

rättigheter respekteras och att inga grupper diskrimineras eller 

missgynnas.  

 

Samverkan och styrning  
En del av folkhälsoarbetet i Härryda kommun utgår från ett samverkansavtal mellan Härryda 

kommun och Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden och vägleds av de båda parternas aktuella 

styrdokument. Det övergripande målet med det gemensamma arbetet är att förbättra hälsan för 

befolkningen inom kommunen. Avtalet reglerar samverkan och gemensam finansiering av 

strategisk tjänst samt gemensamma folkhälsoinsatser i Härryda kommun.  

I Härryda kommun ansvarar kommunstyrelsen, enligt reglementet, för folkhälsoarbetet i 

kommunen. Det är dock välfärdsnämndens presidium som företräder kommunen i möten med 

hälso- och sjukvårdsnämndens presidium. Dessa träffar sker två gånger per år. Här kommer 

man överens om den gemensamma inriktningen för folkhälsoarbetet, fastställer handlingsplan 

och följer upp arbetet enligt plan och avtal. Förslag och underlag till träffarna stäms av med 

kommunstyrelsens presidium. 

Förvaltningens ledningsgrupp har utsett en styrgrupp för folkhälsoarbetet. Styrgruppen består 

av utvecklingschef, sektorschef UKF, sektorschef SOC, funktionschef verksamhetsstöd UKF 

samt utvecklingsledare folkhälsa. Styrgruppen fastställer förslag till årlig handlingsplan, 

svarar för förankring i ordinarie verksamhet samt utser arbetsgrupper för specifika frågor. 

En god folkhälsa 
innebär att hälsan är så 

god som möjligt och 
samtidigt så jämlikt 

fördelad som möjligt 
mellan olika grupper i 

samhället. 
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VIS gruppen1 utgör referensgrupp för arbetet. Folkhälsoarbetet sker i ordinarie verksamhet 

med stöd från verksamhetsutvecklare inom UKF.  

 

Utgångspunkter för samverkansavtal och verksamhetsplan  

Internationella och nationella styrande dokument anger riktningen för folkhälso- och sociala 

hållbarhetsarbetet tillsammans med regionala och kommunala styrdokument. Dessa utgör 

grunden för prioriteringar och insatser inom samverkansavtalet. 

Internationella och nationella styrande dokument som anger riktningen för folkhälsoarbetet:  

 

 FN:s Agenda 2030 med 17 Globala mål för en ekonomiskt, socialt och 

miljömässigt hållbar utveckling och agendans grundläggande princip om att 

alla ska inkluderas och ingen lämnas utanför.    

 Det övergripande nationella folkhälsomålet: ”att skapa samhälleliga 

förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de 

påverkbara hälsoklyftorna inom en generation”. För att uppnå det 

övergripande målet finns åtta identifierade målområden2. 

 

Utöver det nationella målet har kommunen respektive och hälso- och sjukvårdsnämnden egna 

styrdokument som är vägledande för det gemensamma folkhälsoarbetet. 

Regionala/kommunala styrande dokument och uppdrag som ligger till grund för prioriteringar 

och insatser: 

 Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021 – 2030 

 Västra Götalandsregionens budget  

 Mål- och inriktningsdokument 2021 för västra hälso- och sjukvårdsnämnden 

 Kommunstyrelsens budget och verksamhetsplan 

 Välfärdsnämndens budget och verksamhetsplan 

 Strategisk plan Agenda 2030 

 

Härryda kommun arbetar strategiskt med de globala hållbarhetsmålen enligt Agenda 2030.  

Arbetet ska ske inom samtliga tre dimensioner där folkhälsoarbetet framförallt berör den 

sociala dimensionen. I kommunens dokument Strategisk plan Agenda 2030, beskrivs fyra 

prioriterade insatsområden, varav två berör den sociala hållbarhetsdimensionen; Fokus på 

psykisk hälsa samt Öka ungas delaktighet. 

 

I Majoritetens strategiska plan 2019 - 2022 finns särskilt prioriterade områden formulerade. I 

planen framgår bland annat att kommuninvånarnas hälsa är en central fråga och att varje fråga 

ska beakta effekterna på medborgarnas möjlighet till rekreation och en aktiv och hälsosam 

 

1 VIS-gruppen, Verksamhetschefer i samverkan, består av verksamhetschefer inom Förskola, Grundskola, 

Gymnasium, Härryda framtid (vuxenutbildning, integration och arbetsmarknad), Kultur och Fritid, 

Funktionsstöd UKF, Barn och familj, Hälsa och bistånd, Integration och arbetsmarknad. 
2 De åtta målområden som är kopplade tillnationella folkhälsomålet är: 

1. Det tidiga livets villkor, 2. Kunskaper, kompetenser och utbildning, 3. Arbete, arbetsförhållanden och 

arbetsmiljö, 4. Inkomster och försörjningsmöjligheter, 5. Boende och närmiljö, 6. Levnadsvanor. 7. Kontroll, 

inflytande och delaktighet, 8. En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård. 
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fritid. Här omnämns också barn, unga och unga vuxnas psykiska ohälsa som ett växande 

samhällsproblem och att det i det avseendet behövs bättre metoder och förebyggande insatser 

i de miljöer där unga vistas. 

Att äldre ska ha goda möjligheter till en aktiv vardag och ett aktivt och meningsfullt liv och 

att Härryda kommun ska ha landets bästa skola är också identifierade målsättningar.  

 

I Västra Götalands budget 2021 finns prioriterade mål för 2021-2023 samt fokusområden med 

uppdrag för 2021. I dessa framgår att regionen bland annat har som mål att invånarnas 

tillgång till den vård de behöver ska öka, att primärvården ska bli den naturliga ingången för 

personer i behov av vård, samt att deltagande i kulturlivet ska öka. 

Utöver Regionfullmäktiges mål har västra hälso- och sjukvårdsnämnden fastställt ett eget mål:  

Att verka för en god och jämlik hälsa i befolkningen och i samverkan minska de påverkbara 

hälsoklyftorna. 

 

Planens roll och syfte 
I kommunens olika verksamheter likväl som inom hälso- och sjukvården pågår ständigt 

insatser som påverkar folkhälsan. De insatser som görs inom ramen för det gemensamma 

folkhälsoarbetet bidrar till samordning, kunskapsspridning men också till att initiera nya 

arbetssätt i syfte att främja kommuninvånarnas hälsa och förebygga ohälsa. I föreliggande 

plan ingår folkhälsoinsatser som genomförs med gemensam finansiering. Syftet med planen 

är att skapa förutsättningar till nya arbetssätt och att möjliggöra satsningar som gynnar 

kommuninvånarnas hälsa. Folkhälsobudgeten stöttar insatser initialt med målet att insatserna 

därefter ska drivas inom ramen för ordinarie verksamhetsbudget.  

Arbetet ingår i kommunens ordinarie styrmodell och ska synliggöras och integreras i 

verksamhetsplan och sektorsplan. Ansvaret för planering, genomförande och uppföljning 

följer chefsansvaret. Utvecklingsledare folkhälsa stödjer och samordnar arbetet.  

 

Ett fokusområde för 2021 – Kraftsamling för psykisk hälsa  
Åtgärdsplanen för det gemensamma folkhälsoarbetet 2020 hade ett fokusområde; psykisk 

hälsa. Även 2021 sätts fokus på den psykiska hälsan då det är ett område som behöver 

långvarig prioritering för att åstadkomma resultat. I kölvattnet av Corona-pandemin kan vissa 

verksamheter redan nu se att den psykiska ohälsan ser ut att öka och vi kan ana att det är en 

utveckling som kan fortgå en tid framöver.  

 

Inom ramen för det gemensamma folkhälsoarbetet i Härryda kommun ska olika insatser 

genomföras som alla har målet att bidra till att stärka den psykiska hälsan bland 

kommuninvånarna. Insatser som riktas till barn och unga har störst prioritet då det är i tidig 

ålder grunden för en god hälsa skapas. Insatserna ska riktas till de grupper där de största 

behoven finns, i syfte att minska skillnader i hälsa. I välfärdsbokslut 2019 synliggörs behovet 

av att särskilt fokusera på flickors och kvinnors psykiska hälsa men också att det finns 

skillnader i hälsa utifrån ett geografiskt perspektiv. 

 

Insatserna i 2021 års folkhälsoplan utgår från och understödjer lokal handlingsplan för 

psykisk hälsa, lokal handlingsplan för suicidförebyggande insatser samt strategisk plan 

Agenda 2030. Den ska bidra till en ambitionshöjning och utveckling av befintligt arbete men 

innehåller även nya insatser.  
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Insatser 2021 

MHFA och YAM  

- två verktyg för att förebygga, upptäcka och åtgärda psykisk ohälsa 

Sedan 2018 arbetar Härryda kommun med de två evidensbaserade metoderna MHFA3 och 

YAM4.  Inom förvaltningen finns utbildade ledare för de båda metoderna. 

En plan finns för att säkerställa att alla elever i kommunala grundskolans årskurs 8 får ta del 

av YAM. Under 2020 fanns planer på att utbilda ytterligare tre YAM-ledare då det krävs 

kontinuerlig utbildning av nya ledare för att skapa en stabil struktur för arbetet. På grund av 

pandemin ställdes utbildningen in.   

MHFA kan ses som ett komplement till YAM då MHFA syftar till att skapa ökad kunskap 

bland personal som möter unga, vuxna och äldre i de olika verksamheterna. Sex kurser inom 

MHFA ska genomföras årligen för förvaltningens medarbetare. Under 2021 undersöks 

möjligheten att utveckla arbetet för att även nå ut till externa verksamheter. 

Ansvar: VIS gruppen och utvecklingsledare folkhälsa 

Kostnad: 130 000 

Samordna och stärka arbetet det förebyggande arbetet med unga  

”Ett drogfritt Härryda” är en plan, framarbetad av SSPF5, som beskriver hur arbetet med 

ungdomar, 7-20 år, bör ske utifrån ett främjande och förebyggande perspektiv med generella, 

selektiva och indikerade insatser. För att skapa struktur och för att förstärka det inledande 

arbetet, anställs en 0,5 tjänst projektledare under perioden 2021- 2023. Insatsen kommer att 

utgöra en del av kommunens arbete med TSI – tidigt samordnade insatser, som Skolverket 

och Socialstyrelsen fått regeringsuppdrag att stötta kommunerna i. TSI ska förstärka det 

brottsförebyggande arbete som redan pågår i kommunerna eller att utveckla det som saknas och 

behöver byggas upp. Projektledaren ska bidra till att skapa struktur för det långsiktiga arbetet 

likväl utgöra en operativ resurs. Externa och interna utbildningsinsatser kommer att 

genomföras med bland annat föräldramöten på skolorna med SSPFs medverkan samt 

framtagande av informationsmaterial. Även utbildningsinsatser för personal kommer att 

genomföras.  

Ansvar: SSPF  

Kostnad: 400 000 årligen under perioden 2021-2023. 

Naturbaserad rehab 

Trädgårdsterapi har de senaste åren återkommit som mer och mer etablerad behandling för 

människor med utmattningssyndrom och utvärderingar visar ofta på en god effekt där en stor 

del av deltagarna återgår till aktivitet såsom studier, arbetsträning eller arbete. Naturbaserad 

rehab i Rävlanda trädgård startade som ett Leaderprojekt 2017 med syfte att bedriva 

gruppverksamhet, samtal och odling med målet att personer som står långt från arbetslivet, 

ska kunna återgå till arbete. Verksamheten har byggts upp och utvecklats allteftersom. 

 

3 MHFA- Mental Health First Aid, eller Första hjälpen psykisk hälsa. Kursen kan liknas vid hjärt-lungräddning, men med 

inriktning mot psykisk hälsa. Kurserna finns med tre inriktningar; unga, vuxna och äldre. 
4 YAM – Youth Aware of Mental health. Ett program som främjar diskussion och utvecklar färdigheter för att möta livets 

svårigheter och öka elevernas kunskap om psykisk hälsa.  
5 Samarbetsform mellan Skola, Socialtjänst, Polis och Fritid 
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Insatsen har under 2020 stöttats med folkhälsomedel för att finansiera del av en tjänst. Under 

hösten 2020 genomförs en utvärdering av arbetet. Utifrån utvärderingens resultat ska 

verksamheten utvecklas för att fortsätta ta emot personer som är långtidssjukskrivna, 

framförallt på grund av psykisk ohälsa. För att bedriva insatsen och för att verka för att 

insatsen blir en del av ordinarie arbete, tillskjuts medel för en 0,5 tjänst.  

Ansvar: UKF / SOC 

Kostnad: 310 000 

Insatser för att stärka ungas psykiska hälsa 

Genomföra fördjupad dialog med unga utifrån LUPP enkäten och därefter initiera insatser för 

att stärka psykisk hälsa bland unga. 

Ansvar: UKF med stöd av utvecklingsledare folkhälsa 

Kostnad: 60 000 

Generella informationsinsatser om psykisk hälsa 

Genom att uppmärksamma psykisk hälsa och psykisk ohälsa kan kunskap öka och därigenom 

minska stigma och utanförskap. Föreläsningar och utåtriktade informationsinsatser genomförs 

i samband med Internationella suicidpreventiva dagen samt Världsdagen för psykisk hälsa. 

Ansvar: Utvecklingsledare folkhälsa 

Kostnad: 90 000 

Föräldraskapsstöd 

Att stötta föräldrar i att vara sina barns främsta resurs är en del i att arbeta för att främja en 

god psykisk hälsa bland barn och unga. En översyn av befintligt föräldraskapsstöd i 

kommunen genomfördes under 2020, vilken resulterade i att det finns ett behov av att utbilda 

nya ledare för att kunna fortsätta erbjuda generella föräldraskapsutbildningar. De generella 

föräldraskapsutbildningarna är en del i kommunens totala erbjudande av stöd och metoder. 

Ansvar: UKF med VIS gruppen som styrgrupp 

Kostnad: 100 000 

Skapa förutsättningar för fysisk aktivitet och kulturdeltagande i alla kommunens orter 

Välfärdsbokslut 2019 synliggjorde stora skillnader mellan olika delar kommunen gällande 

barns och ungas deltagande i kulturskola, grad av fysisk aktivitet och deltagande i 

föreningslivet. Då kulturutövning och kulturkonsumtion, likväl som fysisk aktivitet i hög grad 

kan påverka den psykiska hälsan, ses behov av att skapa förutsättningar för att utjämna 

skillnaderna. Stöd ska ges till initiativ som bidrar till att unga på alla orter ska kunna ha 

förutsättningar att delta i kultur- och föreningsaktiviteter.  

Ansvar: UKF 

Kostnad: 200 000  
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Till Sveriges kommuner 

Ordförandena i de politiska partierna 

i kommunfullmäktige 2020-10-19 

Upprop för det svenska landskapet 

Energimyndigheten och naturvärdsverket arbetar sedan tvä är med förslag till en 

strategi för hällbar vindkraftsutbyggnad som till omfang och päverkan pä naturvärden 

är att jämföra med 1900-talets utbyggnad av norrlandsälvarna. Förslaget skall 

presenteras i december i är. Vi är djupt oroade över detta tilltag. Det har inte 

tillkommit pà regeringens initiativ utan genomförs som en miljömälsrädsätgärd som 

myndigheterna anser sig skyldiga att vidta i deras roll som miljömälsmyndighet. Vi 

vädjar till regeringen att avbryta dessa planer. 

Sveriges kommuner har ett avgörande inflytande över vindkraftutbyggnaden genom 

det sä kallade kommunala vetot. Krav pä ett kommunalt godkännande av större 

vindkraftetableringar beskrivs i strategin som att den av vindkraftindustrin upplevs 

som "en rättsosäker process" och som "ett hinder som hämmar den fortsatta 

utbyggnaden". Vi misstänker att energimyndigheten/naturvärdsverket upplever det 

kommunala vetot pä samma sätt och att det slutliga förslaget till strategi kommer att 

förorda en försvagning eller t.o.m. ett avskaffande av vetot. 

Sveriges myndigheter har inte till uppgift att driva en egen politik. Förslaget till en 

strategi för hällbar och ohämmad vindkraftutbyggnad har inget stöd, varken i beslut 

av regering och riksdag eller av en miljömedveten allmänhet. Det är ett hot mot 

kommunernas skyldighet att värna sina invánares hälsa och välbefinnande. Störande 

buller, oro och ängest är missförhällanden som följt i vindkraftens spär alltsedan de 

första större verken kom pà plats. 

Färingtofta Norra, ideell förening 

Bengt Halén, ordförande 

Einar jellman 

· · man@gmail.com 

Föreningen Svenskt Landskapsskydd 

Martin Oegerman, ordförande 

Henrik Wachtmeister 

henrik@knutstorp.se 

070-6079684 
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Upprop för det svenska landskapet 

Energimyndigheten och naturvärdsverket arbetar sedan tvä är med en plan för vindkraft 

utbyggnad som till omfäng och päverkan pá naturvärden är att jämföra med 1900-talets 

utbyggnad av norrlandsälvarna. Fram till 2045 ska II ny vindkraft pä land byggas med en 

ärlig produktionskapacitet pä ca 100 TWh. Attatusen vindkraftverk, tvähundrafemtio meter 

höga och förankrade med 30 miljoner ton armerad betong kommer att ta en yta i anspräk 

motsvarande tvà gänger Blekinge. Hela landet kommer att beröras. Fjällnära omräden, 

Norrlands skogsbygd, kustomräden, befolkningstäta omräden i södra Sverige. 

Myndigheternas planer görs bakom ryggen pä befolkningen. Regeringen tiger, press, radio 

och TV hlls ovetande. Den opinion mot vindkraft som miljöminister Andreas Carlgren (C) är 
2011 respektlöst beskrev med orden "lokala tillfälliga opinioner ska inte fa avgöra vindkraft 

utbyggnadens framtid" skall nu kuvas för gott. 

När regering och myndigheter gör miljö- och klimatpolitik är det storstadsfolket som talar. Det 

är en politik som delar Sverige. Storstadens syn pá "landet där ute" som ett ml för semester 

och rekreation ställs mot en landsbygd som dagligen tvingas leva med vindkraftens nackde 

lar inpá bara skinnet. Det folkliga motständet mot vindkraft hämtar sin styrka i kärlek till vär 

natur och värn av den egna boendemiljön. Det handlar om naturupplevelser, boendemiljö, 

ostördhet, tystnad, oberoende och frihet frän inträng. Det är livskvalitet och glädje i att leva 

ett liv som man själv valt och inte blivit pätvingad. 

Naturvärdsverket och energimyndigheten pästr att storskalig utbyggnad av vindkraft är ett 

miljömäl. Vi pstár att det är ett fult angrepp pá Sveriges miljökvalitetsmäl. Levande kust och 

skärgärd, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap, Storslagen fjällmiljö och God bebyggd 

miljö är inte förenliga med byggnation av tusentals gigantiska vindkraftverk . 

Svenska Kraftnät har sedan länge varnat för att vär kommande elförsörjning inte kan bygga 

pä stora mängder vindkraft utan risk för tidvis omfattande elbrist. Varför skall just vindkraft 

byggas ut med ytterligare 100 TWh produktion, frägar Svenska Kraftnät i ett yttrande till ener 

gimyndigheten/naturvärdverket. De tv myndigheterna är svaret skyldiga. Det finns mänga al 
ternativ som uppfyller bde Svenska Kraftnäts krav pä leveransförmäga och människors krav 

pä att inte förstöra natur och boendemiljö. 

Jan Troell beskrev i filmen Sagolandet ett Sverige som häller pá att förlora sin själ. En gräns 

lös utbyggnad av vindkraft blir ett nytt inslag i hans varningsrop. Myndigheternas tilltag är ett 

hot mot riksdagens miljökvalitetsmäl och ett förräderi mot alla oss medborgare som lever i 

tron att vi kan lita pa att politik och myndighetsutövning värnar vär miljö. Vi accepterar inte att 

bli pätvingade ytterligare utbyggnad av vindkraft och vädjar till regeringen att avbryta planerna. 

Färingtofta Norra, ideell förening 

Bengt Halén, ordförande 

Einar Fjellman 

Klas Lundius 

Föreningen Svenskt Landskapsskydd 

Martin Degerman,ordförande 

Henrik Wachtmeister 

Stöd värt upprop genom att skicka ett mail till de beslutsfattare i regering och riksdag som nu har framtiden för det svenska 

landskapet i sina händer. Skriv "Jag stödjer Upprop för det svenska landskapet." Underteckna med namn och adress. 
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Bilaga till Upprop för det svenska landskapet. Mailadresser till rikspolitiker ach andra personer med 

inflytande över den svenska vindkraftutbyggnaden. Brev till regeringen mäste gâ till registrator pâ 

resp. departement. Börja brevet med Till+ namn pâ ministern. Samma i brev till landshövdingar ach 

mynd ig he ter. 

Regeringen 

Miljöminister Isabella Lövin 

Energiminister Anders Ygeman 

Landsbygdsminister Jennie Nilsson 

Partiernas talespersoner för miljöpolitik 

M) Jessica Rosencrantz 

L) Arman Teimouri 

KD) Kjell-Arne Ottosson 

C) Magnus Ek 

SD) Martin Kinnunen 

MP) Lorenz Tovatt 

V) Elin Segerlind 

m_registrator@regeringskansliet_se 

i_registrator@regeringskansliet_se 

naringsdepartementet_registrator@regeringskansliet._se 

jessica_rosencrantz@riksdagen_se 

arman_teimouri@riksdagen_se 

arne_ottosson@riksdagen._se 

magnus_ek@riksdagen._se 

martin. kin nunen@riksdagen.se 

lorenz_tovatt@riksdagen_se 

eli n_segerlind@riksdagen.se 

Partiernas talespersoner för energifrägor 

M) Lars Hjälmered 

L) ArmanTeimouri 

KO) Camilla Brodin 

C) Rickard Nordin 

SD) Mattias Bäckström Johansson 

MP) Lorentz Tovatt 

V) Birger Lahti 

Landshövdingar och myndigheter 

Sten Nordin, Blekinge 

Ylva Thörn, Dalarna 

Anders Flanking, Gotland 

Per Bill, Gävleborg 

Brittis Benzler, Halland 

Jöran Hägglung, Jämtland 

Helena Jonsson, Jönköping 

Cecilia Schelin Seidegärd, Kalmar 

Maria Arnholm, Kronoberg 

Björn O. Nilsson, Norrbotten 

Anneli Hulthén, Skâne 

Sven-Erik Österberg, Stockholm 

Beatrice Ask, Södermanland 

Göran Enander, Uppsala 

Georg Andrén, Värmland 

Helene Hellmark Knutsson, Västerbotten 

Berit Högman, Västernorrland 

Minoo Akhtarzand, Västmanland 

Anders Danielsson, Västra Götaland 

Maria Larsson, Örebro 

Carl Fredrik Graf, Östergötland 

Björn Risinger 

GD naturvardsverket 

Robert Andrén 

GD energimyndigheten 

I ars. hjalmered@riksdagen.se 

arman_teimouri@riksdagen_se 

camilla_brodin@riksdagen_se 

rickard_nordin@riksdagen_se 

mattias_backstrom_johansson@riksdagen_se 

lorentz_tovatt@regeringskansliet_se 

birger_lahti@regeringskansliet_se 

blekinge@lansstyrelsen_se 

dalanara@lansstyrelsen_se 

gotland@lansstyrelsen_se 

gavlebora@lansstyrelsen_se 

halland@lansstyrelsen_se 

iamtland@lansstyrelsen_se 

ionkoping@lansstyrelsen_se 

kalmar@lansstyrelsen_se 

kronoberg@lansstyrelsen_se 

norrbotten@lansstyrelsen_se 

skane@lansstyrelsen_se 

Stockholm@lansstyrelsen._se 

sodermanland@lansstyrelsen_se 

uppSala@lansstyrelsen._se 

yarmland@lansstyrelsen_se 

yasterbotten@lansstyrelsen_se 

yasternorrland@lansstyrelsen_se 

yastmanland@lansstyrelsen_se 

yastragotaland@lansstyrelsen_se 

grebro@lansstyrelsen_se 

ostergotland@lansstyrelsen_se 

registrator@naturyardsyerket_se 

registrator@energimynd igheten .se 
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Sektorn för utbildning och kultur 5q/AroA 
''OMMUN 

Datum 2020-11-02 Dnr 2020KS66 002 

Anmälan av delegationsbeslut till förvaltningschefen och kommunstyrelsen 

2020-11-19 

Beslutsfattare 

Anna-My Zetterberg 

Hans Melin 

Maria Carlsson 

Camilla Ahlin 

Beslut - - --- 
--J 

Anställning 

Anställning 

Ledighet längre än 14 dagar 

Anställning 
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Sektorn för utbildning och kultur 
2ss62-1 
q HARRYDA , 
OUN 0 

Beslut - anställning 

Delegationsbeslut som anmäls till förvaltningschefen och kommunstyrelsen: 

Delegat Punkt i Befattning och verksamhet/enhet 

delegations- 

ordningen 

Rektor, 
Anna-My Zetterberg 1.1 Hulebäcksgymnasiet 

 
Tjanst Namn Beslutsdatum Tidsbegränsad Tillsvidare- 

anställning fr om  anställd fr 
tom om 

Lärarassistent Linda van Den Eijkhof 2020-08-27 200922-210808 

·ts 
Datum 

21/10-20 

Skickas till registrator, sektorskontoret UTK 
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Sektorn för utbildning och kultur 
l66\2-2 

A HARRYDA 

'oi~ii t 

Beslut - anställning 

Delegationsbeslut som anmäls till förvaltningschefen och kommunstyrelsen: 

r 
Delegat 

Hans Melin 

Punkt i 

delegations 

ordningen 
T - - 

1.1. 

Befattning och verksamhet/enhet 

- 
Rektor Grundskola/ 
Önnerödsskolan 

----1 
___ J 

Tjänst Namn Beslutsdatum Tidsbegränsad 

d L 
anställning fr om 
tom 

-----t-- 
I 

Lärare Martin Feuk 
I 

2020-04-21 

Anna-Karin Cederspång [- - - - 

Lärare 
1 

Sofia Dahlquist 

I Daniella Steen 

Lärare --------- 

Lärare 

2020-05-06 
I 

2020-06-22 

Lärare 

- - ~ 

2020-0_6-_0 l_+-1- 
1 

2020-06-22 

Tillsvidare 

anställd fr 
om 

I 
2020-08-10 

2020-08-10 

2020-08-10 -r-- -- 
2020-08-10 

200810-210808 

, Lärare 

Anders Lilja 

Petra Merret 2020-06-22 , 2020-08-10 

1 Lärare 
I 

Jessica Oberg 2020-06-23 200810-2108-08/ 

I 
\ ol 
7to3 

L_ - -- 

Skickas till registrator, sektorskontoret UTK 
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Sektorn för utbildning och kultur 2al"-3 
7q ARYA 

''OUN 

Beslut- Ledighet längre än 14 dagar, i de fall ledigheten inte följer av 

annan lag, annan författning eller avtal (då betraktas den som 
verkställighet) 

Delegationsbeslut som anmäls till förvaltningschefen och kommunstyrelsen: 

Delegat Punkt i Befattning och verksamhet/enhet 

delegations 

ordningen 

Kulturskolechef, 
Maria Carlsson 1.9 Kulturskolan 

- - ------ -, 

Tjanst Namn Beslutsdatum Tjänstledig Tjänstledig fr.o.m. 

hetsgrad -to.m. 

L 

Musiklärare Kjell-Åke Ängegärd 2020-06-12 5% 200813-210618 

Musiklärare Fredrika Falk 2020-08-25 20% 200817-201218 

Musiklärare Lotta Gunnarsson 2020-08-25 100 % 200813-201218 
40% 

Musiklärare Anders Lilja 2020-07-06 annan tjänst 200813-201218 

*För ledighet som inte följer lag, annan författning eller avtal. 

Datum 

010 3 

Skickas till registrator, sektorskontoret UTK 
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Sektorn för utbildning och kultur 
lots -t 

A HARRYDA >OUN 

Beslut - anställning 

Delegationsbeslut som anmäls till förvaltningschefen och kommunstyrelsen: 

Delegat Punkt i 

delegations 

ordningen 

Camilla Ahlin 1.1 

Tjänst Namn 

Skolsköterska Petra Ritoniemi 

Underskri v ~~ 

ca< 

2020-06-09 

Befattning och verksamhet/enhet 

V erksamhetschef, 
Hulebäcksgymnasiet 

Beslutsdatum Tidsbegränsad 

anställning fr om  
tom 

Tillsvidare 

anställd fr 
om 

t 2020-08-03 

t 

Datum 

Skickas till registrator, sektorskontoret UTK 
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Sektorn för socialtjänst  
 
 
 
 
 

Datum 2020-11-02 Dnr 2020KS1 002  

 

 
 

  

 

   
 

Anmälan av delegationsbeslut till förvaltningschefen och 
kommunstyrelsen 

Beslutsfattare Beslut 

Negin Davoodi 
 

Lena Lager 

Lena Lager 

Lena Lager 

 

Bostadsanpassningsbidrag för perioden 2020-10-01 till 
2020-10-31 
Beslutsattestant 
Beslutsattestant 
Anställningar 
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Sektorn för samhällsbyggnad  
 
 
 
 
 

Datum 2020-11-04 Dnr 2020KS35 002  
 

 
 

  

 

   
 

Anmälan av delegationsbeslut till förvaltningschefen och 
kommunstyrelsen 

Beslutsfattare Beslut 

Fredrik Wejrot 
 
Fredrik Wejrot  
 
 
Petrus Sigvardsson 
 
 
 
 
 
Petrus Sigvardsson 
 
 
Elin Andersson  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avtal om nyttjanderätt Bårhult 1:112 
 
Driftbidrag 2020, Dalhemsvägens samfällighetsförening, 
6320 kr 
 
Undantag från bestämmelser, 200930 
Undantag från bestämmelser, 201016 
Undantag från bestämmelser, 201016 
Undantag från bestämmelser, 201016 
Undantag från bestämmelser, 201016 
 
Parkeringstillstånd för rörelsehindrad   B 
 
 
Yttrande till polismyndigheten angående upplåtelse av 
offentlig plats, 2020/46 

Yttrande till polismyndigheten angående upplåtelse av 
offentlig plats, 2020/47 

Beslut om upplåtelse av offentlig plats, 2020/48 

Beslut om upplåtelse av offentlig plats, 2020/49 

Yttrande till polismyndigheten angående upplåtelse av 
offentlig plats, 2020/52 

Yttrande till polismyndigheten angående upplåtelse av 
offentlig plats, 2020/53 

Yttrande till polismyndigheten angående upplåtelse av 
offentlig plats, 2020/54 

Yttrande till polismyndigheten angående upplåtelse av 
offentlig plats, 2020/56 

Yttrande till polismyndigheten angående upplåtelse av 
offentlig plats, 2020/57 

Yttrande till polismyndigheten angående upplåtelse av 
offentlig plats, 2020/58 

Yttrande till polismyndigheten angående upplåtelse av 
offentlig plats, 2020/59 
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2 (2)  
 

Beslutsfattare Beslut 

 

 

Fredrik Wejrot 

 

 

 

Peter Wallentin 

 

Peter Wallentin 

 

Lena Gustavsson  
 
Lena Gustavsson  

 

Fredrik Wejrot 

 

 

 

 

 

 

Anders Ohlsson 

 

 

 

Peter Wallentin  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Beslut om upplåtelse av offentlig plats, 2020/60 
 
 
Driftbidrag 2020, Värreds samfällighetsförening, 6040 kr 

Driftbidrag 2020, Kyrkhults vägförening, 3000 kr 

 

 

Godkänna Lantmäteriets förslag på avstyckning av 
fastigheter Kindbogården 1:98 
 
Godkänna Lantmäteriets förslag på avstyckning av 
fastigheten Hall 1:20 
 
Anställning drifttekniker 
 
Anställning drifttekniker 

 

Driftbidrag 2020, Långenäs vägsamfällighet, 4820 kr.  
 
Driftbidrag 2020, Hyltans vägsamfällighet, 3000 kr. 
 
Driftbidrag 2020, Pixbo vägförening, 5600 kr. 
 
Driftbidrag 2020, Mörsjöos Lervik Gäddhult 
vägsamfällighet, 10800 kr.  

 

Utse Ulrika Von Pfaler som beslutsattestant för ansvar 3720 

Utse Irmana Cukur som beslutsattestant ansvar 3000-3599 
under perioden 201012-201018 

 
 
Avrop på befintligt ramavtal. Samordning av 
exploatörsdrivna detaljplaner. Förlängning av Tyréns t.o.m. 
2021-10-23  
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Sektor för samhällsbyggnad U HARRYDA 

"OUN 

Beslut - allmänt 

Delegatíonsbeslut som anmäls till förvaltníngschefen och kommunstyrelsen: 

Delegat 

Fredrik Wejrot 

Befattning 

Verksamhetschef trafik 

Punkt i delegations- Beslutsdatum 

ordningen 

11.1 2020-09-09 

Beslut 

A vtal om nyttjanderätt Bärhult 1: 112 

Anmält till kommunstyrelsen 
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Sektom für samhällsbyggnad 
JE4roA 
e,'OMMUN 

Beslut - allmänt 

Delegationsbeslut som anmäls till förvaltningschefen och kommunstyrelsen: 

------- -~---- 
Delegat 

Fredrik Wejrot 

Befattning 

Verksamhetschef Trafik 

7 

Punkt i delegations- Beslutsdatum 

ordningen 
Beslut 

14.3 20-10-29 Driftbidrag 2020 
Dalhemsvägens samfällighetsförening, 6 320 kr 

Anmält till kommunstyrelsen 
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Sektom för samhällsbyggnad q HARRYDA 

''OUN 

Besi ut - allmänt 

Delegationsbeslut som anmäls till förvaltningschefen och kommunstyrelsen: 

Delegat 

Petrus Sigvardsson 

Befattning 

Trafikingenjör 

Punkt i delegations- Beslutsdatum 

ordningen 

Beslut 

14.1.3 

2020.40 

2020.41 

2020.42 

2020.43 

2020.44 

r 

200930 

201016 

201016 

201016 

201016 

Undantag frân bestämmelser 
Undantag frân bestämmelser 
Undantag frän bestämmelser 
Undantag frän bestämmelser 
Undantag frän bestämmelser 

7 
Anmält till kommunstyrelsen 
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Sektorn för samhällsbyggnad U HARRYDA 
2'OUN 

Beslut - allmänt 

Delegationsbeslut som anmäls till förvaltningschefen och kornmunstyrelsen: 

Delegat 

Petrus Sigvardsson 

Befattning 

Trafikingenjör 

Punkt i delegations- Beslutsdatum 

ordningen 

14.2 

2020.59 201009 

Beslut 

Parkeringstillständ för rörelsehindrad B 

A= Avslag 
B = Bifall 

7 
Anmält till kommunstyrelsen 

' 
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HÄRRYDA KOMMUN 
Sektorn för samhällsbyggnad 

BESLUT - allmänna ärenden 

2020-10-26 

Delegationsbeslut som anmäls till förvaltningschefen och kommunstyrelsen 

Delegat Befattning 

Elin Andersson Trafikingenjör 

Besluts 
datum 

2020-08-17 2020/46 14.6 Yttrande till 
polismyndigheten ang~ende 
upplätelse av offentlig plats 

2020-08-17 2020/47 14.6 Y ttrande ti li 
polismyndigheten ang~ende 
upplätelse av offentlig plats 

2020-10-21 2020/48 14.6 Beslut om upplätelse av 
offentlig plats 

2020-09-01 2020/49 14.6 Beslut om upplätelse av 
offentlig plats 

2020-09-14 2020/52 14.6 Yttrande till 
polismyndigheten angáende 
upplätelse av offentlig plats 

2020-09-22 2020/53 14.6 Yttrande till 
polismyndigheten ang~ende 
upplátelse av offentlig plats 

2020-09-28 2020/54 14.6 Yttrande till 
polismyndigheten ang~ende 
upplätelse av offentlig plats 

2020-10-05 2020/56 14.6 Yttrande till 
po 1 ism yndi gheten angäende 
upplátelse av offentlig plats 

2020-10-12 2020/57 14.6 Yttrande till 
polismyndigheten ang~ende 
upplätelse av offentlig plats 

2020-10-15 2020/58 14.6 Yttrande till 
polismyndigheten ang~ende 
upplätelse av offentlig plats 

2020-10-19 2020/59 14.6 Yttrande till 
polismyndigheten ang~ende 
upplätelse av offentlig plats 

2020-10-21 2020/60 14.6 Beslut om upplätelse av 
offentlig plats 

Diarie- Punkt i 

nummer delegationsordningen 
Beslut 

Underskrift av delegat 

?e 
Anmält till kommunstyrelsen 
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Sektom für samhällsbyggnad 5 HARRY(DA 

"OUN 

Beslut - allmänt 

Delegationsbeslut som anmäls till förvaltningschefen och kommunstyrelsen: 

Delegat 

Fredrik Wejrot 
Befattning 
t- 

Verksamhetschef Trafik 

Punkt i delegations- Beslutsdatum 

ordningen 

Beslut 

14.3 20-10-21 

14.3 20-10-22 
- __ i _ 

Driftbidrag 2020 
Värreds Samfällighetsförening, 6 040 kr 
r--- --- - -- 

Driftbidrag 2020 
Kyrkhults vägtörening, 3 000 kr 

Underskrift a)y 'd eg~ ------ 

Anmält till kommunstyrelsen 
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Sektom für samhällsbyggnad 5U HARRYDA 

"OUN 

Beslut - allmänt 

Delegationsbeslut som anmäls till förvaltningschefen och kommunstyrelsen: 

I Punkt i delegations- 

[ ordning~r -t----~----tL" '-'--'----'--'-"'~---'"--~------'---'---..:..---~~-'---1 

(3.4 

Beslutsdatum 
¡ 

Beslut 

20- C- «cdlèe lclees 

e.sg e se1 
cs [es+g«> 

\iodo as 

Anmält till kommunstyrelsen 
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Sektor för samhäl lsbyggnad SU ARYA 
"OUN 

Beslut - allmänt 

Delegationsbeslut som anmäls till förvaltningschefen och kommunstyrelsen: 

, . 

Delegat . 

Dele =lle 

o« o« »a o o o eo 
l 

Befattning 

UC++ 

Punkt i delegations 

ordningen 
' Beslutsdatum 

.] 
----·- --- -- -I 

¡~-- 
1 
Beslut 

1 ---~--- 

¡ 
L i 

I -~~-~---1 
I31 Q020-1G 

IG 
,dtae lc,Alene(s 

25.%87 

-------------- ------· 

x 

-- 

Anmalt till kommunstyrelsen, 
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Sektom für samhällsbyggnad 5 HARRYDA 
'KOMMUN 

Beslut - anställning 

Delegationsbeslut som anmäls till förvaltningschefen och kommunstyrelsen: 

Delegat Punkt i Befattning 

delegations- I 

ordningen 

Lena Gustavsson I A.1.1.4 I Driftchef 

I 
Tjanst Namn Beslutsdatum Tidsbegränsad Tillsvidare- 

anställning fr om  anställd fr 

tom om 

Drifttekniker Christian Karlsson 2020-10-26 

Anmält till komm uns reisen 
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Sektom für samhällsbyggnad A HARRYDA 

''OUN 

Beslut - anställning 

Delegationsbeslut som anmäls till förvaltningschefen och kommunstyrelsen: 

Delegat Punkt i Befattning 

delegations- 

ordningen 

Lena Gustavsson /A114 I Driftchef 

I 
I I 

Tjänst Namn Beslutsdatum Tidsbegränsad Tillsvidare- 

anställning fr om  I 
I anställd fr 

tom om 

Drifttekniker Peter Whibley 2020-11-02 

Anmält till kommunstyrelsen 
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Sektom für samhällsbyggnad A HARRYA 
OUN 

Beslut - allmänt 

Delegationsbeslut som anmäls till förvaltningschefen ach kommunstyrelsen: 

Delegat 

Fredrik Wejrot 

Befattning 
Verksamhetschef Trafik 

---- - - -----i 

Punkt i delegations 

ordningen 

14.3 
20-10-07 

14.3 

Beslutsdatum 

20-10-07 

14.3 
20-10-12 

14.3 

Beslut 

20-10-13 

Driftbidrag 2020 
Längenäs vägsamfällighet, 4 820 kr 

Driftbidrag 2020 
Hyltans vägsamfällighet, 3 000 kr 

Driftbidrag 2020 
Pixbo vägförening, 5 600 kr 

Driftbidrag 2020 
Mörtsjöos Lervik Gäddhult vägsamfällighet, 
10 800 kr 

Und · at 

nmält till kommunstyrelsen 
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Sektom für samhällsbyggnad q HARRYA 

'OUN 

Beslut - allmänt 

Delegationsbeslut som anmäls till förvaltningschefen och kommunstyrelsen: 

Delegat Befattning 
i 

HR ND-TS OHssc SelcTcrz>CT - SA4+«cc4 o 

Punkt i delegations- Beslutsdatum }Beslut 

' 

36 

I I 

Q20-10-0 
I 

I 

Ose o«tus ve Por 
cv es+so{keslc 

(> coso 3220 

Ute locn oko Jo 
bes latsattrat a o0o-3s% 
ur pecke 290 12- 20/0 1& 

Un vdelegat 

í 
Anmält till kommunstyrelsen 
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Sektom for samhällsbyggnad q HARRYDA 
>'OUN 

Beslut - allmänt 

Delegationsbeslut som anmäls till förvaltningschefen och kommunstyrelsen: 

1. Oeléga~ ----~-'--~--'----'-----+--! B.c...;e_fa_ttn_ín___..g,._._, --'--_.;...--·- __ REK wAUN/ /VRKSAME{CHER 

Punkt i delegations- Beslutsdatum Beslut 

ordningen 
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Sektorn för teknik och förvaltningsstöd  
 
 
 
 
 

Datum 2020-10-27 Dnr 2020KS9 002  

 

 
 

  

 

   
 

Anmälan av delegationsbeslut till förvaltningschefen och 
kommunstyrelsen 

Beslutsfattare Beslut 
 

Tomas Dahlén 

Anders Lagerkvist 

Maria Hamrehjelm 

 

Maria Hamrehjelm 
 
Martin Hellström 

Maria Hamrehjelm 

 

Beslut tillsvidareanställning (x 8) 

Beslut tillsvidareanställning 

Inköp inom budget och val av leverantör sektorsspecifikt 
(Köpeavtal konstverk till Mölnlycke daglig verksamhet) 

Inhyrning, uthyrning och uppsägning av fastighet, lokal och 
lägenhet (Inhyrning tillfällig lokal efter brand Ekdalaskolan) 

Beslut tillsvidareanställning 

Inköp inom budget och val av leverantör sektorsspecifikt 
(Avtal om vinterväghållning) 
Inhyrning, uthyrning och uppsägning av fastighet, lokal och 
lägenhet (Uppsägning av lokalen SMU-gården i Landvetter) 
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Sektorn för samhällsbyggnad  
Daniel Lindell 

 
 
 
 Kommunstyrelsen 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-10-08 2020KS126  302 
  
 

Begäran om startbesked för utbyggnad av kvarstående delar av 
Landvetter centrum kvarter 2 och 3 

Sammanfattning  
I samband med beslut om verksamhetsplan och budget, den 7 november 2019 § 308, 
beslutade kommunstyrelsen att vissa investeringsprojekt ska beviljas startbesked av 
kommunstyrelsen innan det kan genomföras. Landvetter centrum kvarter 2 och 3 pekades 
ut som ett sådant projekt. 

Detaljplan för Landvetter centrum kvarter 2 och 3 fick laga kraft den 30 november 2017 
som tillsammans med redan utbyggda kvarter 1 (Willyshuset) och kommande kvarter 4-6 
syftar till en förtätning av Landvetter centrum. Sedan planen fått laga kraft har en del av 
projekteringen och utbyggnaden genomförts. Detta startbesked innefattar bland annat 
upprättning av Landevigatan, ett bullerskydd för Brattåsområdet, en extra 
dagvattenkulvert under Härkeshultsvägen samt en park innehållande dagvattendammar 
med anslutande parkstråk från Länsmansparken. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beviljar startbesked för utbyggnad av kvarstående delar av Landvetter 
kvarter 2 och 3. 

Ärendet 
I samband med beslut om verksamhetsplan och budget, den 7 november 2019 § 308, 
beslutade kommunstyrelsen att vissa investeringsprojekt ska beviljas startbesked av 
kommunstyrelsen innan de kan genomföras. Landvetter centrum kvarter 2 och 3 pekades 
ut som ett sådant projekt. 

Detaljplan för Landvetter centrum kvarter 2 och 3 fick laga kraft den 30 november 2017 
som tillsammans med redan utbyggda kvarter 1 (Willyshuset) och kommande kvarter 4-6 
syftar till en förtätning av Landvetter centrum. Sedan planen fått laga kraft har en del av 
projekteringen och utbyggnaden genomförts. Detta startbesked innefattar bland annat 
upprättning av Landevigatan, ett bullerskydd för Brattåsområdet, en extra 
dagvattenkulvert under Härkeshultsvägen samt en park innehållande dagvattendammar 
med anslutande parkstråk från Länsmansparken. 
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Vad, var och varför? 
Utbyggnaden av Landvetter centrum kvarter 2 och 3 omfattas till stor del av kommunens 
ansvar att bygga ut allmänplatsmark inom antagna detaljplaner. Den innefattar i detalj: 

- Flytt av del av Brattåsvägen in mot Landevi IP som i praktiken innebär 
nybyggnation av väg och VA. Anledningen till flytten är att kunna frigöra en 
större yta för exploatering inom kvarter 2. Flytten är till stor del redan utförd, det 
som återstår är anläggandet av trottoarer och ett sista lager asfalt. 

- Upprättning av Landevigatan från Östra Tvärgatan till korsningen med 
Brattåsvägen. Detta innebär att den del av Brattåsvägen som inte flyttas delvis 
kommer rätas upp från korsningen mot rondellen vid Härkeshultsvägen. 
Standarden på Landevigatan höjs och läggs i nivå med redan befintlig byggnation 
utanför kvarter 1 innefattande stenläggning, parkeringsfickor och gatubelysning. 

- Ett bullerskydd längs med Brattåsvägen från korsningen mot rondellen vid 
Härkeshultsvägen. Bullerskyddets syfte är att skydda befintlig byggnation från 
den ökade trafikmängden och är ett detaljplanekrav. Bullerskyddet är alltså en 
faktor som möjliggör en förtätning av befintlig byggnation. 

- Park som leder från Länsmansparkens nuvarande avslutning vid kvarter 1 och 
korsar Brattåsvägen in på de gamla grusplanerna vid Landevi IP. Parken kommer 
innehålla två dagvattendammar som en del av dagvattenhanteringen enligt 
kommunens krav på Lokalt Omhändertagande av Dagvatten vid exploateringar. I 
detta fall är det hanteringen av dagvattnet från kvarter 2 och 3 samt Brattåsvägen 
som kommer skötas via dammarna. 
 

Utöver delarna inom detaljplanen har förvaltningen identifierat två områden utanför 
detaljplanen som behöver åtgärdas för fortsatt exploatering av Landvetter centrum. 

- Östra Tvärgatan behöver få en upprustning och en förstärkning av konstruktionen 
som passar bra att utföra i samband med att alla gator runtomkring görs om. En 
trottoar planeras att anläggas som kommer förbättra trafiksäkerheten för den 
ökande mängden gångtrafikanter. Hanteringen av vägavvattningen ses över och 
justeras för att inte påverka husen på kvarter 2. 

- En stor del av Landvetter centrum ligger som i en gryta och när det kommer till 
höga regnmängder finns det en flaskhals där Agnebäcken rinner in i 
dagvattenkulvert under Härkeshultsvägen som riskerar orsaka mycket stora 
översvämningar. Lösningen är att förlägga en extra trumma under 
Härkeshultsvägen genom vilken Agnebäcken kan bredda vid högvattenflöden och 
på så sätt förbättra skyddet mot översvämningar samt begränsa effekterna av de 
allt vanligare och större regnmassorna. Detta är också ett steg för att kunna 
möjliggöra ytterligare exploatering.  

 
Då beslutet om startbesked kom efter att projektet startats har till stor del all projektering 
redan utförts, det enda som är pågående är detaljprojektering av Landeviparken. Flytten 
av Brattåsvägen har också utförts med all förläggning av VA- opto- och 
fjärrvärmeledningar. Det som startbeskedet avser är alltså upphandling och byggnation av 
allt som upptagits ovan.  
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Hur? 
Upphandlingen kommer delas upp i två delar där den extra dagvattenkulverten under 
Härkeshultsvägen blir en egen upphandling och efterföljande entreprenad. Detta beror på 
att projekteringen av kulverten inte startades som en del av detaljplanen utan behovet har 
uppmärksammats i efterhand. Detta är positivt då entreprenaden kommer kräva en 
anmälan om vattenverksamhet till länsstyrelsen och på så sätt kan anpassas till 
länsstyrelsens beslut om utförandetid. Under byggtiden på ca 8 veckor behöver 
Härkeshultsvägen stängas av mellan rondellerna vid Härkeshultsvägen/Stenåkersgatan 
samt Härkeshultsvägen/Brattåsvägen. Den påverkan byggnationen förväntas ha på 
trafikflödet beräknas vara försumbar då avstängningen kommer ske sommartid och 
rundkörning via Stenåkersgatan, Landevigatan, Brattåsvägen finns tillgänglig. 
 
Den andra upphandlingen avser all resterande byggnation som upptagits ovan och avses 
läggas ut för upphandling så snart startbeskedet ges. I denna upphandling är 
dagvattendammarna en tidskänslig punkt då de behöver vara utförda innan Förbo får 
påbörja inflytt i sina nybyggda hus. Enligt Förbos tidsplan ska inflytt i kvarter 2 påbörjas 
i april 2021. Under uppförandet av bullerskyddet kommer också en del av Brattåsvägen 
att behöva stängas av till följd av den grundläggning som behövs på grund av den dåliga 
geotekniken.  
 
Båda entreprenaderna handlas upp som utförandeentreprenader i enlighet med lagen om 
offentlig upphandling. 
 
När? 
All projektering är färdig i Q4 2020.  
 
Upphandling av parken och övriga delar inom detaljplan i Q1 2021. 
Entreprenadstart av park och övriga delar inom detaljplan i Q1 2021. 
 
Upphandling av dagvattenkulvert under våren 2021. 
Entreprenaden planeras till sommarhalvåret 2021 beroende på tidpunkt länsstyrelsen 
anser att arbetet ska utföras. Dessa tider är preliminära och beror ytterst på länsstyrelsens 
handläggningstider. 
 
Ekonomi 
I antagen budget/plan 2020-2024 finns det 7 mnkr i investeringsmedel avsatt för 
projektet, budget för exploateringsmedlen är 32 mnkr. Projektet beräknas rymmas inom 
beslutad investerings- och exploateringsbudget. Redan utförda arbeten uppgår till  
12 mnkr där 7 mnkr är investering och 5 mnkr är exploatering. Kvarvarande byggnationer 
täcks inom exploatering för Landvetter centrum där viss del täcks av exploatören Förbo 
via tidigare avtal.  
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Konsekvenser och helhetsbedömning 
Upprättning av Landevigatan genomförs för att skapa en tydligare gatubildning och 
fortsätta den stadsmässighet som har påbörjats runt kvarter 1. Upprättningen ökar också 
den exploaterbara ytan för kvarter 4 och 5. Om Landevigatan inte rätas upp följer 
kommunen inte detaljplanen och det måste ändras som ingående parameter i 
Stadsbyggnadsstudien för Landvetter samt planläggningen för kvarter 4-6. 

Bullerskyddet längs Brattåsvägen är ett detaljplanerkrav för den antagna detaljplanen 
P279. Planen syftar till att möjliggöra en förtätning av Landvetter centrum med två 
kvarter, 2 och 3. Kvarter 2 tilldelades Förbo AB som i dagsläget bygger 102 nya 
lägenheter med namnet ”Landevi gårdar”. Startbeskedets beviljande möjliggör 
byggnation av ett bullerskydd som hindrar bullernivåerna vid befintliga bostäder från bli 
oacceptabelt höga. 

Landeviparken kommer bli ett positiv inslag och ett lyft för området från det som idag 
mest kan beskrivas som lerig grusplan och igenvuxna snår. Istället kommer parken 
innehålla öppna gräsytor, dagvattendammar med en porlande bäck samt belysning för 
atmosfär och trygghet. Ytan har tidigare utretts för husbyggnation men avfärdats på grund 
av de dåliga geotekniska förutsättningarna. Dagvattendammarna som ingår i parken 
måste byggas då det avtalats om i exploateringsavtalet (bilaga 6 avtal nr: 116-2014) med 
Förbo där de köper sig fria från lokalt omhändertagande av dagvatten med hjälp av 
kommunens dammar. 

Östra Tvärgatan är gatan som leder till Willys varuintag och som därmed hanterar många 
dagliga lastbilstransporter. Gatan är idag mycket sliten med tecken på att ytan satt sig och 
behöver en upprustning. Trafiksäkerheten längs gatan är bristfällig med ingen dedikerad 
yta för gångtrafikanter att ta sig fram på. Med den nya husbyggnationen måste också 
vägens vattenavrinning ses över och hanteras så den inte rinner rakt på Förbos nya hus. 

Dagvattenkulvertens bakgrund härrör från översvämningarna 2006 och 2012 som ledde 
till att kommunen 2015 med hjälp av Sweco tog fram en hydraulisk modell över 
Agnebäcken som rinner genom Landvetter. Modellen visade på ett antal flaskhalsar där 
regnvattenavrinningen behövde passera. Som ett första led i skyddet mot översvämningar 
föreslog Sweco ett åtgärdspaket som angrep tre av de påvisade flaskhalsarna och 
dessutom var relativt enkla att åtgärda och gav ett bra resultat (bilaga 2). 2016 lät 
kommunen genomföra en avrinningskartering över hela Härryda kommun där detta 
problem förtydligades ytterligare (bilaga 3 och 4) med hänseende på skyfall och under 
2017 åtgärdades två av de punkter som Sweco ursprungligen lagt som rekommendation. 
Det som nu återstår är den tredje punkten, en extra trumma under Härkeshultsvägen. 
Trumman ligger i direkt anslutning till detaljplan ”Landvetter centrum kvarter 4 och 5” 
som är under planläggning. I dagsläget finns det över 200 fastigheter med enbostadshus 
och drygt 10 flerfamiljshus som riskerar drabbas av översvämning inom området enligt 
avrinningskarteringen (bilaga 3 och 4). Skyddet mot översvämningar berör således inte 
bara befintlig byggnation utan också i hög grad kommande exploatering och förtätning av 
Landvetter centrum.  
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1. Bakgrund och syfte 
 
I samband med utbyggnad av detaljplan för Landvetter centrum kvarter 2 och 3 skall 
grundläggande infrastruktur som väg och VA samt område för rekreation i form av en park 
med dagvattendammar projekteras och ny- alternativt omläggas. Utbyggnaden omfattar ca 
300 meter ny gång- och cykelbana inom parkområdet som bekostas av Västsvenska Paketet.  
 
Området skall projekteras och utföras så att den eftersökta stadsmässigheten blir tydlig och 
Landvetter centrum får en större centrumkaraktär. I anslutning till detta behöver också ett 
bullerskydd uppföras längs Brattåsvägen för befintliga boende i Brattåsområdet. 
 
I projektet ska även Brattåsvägen och Landevigatan formas om och VA läggas in till de nya 
fastigheterna. Till projektets utförande hör delar av översvämningsåtgärderna från Swecos PM 
”Hydraulisk utredning dagvattenkulvert, Agnebäcken”.  
 

2. Mål för projektfasen 
 
Övergripande mål är att nybyggnationen av VA och väg skall vara utförd tills 
fastighetsentreprenören skall starta sin byggnation. Resterande byggnationer ska vara 
avslutade 2021. 
 
Delmål är:  
 

 Framtagning av trafikförslag. 
 Framtagning av parkförslag. 
 Framtagning av FFU. 
 Förbättringar av parkeringsstrukturer utförda. 
 Upphandling av entreprenör. 
 Byggnation av gång- och cykelbanan. 
 Ansökan av bidraget för gång- och cykelbanan. 
 Projektering/planering av översvämningsåtgärder. 
 Upphandling och utförande av översvämningsåtgärder. 
 Dagvattendammarna i drift. 
 Bullerplanket uppfört. 
 Slutbesiktning. 
 Avsluta entreprenaden. 
 Slutredovisning av projekt. 
 Överlämning till driften. 

 
3. Förutsättningar och begränsningar 

 
 Projektet måste samordnas med Förbo som blivit tilldelade marken att bygga på.  
 Känslig geoteknik som kan påverka byggnation av gång- och cykelbana samt dammar. 
 Byggnationen av GCn måste utföras innan utgång av 2018 i och med att bidraget från 

Västsvenska paketet går ut 2019.  
 Nybyggnationen av väg och VA måste utföras innan utgång av 2019 då Förbos bygge 

beror av vägen. 
 Dagvattendammarna måste uppföras innan inflyttning i husen får ske. 
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4. Tid för projektfasens genomförande 

 
Planen vann laga kraft 2017-11-30.  
Färdigställande skall ske till planerad inflyttning sommaren 2021. 
 

 Framtagning av trafikförslag – Utfört. 
 Framtagning av parkförslag – Utfört. 
 Hantering av trafiksäkerhet under byggtid – kontinuerligt genom projekterings och 

entreprenadfasen. 
 Framtagning av FFU – Färdig FFU för upphandling Q4 2020. 
 Förbättringar av parkeringsstrukturer utförda – Utfört. 
 Upphandling av entreprenör – Q1 2021 
 Byggnation av gång- och cykelbanan – Utfört. 
 Ansökan av bidraget för gång- och cykelbanan – Utfört. 
 Översvämningsåtgärder planerade/projekterade – Utfört. 
 Översvämningsåtgärder upphandlade och utförda – 2021.  
 Dagvattendammarna i drift innan inflyttning i husen – Q2 2021. 
 Bullerplanket uppfört – Utförs i anslutning till övrig entreprenad 2021. 
 Slutbesiktning – Hösten 2021. 
 Överlämning till driften – Hösten 2021. 

 
 

5. Resurser 
 

 Projektledare 1200 timmar 
 Mark- och exploateringsingenjör 120 timmar  
 Trafikingenjör 120 timmar 
 VA-ingenjör 300 timmar 
 GIS-ingenjör 80 timmar 
 Kommunikatör 40 timmar 
 Administratör 40 timmar 
 Driftansvariga 40 timmar 

 
 
Uppskattad kostnad/kalkyl tkr:  
Projektering    4 500 
Entreprenadkostnader  20 000 
Projektadministration     1 500 
Oförutsett    5 000 
Summa kostnader  32 000 
Gata/VA   28 000 / 4 000 
Investeringsmedel    7 000 
Exploateringsmedel, Gkers, bidrag m.m.  21 000 
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Hydraulisk utredning av dimensionsförändring i åtgärdsförslag längs Agnebäcken 

Bakgrund 

Sweco har på uppdrag av Härryda kommun undersökt nivåer längs Agnebäcken i Landvetter, Härryda 

kommun för ett flertal olika flöden. Agnebäcken är ett naturligt vattendrag som är delvis kulverterat innan 

det mynnar ut i Landvettersjön (Figur 1). Bäcken är även recipient för dagvatten.  

 

 

Kulvert-
inlopp [1] 

Landvettermotet 

Kulvert-
utlopp [1] 

Landvetter-
sjön [6] 

Kulvert under Väg 
40 [3] 

Trumma under 
Härkeshultsvägen [2] 

Cykelvägstrumma [4] 

Trumma under 
Partillevägen [5] 

 Tidigare 
översvämnings-

drabbad grusplan 

Figur 1. Översikt över utredd sträcka av Agnebäcken (röd linje). 
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Den tidigare utredningen lade särskilt fokus vid den första kulverten längs sträckningen (se [1] i Figur 1), 

då den tidigare dämts upp och orsakat marköversvämning. Uppdraget omfattade att hitta möjliga skäl till 

varför kulverten svämmas över och att ta fram olika åtgärdsförslag. En hydraulisk modell byggdes upp 

längs en 1.1 km lång sträcka och resultaten av beräkningarna redovisades i en rapport från 2016 (Sweco, 

2016). I rapporten lades ett åtgärdsförslag fram som bland annat innefattade att lägga en extra 2000 mm 

trumma parallellt med den befintliga trumman under Härkeshultsvägen. Vid projektering av åtgärder har 

det nu framkommit att det är geotekniskt svårt att lägga en 2000 mm trumma där och denna utredning 

syftar därför till att utreda hur en förändring av dimensionen på extratrumman till 1600 mm påverkar 

avledningen och vattennivåerna längs Agnebäcken. Utredningen baseras på ett klimatjusterat 50-årsflöde.  

Förutsättningar 

Föreliggande utredning baseras helt på den tidigare utredningen och för information kring underlag 

hänvisas till den ursprungliga rapporten (Sweco, 2016). För förståelse av skillnaderna mellan de olika 

åtgärdsförslag som berörs i detta PM så redovisas bara kort kulverteringarna längs den modellerade 

sträckan. Samtliga höjder i detta PM är angivna i höjdsystem RH 2000 och befintlig situation antas vara 

densamma som den befintliga situationen under den ursprungliga undersökningen (Figur 2) för att 

resultaten enkelt ska kunna jämföras:     

[1] Kulvert mellan Agnebäcks- och Brattåsvägen (rördimension 2000 mm) 

[2] Trumma under Härkeshultsvägen (rördimension 2000 mm) 

[3] Kulvert under Väg 40 (Trafikverket) (box-kulvert 4000 x 2000 mm) 

[4] Trumma under cykelväg (rördimension 2000 mm) 

[5] Trumma under Partillevägen (rördimension 2000 mm) 

[6] Landvettersjön 

För tydligare hänvisning till dessa i detta PM kommer siffran att skrivas ut i parentes i texten enligt listan 

ovan.  

 
Figur 2. Schematisk bild över modellsträckningen av Agnebäcken med numrering av kulvertar/trummor. 

I den förra utredningen behandlades tre olika åtgärdsförslag: 

• Förslag 1 (F1): En extra trumma på 2000 mm läggs parallellt med trumma [5]. 

• Förslag 2 (F2): En extra trumma på 2000 mm läggs parallellt med trummor [4] och [5]. 

• Förslag 3 (F3): En extra trumma på 2000 mm läggs parallellt med trummor [2], [4] och [5]. 

Som redan nämnts avses med befintlig situation i detta PM den situation som rådde helt utan åtgärder. I 
verkligheten har dock idag åtgärder motsvarande förslag F2 genomförts och man vill nu undersöka en 
variant av F3 där den extra 2000 mm trumman byts mot en 1600 mm trumma. 
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Metod 

Beräkningarna i detta PM bygger på den i det tidigare uppdraget upprättade hydrauliska modellen och för 
detaljerad information kring uppbyggnad av HECRAS-modellen hänvisas därför till den tidigare rapporten 
(Sweco, 2016). Inom ramen för detta uppdrag kompletteras modellen med ett fjärde åtgärdsförslag, vilket 
innebär en variant av tidigare åtgärdsförslag: 

• Förslag 4 (F4): En extra trumma på 2000 mm läggs parallellt med trummor [4] och [5] och en extra 

trumma på 1600 mm läggs parallellt med trumma [2]. 

I den tidigare rapporten utvärderades åtgärdsförslagen för två olika scenarier: ett klimatanpassat 
högvattenflöde med 50-års återkomsttid och ett med 100-års återkomsttid. I båda fallen användes 
dygnsmedelvattenföring och i båda scenarierna ansattes en nivå i Landvettersjön på +55,6 m (0,65 m 
över dämningsgräns). Enligt underlag från SMHI i tidigare rapport är momentanfaktorn i området 1,6 vilket 
innebär att maxflödet är 60% högre än medelflödet under dygnet. Då den undersökta sträckan av 
Agnebäcken rinner genom bebyggda områden är det viktigt att utreda vilka nivåer som maxflödet under 
dygnet kan ge. I detta PM beräknas därför vattennivåer för både momentan- och medelflöde, men 
beräkningarna begränsas till flödena med 50-års återkomsttid.  
 
För det nedre randvillkoret utökas beräkningarna med ett alternativ motsvarande en nivå på + 56,0 m, 
vilket motsvarar 1,05 m över dämningsgräns (DG). Detta utvärderades även i den tidigare rapporten, men 
inte för åtgärdsförslagen då risken att nå så höga nivåer i framtiden bedömdes som låga på grund av de 
förändringar som gjorts av sjöns utlopp och reglering. Med den tidshorisont som dimensionering av 
trummor och kulvertar i Agnebäcken har är det dock rimligt att även beakta att klimatförändringar kan 
innebära ökad risk för höga nivåer i Landvettersjön på grund av ökad tillrinning från omgivande områden. I 
detta PM behandlas därför även fallet med en nivå i Landvettersjön på +56,0 m.  Sannolikheten att en så 
hög nivå sammanfaller med de högsta flödena i Agnebäcken bedöms dock fortfarande som liten och detta 
beräkningsfall får närmast ses som ett worst case scenario. Detta till följd av att flödets kulminering i 
Agnebäcken sker tidigare än för Mölndalsåns tillrinning till Landvettersjön. Den senare har en oreglerad 
sträcka ända från Hindås.  
 
Det nya åtgärdsförslaget utvärderas således för följande scenarier:  
 

1. Klimatjusterat dygnsmedelflöde med 50 års återkomsttid (5 m3/s vid kulvert [1]): 
a. Nivå i Landvettersjön på +55,60 m (0,65 m över DG) [HQ50_klimat] 
b. Nivå i Landvettersjön på +56,00 m (1,05 m över DG) [HQ50_klimat_extrem] 

2. Klimatjusterat momentanflöde med 50 års återkomsttid (8 m3/s vid kulvert [1]): 
a. Nivå i Landvettersjön på +55,60 m (0,65 m över DG) [HQM50_klimat] 
b. Nivå i Landvettersjön på +56,00 m (1,05 m över DG) [HQM50_klimat_extrem] 

 
Kortare beteckningar i parentes i listan ovan följer beteckningarna i den tidigare rapporten och 
momentanflöden indikeras med ett M före återkomsttiden. 

Resultat 

I likhet med den tidigare utredningen så redovisas resultaten för beräkningarna för de olika 

åtgärdsförslagen jämte befintlig situation i profil (Bilaga 1–2). Tabell 1 visar vattennivå vid utloppet av 

kulvert [1] jämfört med nivå på kulverthjässa).  

Tabell 1. Vattennivå vid utloppet av kulvert [1] relativt hjässa. 

Förslag 

Vattennivå vid utlopp relativt hjässa (m) 

HQ50_klimat HQ50_klimat_extrem HQM50_klimat HQM50_klimat_extrem 

Befintlig 0.86 2.67 1.05 2.69 
F1 0.62 1.88 0.81 2.03 
F2 0.46 1.45 0.63 1.58 
F3 0.23 0.87 0.39 0.99 
F4 0.27 0.97 0.43 1.10 
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Resultaten visar att en extra 1600 mm trumma under Härkeshultsvägen (F4) nästan avleder vattnet lika 

effektivt som en 2000 mm trumma (F3) vid ett klimatjusterat 50-årsflöde (dock går 1600 trumman helt full 

se Bilaga 1). Med en 1600 mm trumma blir sänkningen av vattennivån vid utloppet av kulvert [1] 4 cm 

mindre än för en trumma av den större dimensionen för medelflödet. Profilen över vattennivåerna längs 

Agnebäcken ser därmed relativt lika ut för F3 och F4 (Bilaga 1) och skillnaden i vattennivå för de två fallen 

rör sig om som mest ca 4 cm och fortplantar sig upp till inloppet av kulvert [1] där nivåskillnaden är ca 3 

cm. De nivåer som visas för momentanflödet är inte representativa för de verkliga nivåer ett sådant flöde 

skulle ge då flödet är så stort att det skulle brädda ut i omgivande mark och modellen inte tar hänsyn till 

detta utan ansätter vertikala ”väggar” där definitionen av tvärsektionen av bäcken tar slut. Modellen 

överskattar därmed de absoluta nivåerna för momentanflödet, men visar att kulvertsystemet inte har 

kapacitet nog för dessa höga flöden.    

I det beräkningsfall där Landvettersjöns nivå ligger på +56,0 m (1,05 m över DG) så ger det något högre 

nivåer vilket innebär att kulvert [2] och [3] blir dämda med nivåer i hjässan.    

Diskussion & slutsats 

I fallet med ett klimatjusterat 50-årsflöde så innebär en parallell 1600 mm trumma nästan en lika stor 

förbättring som en 2000 mm trumma jämfört med befintlig situation (grundfallet helt utan vidtagna 

åtgärder). En trumma med en mindre dimension ger dock mindre marginaler för grenar och bråte att rinna 

igenom och löper därmed något större risk att sättas igen. Oavsett dimension är det dock viktigt att 

trummor och kulvertar hålls rensade för att minska risken för översvämning. Särskilt bör intaget till kulvert 

[1] åtgärdas då det nuvarande gallret löper stor risk att sättas igen. Modellberäkningarna förutsätter full 

funktion av kulvertarna och tar ingen hänsyn till eventuell igensättning. Intaget till kulvert [1] bör dels göras 

om avseende gallret (ett glesare galler med större intagsarea minskar risken för igensättning) och inloppet 

bör utformas så at det smalnar in mjukt mot kulverten så att förlusterna minimeras. Vid inloppet bör arean 

vara dubbelt så stor som kulvertens area. 

Denna utredning pekar också på ett behov att utforma vägar för vattnet vid de momentana höga flöden 

som kan uppstå i Agnebäcken och återigen är det vid kulvert [1] som åtgärder bör vidtas. Ett ytligt dike 

som löper längs med kuverten för att leda ner vattnet under sådana högflöden kan vara ett alternativ. Det 

bör också återigen påpekas att de faktiska nivåerna som redovisas för dessa momentana toppflöden i 

detta PM inte är representativa av de nivåer som skulle uppstå i systemet då befintlig hydraulisk modell 

inte tar någon hänsyn till bräddningen ut i omgivande mark. De verkliga nivåerna skulle därför vara lägre 

utmed sträckningen på grund av bräddning från bäcken med risk för skador på byggnader och 

infrastruktur på kringliggande mark. Bräddning högt upp i systemet kan bidra till lägre nivåer nedströms 

pga den minskade vattenlasten på bäcken som bräddningen innebär.    

Referenser 

Sweco (2016). Vattenteknisk PM – Hydraulisk utredning av kulvertar längs Agnebäcken. Uppdragsnr: 

1100159. 

Bilagor 

Bilaga 1. Profil över vattennivå för olika åtgärdsförslag samt befintlig situation för en nivå i Landvettersjön 

på +55,60 m (HQ50_klimat och HQM50_klimat). 

Bilaga 2. Profil över vattennivå för olika åtgärdsförslag samt befintlig situation för en nivå i Landvettersjön 

på +56,00 m (HQ50_klimat_extrem och HQM50_klimat_extrem). 
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Sammanfattning 

Avrinningsvägar och instängda områden har karterats med en GIS-analys, i syfte att 

identifiera riskområden i händelse av extrem nederbörd. Karteringen omfattar samhällena 

Mölnlycke, Landvetter, Härryda, Hällingsjö, Hindås och Rävlanda. Mölnlycke och 

Landvetter är särskilt utsatta med stora lågpunkter och tät bebyggelse.  

Framtagna kartor visar instängda områden och vattnets ytliga avrinningsvägar vilket gör 

det möjligt att identifiera flaskhalsar där höjdsättning och skyfallsavledning ovan mark 

måste säkerställas för att inte orsaka problem. 

Sweco rekommenderar att framtaget underlag i form av ytliga avrinningsvägar och 

instängda områden används för att studera vilka objekt som finns inom utpekade 

riskområden samt att ta fram en åtgärdsplan för skyfall. För vissa identifierade områden 

bör övervägas att upprätta en hydraulisk ledningsnätsmodell som kopplas till en 

höjdmodell för att närmare studera vad som händer vid nederbörd med olika 

återkomsttider.  
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1 Inledning 

En kartering av instängda områden och ytliga avrinningsvägar har genomförts i 

Mölnlycke, Landvetter, Härryda, Hällingsjö, Hindås och Rävlanda. I detta dokument 

beskrivs vilka förutsättningar som legat till grund för karteringen, samt hur resultaten ska 

tolkas.  

Instängda områden, ytliga avrinningsvägar, identifierade huvudstråk för ytavrinning och 

riskområden för översvämningar redovisas i denna rapport med tillhörande kartor och 

GIS-filer. 

Karteringen bygger på topografin i nationella höjdmodellen från Lantmäteriet. 

1.1 Syfte 

Syftet med karteringen är att lokalisera topografiskt instängda områden och vattnets 

naturliga väg över markytan, och utifrån det identifiera riskområden för översvämning 

orsakad av extrema skyfall. 

Resultaten kan användas för bland annat riskanalyser, översvämningsförebyggande 

åtgärder, vid planarbete och VA-planering. 

1.2 Avgränsning 

Studien omfattar tätorterna Mölnlycke, Landvetter, Härryda, Hällingsjö, Hindås och 

Rävlanda. Geografisk avgränsning framgår av figur 1 nedan. 

 

Figur 1 – Avgränsningsområden. 

De instängda områden och ytliga avrinningsvägar som redovisas bygger helt och hållet 

på en högupplöst digital höjdmodell (se metod nedan). Karteringen är inte kopplad till en 

bestämd nederbördsvolym.  

Studier av enskilda fastigheter ingår ej. 
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2 Metod 

2.1 Underlag 

Följande underlag har använts i karteringen: 

 Lantmäteriets nationella höjdmodell i form av LAS-filer 

 Byggnadsytor och vattenytor ur Fastighetskartan 

 Ortofoto 

2.2 Programvara 

För kartering och bearbetning av underlagsmaterialet har ArcGIS version 10.3 från ESRI 

använts. 

2.3 Modifiering av höjdmodell 

Markpunkterna i LAS-filerna har interpolerats till höjdmodeller (en för varje delområde) 

med 1*1 meters upplösning.  

Byggnader har integrerats i höjdmodellen så att avrinningen beräknats runt byggnaderna 

istället för igenom. Vid broar har marknivån under broarna använts. Se principexempel i 

Figur 2 nedan. 

 

Figur 2 – Hantering av vägbroar och byggnader. 

Vattenytor enligt Fastighetskartan, bortsett från ett antal småtjärnar/våtmarker, har 

maskats bort ur modellen och ingår inte i beräkningen. Diken och bäckar och andra 

Marknivån under bron har lagts in i 
höjdmodellen. Röd linje = avrinningsväg 

Byggnader 
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mindre vattenytor betraktas som markyta i avrinningsanalysen. Principen för hur 

vattendrag hanterats i modellen visas i Figur 3 nedan.  

 

Figur 3 - Hantering av vattendrag. 

2.4 Beräkning av instängda områden 

Samtliga instängda områden i höjdmodellen har fyllts upp till det instängda områdets 

bräddnivå. Bräddnivån är den nivå då vatten kan avrinna över markytan i riktning från det 

instängda området. För att djup och utbredning av de instängda områdena ska framträda, 

subtraheras marknivån enligt höjdmodellen från de instängda områdenas bräddnivåer.  

Ur höjdmodellen med fyllda instängda områden beräknas avrinningsvägarna. 

Avrinningsvägarna beräknas enligt D8-algoritmen, som i korthet kan förklaras med att en 

tänkt vattendroppe hela tiden söker sig mot den lägsta punkten i omgivningen. Eftersom 

de instängda områdena är fyllda i höjdmodellen redovisas avrinningsvägarnas väg över 

de instängda områdena istället för mot lågpunkten. 

 

Figur 4 - Principillustration. 

Stora vattenytor är bortmaskade i 
modellen 

Diken beräknas på samma sätt som markyta 
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Avloppssystem, trummor och kulvertar finns inte med i beräkningen eftersom de 

förväntas vara fullt utnyttjade vid ett skyfall. Emellertid har vissa delvis kulverterade 

sträckor markerats som alternativa avrinningsvägar i kartorna, där de bedöms ha stor 

påverkan på avrinningen i området. 

2.5 Identifiering av riskområden för översvämning 

En del kunskap om framtida risker för översvämningar kan hämtas från historiska 

händelser. Detta är dock beroende av god dokumentation, och att det finns erfarenhet 

från en faktisk översvämning på just den platsen. Skyfall inträffar ofta mycket lokalt. Även 

inom en tätort kan skillnaderna i nederbördsmängd, vid ett och samma tillfälle, vara 

mycket stora.  

Genom att studera kartorna utifrån nedan listade förutsättningar fås en indikation om var 

sannolikheten för översvämningar är störst i samband med extrema skyfall. 

Förutsättningarna är hämtade från slutsatser i tidigare utredningar och 

teknikutvecklingsprojekt samt inträffade nederbördstillfällen i andra orter, däribland 

Sundsvall, Bohus, Karlstad och Jönköping.  

Indikation om var sannolikheten för översvämningar är störst: 

Avrinningsvägar 

- I områden där många avrinningsvägar sammanstrålar samt längs de större 

avrinningsvägarna, de tjockare röda linjerna (>20 ha tillrinnande område). 

Instängda områden 

- Instängda områden indikerar var översvämningar kan ske när dagvattenförande 

ledningar går fulla. Eftersom rännstensbrunnar och avloppssystem normalt är 

anpassade för att avleda små regn klarar dessa inte att svälja de stora 

regnmängder som uppstår vid kraftiga skyfall. Därmed ökar risken för 

översvämning. 

- Områden med många små instängda områden, som ser ut som små fläckar på 

kartan, bör uppmärksammas. I villaområden är det sannolikt källarnedfarter som 

syns. I naturmark är det en indikation på vattensjuka områden. 

Stark lutning 

- Nedanför områden med kraftiga släntlutningar. Det snabba avrinningsförloppet 

kan orsaka översvämning även om avrinningsområdet är litet.  
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3 Resultat 

I avsnitt 3.2 – 3.7 ges en beskrivning av huvudavrinningsstråken för respektive tätort. För 

varje tätort har prioriterade riskområden tagits fram med hänsyn till avrinningsvägar och 

instängda områden (se avsnitt 2.5 för mer detaljerad beskrivning av identifiering av 

riskområden).  

Avloppssystem, trummor och kulvertar finns inte med i beräkningen. Emellertid har vissa 

delvis kulverterade sträckor markerats, i kartorna benämnda ”alternativ avrinningsväg”, 

där de bedöms ha stor påverkan på avrinningen i området. 

Översiktskartor inklusive markerade huvudavrinningsstråk och prioriterade riskområden 

återfinns i Bilaga 1-6. 

3.1 Kvalitet 

Den laserskannade höjddatan som utgör underlag för beräkningen sätter begränsningen 

för största möjliga noggrannhet i karteringen. Höjddatan har upplösningen 1 x 1 m vilket 

medför att vissa mindre detaljer som påverkar ytavrinningen, till exempel trottoarkanter, 

inte är representerade fullt ut i beräkningarna. De instängda områdena bedöms emellertid 

stämma väl överens med verkligheten. Avrinningsvägarna bedöms ha hög tillförlitlighet, 

men kan brytas av kantstenar och mindre vallar som inte fångats upp i skanningen eller 

försvunnit i interpoleringen. 

Avrinningsvägarna i kartorna är beräknade ovanpå de instängda områdena. Det är den 

kortaste sträckan från där avrinningsvägen når det instängda området, till områdets 

avledningspunkt som redovisas. Inte vägen ner till lägsta punkten. 

Prioriterade lågpunkter och avrinningsvägar, som i kartorna är markerade som 

riskområden, har kontrollerats i fält för verifiering och i enstaka fall avfärdande. Google 

Street View har använts som komplement till denna okulära fältkontroll. 

 

3.2 Mölnlycke 

Genom Mölnlycke sker ytavrinningen till största delen i riktning mot Mölndalsån och 

Rådasjön. Huvudstråken är bokstaverade enligt listan nedan och markerade i Bilaga 1. 

En kort beskrivning följer: 

M1. Vattendrag som avleder vatten från naturmark norr om motorvägen (riksväg 40) 

och passerar motorvägen via en GC-tunnel och därefter vidare mot Boråsvägen. 

Vattendraget har en kulvert under motorvägen som markerats som alternativ 

avrinningsväg. Från Boråsvägen är vattendraget troligen kulverterat fram till 

Rådasjön men ytavrinningsvägen letar sig istället vidare ner igenom ett 

bostadsområde (301) till Säterivägen och därefter ut till Rådasjön. 

M2. Hulebäcken avleder vatten från naturmark norr om väg 40, Hålsjöarna och 

Bråtatjärnen och passerar genom ett bostadsområde (303) ner till Massetjärnen.  
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M3. Avrinningsstråk från bostadsområde till lågpunkt under järnvägen. 

M4. Avrinningsstråk från bostadsområden till Vällsjön. Kulvert under Mölndalsvägen 

har lagts till som alternativ avrinningsväg. 

M5. Avrinningsstråk från bostadsområde till Vällsjön.  

M6. Avrinningsstråk till Mölndalsån i centrumbebyggelse. 

Nedan redovisas ett urval av riskområden. I översiktskartan består markeringarna av 

punkter, men syftar på hela områden. Urvalet begränsar sig till områden inom tätorten. 

Enskilda gator, viadukter, fastigheter och andra till ytan små riskområden markeras ej. 

Läs även avsnitt 2.5 för hur fler riskområden kan identifieras. 

301. Bostadsområde Råda portar.  

302. Industriområde mellan väg 40 och Boråsvägen. 

303. Bostäder närmast bäcken i Haga slätt och Solstensgärdet. 

304. Industriområde instängt av järnvägen. 

305. Lokal lågpunkt där ytavrinning från två håll sammanstrålar. Vid platsbesök 

konstaterades en i efterhand konstruerad asfaltsupphöjning och tydliga spår av 

ytavrinning, vilket sammantaget tyder på problem. 

306. Flera bostadshus och Båtmansskolan ligger djupt ner i det instängda området. 

307. Lågpunkter vid bostadsområdet Djupedalsäng.  

308. Lågpunkter i bostadsområde i Pixbo.  

309. Bedömt kraftig ytavrinning ner mot instängt område med flera bostadshus. 

 

3.3 Landvetter 

Genom Landvetter sker den största ytavrinningen längs ett antal stråk i främst nord-sydlig 

riktning. Stråken rinner igenom bebyggda områden ner till Agnebäcken och Mölndalsån. 

Huvudavrinningsstråken i Landvetter är bokstaverade enligt listan nedan och markerade i 

Bilaga 2. En kort beskrivning följer: 

L1. Avleder vatten från naturmark norr om Landvetter genom ett bostadsområde till 

Agntjärnen. Agntjärnen avrinner sedan vidare i Agnebäcken (L2 och 101). 

L2. Stråken leder vatten mot Agnebäcken och en stor lågpunkt strax norr om 

Landvetter centrum. Avrinningsstråken mynnar därefter i Landvettersjön.  

För delar av sträckan har alternativa avrinningsvägar markerats ut med streckad 

röd linje. Här sker huvuddelen av dag-/ytvattenavledning från området, i ett 

kulverterat system. 
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L3. Ytavrinningsstråken avleder dagvatten från naturmark till ett instängt område på 

södra sidan av järnvägen. Stråket når slutligen Mölndalsån. 

L4. Ytavrinningsstråken avleder dagvatten från naturmark och bebyggelse och 

sammanstrålar i Björrödsbäcken, som mynnar i Mölndalsån.  

Nedan redovisas ett urval av riskområden. I översiktskartan består markeringarna av 

punkter, men syftar på hela områden. Urvalet begränsar sig till områden inom tätorten. 

Enskilda gator, viadukter, fastigheter och andra till ytan små riskområden markeras ej. 

Läs även avsnitt 2.5 för hur fler riskområden kan identifieras. 

101. Agnebäcken samlar upp vatten från flera stora avrinningsstråk och ligger i en 

kritisk lågpunkt som påverkar många fastigheter. 

102. Väg 40 genom Landvettermotet ligger i ett instängt område och riskerar att 

översvämmas. Relativt stora områden österifrån belastar området. 

103. Ett antal bostadsfastigheter belastas av ytvatten från höjdpartierna ovanför. 

Begränsade avledningsmöjligheter skapar en översvämningsrisk. Högre upp 

längs de anslutande stråken riskeras höga vattenhastigheter. 

104. Flöden från uppströms liggande naturmarksområden bromsas upp av järnvägen 

som utgör en barriär och skapar ett instängt område före utloppet till 

Mölndalsån. 

105. Ett instängt område mellan motorvägen och Mölndalsån där avledningen bör 

ses över. Avrinningsområdet är dock förhållandevis litet.  

106. Instängt område där flera avrinningstråk från branta skogspartier 

sammanstrålar. 

3.4 Härryda 

Härryda gynnas i detta sammanhang av att vara förhållandevis glesbebyggt. Det finns 

därför gott om plats för avrinnande ytvatten. I Bilaga 3 redovisas karteringen. 

Översvämningar som drabbar enstaka byggnader kan förekomma. De största 

avrinningsvägarna sammanfaller i huvudsak med befintliga vattendrag som rinner mot 

Mölndalsån. Läs även avsnitt 2.5 för hur fler riskområden kan identifieras. Ett område har 

uppmärksammats som kan ha en förhållandevis stor konsekvens jämfört med Härryda i 

stort: 

107. Längs Prästgärdevägen kan höga flöden uppstå, som kan drabba verksamheter 

samt gatan i sig. 

3.5 Hällingsjö 

Hällingsjö gynnas i detta sammanhang av att vara förhållandevis glesbebyggt. Det finns 

därför gott om plats för avrinnande ytvatten. I Bilaga 4 redovisas karteringen. 

Översvämningar som drabbar enstaka byggnader kan förekomma. Läs även avsnitt 2.5 

Page 898 of 943



   

 
 

 

8(13) 
 
RAPPORT 

2017-01-25 

RAPPORT 

YTAVRINNINGSKARTERING 

 

 

re
p
o
0
0
1
.d

o
c
x
 2

0
1
5
-1

0
-0

5
 

SELARI p:\1330\1100159_agnebäcken_dagvattenutredning\000_agnebäcken_dagvattenutredning\19 original\2017-01-25\rapport_ytavrinning_170125.docx 
 

 

för hur fler riskområden kan identifieras. Ett område har uppmärksammats som kan ha en 

förhållandevis stor konsekvens jämfört med Hällingsjö i stort: 

601. Några fastigheter längs Kyrkhultsvägen och Sandlidsvägen bedöms ha en 

förhöjd översvämningsrisk på grund av den avrinningsväg som skapas vid 

kapacitetsbegränsningar i bäcken norr om fastigheterna. 

3.6 Rävlanda 

Genom Rävlanda sker den största ytavrinningen från naturmarksområden norr om 

tätorten till Storån söder om tätorten. Huvudavrinningsstråken är bokstaverade enligt 

listan nedan och markerade i Bilaga 5. En kort beskrivning följer: 

R1. Avleder vatten från naturmark norr om Rävlanda och följer Rammsjöbäcken 

genom ett bostadsområde till Storån. Rammsjöbäcken är markerad som en 

streckad linje genom ett instängt område (201). 

R2. Avleder vatten från naturmark norr om Rävlanda genom ett bostadsområde till 

Storån. En kulvert har markerats ut som alternativ avrinningsväg. 

Nedan redovisas ett urval av riskområden. I översiktskartan består markeringarna av 

punkter, men syftar på hela områden. Urvalet begränsar sig till områden inom tätorten. 

Enskilda gator, viadukter, fastigheter och andra till ytan små riskområden markeras ej. 

Läs även avsnitt 2.5 för hur fler riskområden kan identifieras. 

201. Rammsjöbäckens passage under Hindåsvägen och järnvägen kan begränsa 

avledning av vatten och orsaka en dämning där flera bostäder och Bråtared 

avloppspumpstation riskerar att översvämmas. Figur 5 visar en detalj av 

lågpunkten där nivåkurvor med 1 m intervall markerats ut. Hindåsvägen har vid 

Rammsjöbäckens passage nivån +58,4 m, vilket är ca 4 m över normal 

vattennivå i Rammsjöbäcken. Om det istället för järnvägen är Hindåsvägen som 

är begränsande för lågpunkten skulle lågpunktens utbredning istället bli i 

storleksordningen som visas av turkos markering i Figur 5. 
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Figur 5 - Detalj av lågpunkt nr 201 som visar nivåkurvor med 1 m intervall. Turkos 
markering visar lågpunktens ungefärliga utbredning om Hindåsvägens nivå är 
begränsande istället för järnvägen (lila utbredning). 

202. Stor avrinningsväg i direkt anslutning till bostadshus samt lågpunkt i Halls väg. 

203. Källarfastigheter i sluttning kan innebära en viss förhöjd risk för översvämning. I 

Bilaga 1 Rävlanda har en röd pil markerats ut där ytavrinningsstråket på 

Boråsvägen kan ta sig ner via en öppning i kantstenen som identifierats i fält. 
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3.7 Hindås 

Huvudstråken genom Hindås är bokstaverade enligt listan nedan och markerade i Bilaga 

6. En kort beskrivning följer: 

H1. Naturmarkssområde som avleds nordost via Holmabrobäcken till Västra Nedsjön. 

Kulvert under Boråsvägen har markerats som alternativ avrinningsväg. 

H2. Avrinningsstråk från bostadsområden som avleds nordväst till Mölndalsån.  

H3. Instängt område som avleds via Kvarnabäcken norrut under järnvägen till Västra 

Nedsjön.  

Nedan redovisas ett urval av riskområden. I översiktskartan består markeringen av en 

punkt men syftar på hela området. Urvalet begränsar sig till områden inom tätorten. 

Enskilda gator, viadukter, fastigheter och andra till ytan små riskområden markeras ej. 

Läs även avsnitt 2.5 för hur fler riskområden kan identifieras. 

401. Instängt industri- och bostadsområde mellan järnvägen och Hindås Stationsväg 

där flera ytavrinningsstråk sammanstrålar.  

402. Lågt belägna bostäder vid utloppet till Västra Nedsjön. 

 

4 Slutsatser och rekommendationer till fortsatt arbete 

Resultat av genomförd GIS-analys ger en indikation om vilka riskområden som finns i 

Mölnlycke, Landvetter, Härryda, Hällingsjö, Hindås och Rävlanda tätorter i händelse av 

extrem nederbörd. Framtagna kartor underlättar för identifiering av flaskhalsar där 

höjdsättning och skyfallsavledning ovan mark måste säkerställas för att inte orsaka 

problem.  

Instängda områden och avrinningsvägar levereras i GIS-format som kan importeras till 

kommunens egna GIS-system. Datan kan även kombineras med annan typ av GIS-

information, exempelvis jordartskarta för att analysera skredrisk, eller samhällsviktiga 

objekt för att prioritera riskområden.  

Av de riskområden som hittills identifierats med avseende på lågpunkter och 

avrinningsvägar är vissa mindre allvarliga än andra. Riskområden kan utvärderas 

ytterligare med avseende på samhällsviktiga funktioner, ekonomiska värden, infrastruktur, 

säkerhet etc. 

I ett fortsatt arbete kan identifierade riskområden studeras närmare i en hydraulisk modell 

för att simulera ett dynamiskt händelseförlopp för nederbörd med olika återkomsttider. 

Åtgärdsförslag för skyfall bör tas fram och utvärderas och exempelvis redovisas i en 

skyfallsplan. 
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5 Leverans av GIS-filer 

Ytavrinningsstråk, instängda områden och riskområden levereras i antingen shape- eller 

tif-format.  

Samtliga levererade filer har koordinatsystemet Sweref 99 12 00. Filerna med 

avrinningsvägar och instängda områden (djup) är indelade i fem områden: Mölnlycke 

Landvetter-Härryda, Hällingsjö, Hindås och Rävlanda. 

 

Namn Innehåll 

avrinning_05_1_20ha_område.shp Ytliga avrinningsvägar. Visas 

tillsammans med djupfilerna. Filen är 

indelad i tre klasser som beskriver hur 

stort det tillrinnande området är: 

Gridcode 5000:   0,5 – 1 ha 

Gridcode: 1:        1 – 20 ha 

Gridcode 20:        > 20 ha 

alternativ_avrinning_område.shp Kompletterar de största 

avrinningsvägarna (Tillrinnande omr > 

20 ha). Inlagda manuellt. 

avrinningsstråk.shp Punktobjekt som innehåller alla 

utpekade huvudavrinningsstråk enligt 

numrering i rapporten.  

djup_klassad_område.tif Instängda områden. Filen innehåller 

information om områdenas djup. 

Value Djup 

20 0 – 0,2 m 

40 0,2 – 0,4 m 

60 0,4 – 0,6 m 

80 0,6 – 0,8 m 

100 0,8 – 1,0 m 

500 > 1,0 m 
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riskområden.shp Område med förhöjd översvämningsrisk 

p g a skyfall. 

ändrad_höjd_område.shp Område där höjdsättningen och 

ytavrinningen förändrats senare än 

underlaget (höjdmodellen) togs fram. 

layout_djup.lyr Layout till djupfilerna för samma 

utseende som i levererade kartor 

layout_ytavrinning.lyr Layout till avrinningsvägarna 
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Bilagor 

 

Bilaga 1 – Mölnlycke  
Bilaga 2 – Landvetter 
Bilaga 3 – Härryda 
Bilaga 4 – Hällingsjö 
Bilaga 5 – Rävlanda 
Bilaga 6 – Hindås  
 

Page 904 of 943



!(

!(

!(

!(

!(
!(106

105

104

103

102

101

Teckenförklaring
!( Riskområde

Avrinningsstråk
Ej tillförlitligt underlag (ändrad höjdsättning)
Alternativ avrinningsväg

Ytavrinningsväg
Storlek tillrinnande yta (ha)
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SWECO SELARI 2017-01-25

Bilaga 2 - Landvetter

Beskrivning

101

Landvettersjön

Mölndalsån

Agntjärnen

Mölndalsån

Denna karta redovisar topografiskt instängda områden och
ytliga avrinningsvägar. Kartan kan användas för att lokalisera
riskområden för översvämningar orsakade av kraftig korttidsnederbörd.

Se rapport "Ytavrinningskartering av Mölnlycke, Landvetter, Härryda, 
Hällingsjö, Hindås och Rävlanda" (Sweco, 2017, uppdragsnummer 
1100159) för en mer detaljerad beskrivning av tillvägagångssätt
i karteringen och beskrivningar av identifierade riskområden.
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Kvarvarande arbeten Landvetter centrum kvarter 2 och 3 
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Sektorn för samhällsbyggnad  
Rafed Baban 

 
 
 
 Kommunstyrelsen 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-09-29 2020KS583  210 
  
 

Begäran om startbesked för Gärdesområdet plankostnader samt 
gång – och cykelväg Wendelsvägen  

Sammanfattning  
I samband med beslut om verksamhetsplan och budget, den 7 november 2019 § 308, 
beslutade kommunstyrelsen att vissa investeringsprojekt ska beviljas startbesked av 
kommunstyrelsen innan de kan genomföras. Investeringen för Gärdesområdet 
plankostnader samt gång- och cykelväg Wendelsvägen pekades ut som ett sådant projekt.  
 
Genomförande av aktuellt projekt innebär upprustning av Wendelsvägen samt utbyggnad 
av gång- och cykelväg utmed densamma. Åtgärderna innebär upprustning av 
Hulebäcksvägen, Kyrkvägen, Trädgårdsvägen och Gärdesvägen, inklusive utbyggnad av 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Åtgärderna syftar bl.a. till att möjliggöra kommunalt 
övertagande av enskilda vägar.  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beviljar startbesked för Gärdesområdet plankostnader samt gång- och 
cykelväg Wendelsvägen.  

Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att återkomma för beslut om antagande av 
entreprenör. 

Ärendet 
I samband med beslut om verksamhetsplan och budget, den 7 november 2019 § 308, 
beslutade kommunstyrelsen att vissa investeringsprojekt ska beviljas startbesked av 
kommunstyrelsen innan de kan genomföras. Investeringen för Gärdesområdet 
plankostnader samt gång- och cykelväg Wendelsvägen pekades ut som ett sådant projekt.  
 

Beslutat investeringsbudget  

I investeringsbudget/plan 2020– 2024 finns 11,5 mkr avsatta inom detaljplan för 
Hulebäck 1:608 m.fl, Gärdesområdet Mölnlycke samt gång- och cykelväg 
Wendelsvägen.  

Page 917 of 943



 
Kommunfullmäktige beslutade den 18 maj 2015 § 80 om uttag av gatukostnader som 
uppgår till 1,6 mkr (prisnivå januari 2014). 

Förvaltningens bedömning är att de åtgärder som ska utföras ryms inom uttag av 
gatukostnader och avsatt investeringsmedel.  

Bakgrund till aktuellt projekt  

Detaljplan för Hulebäck 1:608 m fl Gärdesområdet antogs av kommunfullmäktige den 22 
februari 2016 § 16. Syftet med detaljplanen är bl.a. att möjliggöra kommunalt 
övertagande av enskilda vägar. Enligt detaljplanen innebär det upprustning av samtliga 
vägar i området, utbyggnad av gång- och cykelvägar samt trafiksäkerhetshöjande 
åtgärder.   

Vägar i området har sedan augusti 2019 haft kommunalt huvudmannaskap.  

Vad: Arbetet med aktuellt projekt kommer att innebära upprustning av Wendelsvägen 
samt utbyggnad av gång- och cykelväg utmed densamma. Vidare innebär projektet 
upprustning av Hulebäcksvägen, Kyrkvägen, Trädgårdsvägen och Gärdesvägen, 
inklusive utbyggnad av trafiksäkerhetshöjande åtgärder.   

I samordning med aktuellt projekt kommer de allmänna vatten- och avloppsledningarna 
(VA) i området att bytas ut med anledning av att de är uttjänta. VA-verksamheten har 
egen budget för arbetet och omfattas inte av detta startbesked.  

I samordning med aktuellt projekt kommer också fiber att anläggas till alla fastigheter i 
området. Fiberleverantören bär sina egna kostnader.  

Hur: Utbyggnad av aktuellt projekt genomförs och samordnas av trafikverksamheten, 
projektledningsenheten. På grund av projektets storlek och komplexitet är projektet 
indelat i två utbyggnadsetapper.  

Generell information om projektet har tidigare gått ut via brevutskick men har numera 
övergått till projektets hemsida som kontinuerligt blir uppdaterad. Platsbesök har gjorts 
hos de fastighetsägare som kommer att få sin tomt uppgrävd i samband med nedläggning 
av VA-ledningar. Kommunen och blivande entreprenör kommer att fortsätta informera 
boende i området allt eftersom projektet fortskrider. 

När: Tidplanen är preliminär  

Etapp 1: Q1 2021–Q2 2022 

Etapp 2: Q2 2022–Q3 2023 

 
Varför: Aktuellt projekt genomförs för att uppfylla detaljplanens syfte genom att rusta 
upp vägarna i samband med kommunalt övertagande så att kommunen får en god 
anläggning att förvalta.   
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1. Bakgrund och syfte 
 

Gärdesområdet är ett befintligt bostadsområde med cirka 100 bostäder bestående av villor, 
par-, kedje- och radhus i centrala Mölnlycke.  
 
Detaljplanen för Hulebäck 1:608 m fl Gärdesområdet antogs av kommunfullmäktige 2016-02-
22 och fick laga kraft 2016-07-25. Detaljplanens huvudsyfte är att möjliggöra för kommunalt 
huvudmannaskap för allmänplatsmark. Detta är en följd av kommunens strategi för 
övertagande av enskilda vägar i tätorter som kommunfullmäktige fattade beslut om 2012-01-
30.  
 
Lantmäteriförrättningen där de enskilda vägarna upphävdes och övergick till kommunalt 
huvudmannaskap fick till slut laga kraft 2019-08-16, efter att ha blivit överprövat till Mark- 
och miljödomstolen av medlemmar i den dåvarande vägföreningen.   
 
Detaljplanens syfte är att vägarna i området ska rustas upp i samband med övertagandet, 
planen innebär inga större ändringar i markanvändning eller exploateringsgrad. Vägarnas 
beskaffenhet och trafiksäkerhet inklusive dess avvattning ska förbättras. Boende i området 
kommer att betala gatukostnad för upprustningen av vägarna. Gatukostnaden utgör endast en 
andel av den faktiska utbyggnadskostnaden och framgår under rubrik 7 Kostnader. 
Genomförandet av upprustningsåtgärderna är projektet som heter Gärdesområdet 
plankostnader samt gång- och cykelväg Wendelsvägen och är det projektet som sektor 
samhällsbyggnad söker startbesked för. 
 
Vidare ska det enligt detaljplanen anläggas nya vatten- och avloppsledningar (VA) i området. 
Idag är hela området anslutet till kommunalt VA men ledningarna är uttjänta och behöver 
läggas om och i vissa fall i nytt läge. Detta arbete kommer att utföras i samband med 
upprustning av vägarna. 
 
I samband med upprustning av vägarna och anläggandet av VA-ledningar kommer även fiber 
att byggas ut i området. 
 
Hela projektet Gärdesområdet innefattar alltså upprustning av vägar, nya VA-ledningar och 
fiberutbyggnad. Hela projektet drivs och samordnas av Trafikverksamheten, 
Projektledningsenheten. VA-verksamheten och fiberleverantören IP-only bär sina egna 
kostnader i projektet.  
 
Denna projektplan avser hela projektet Gärdesområdet.  
 
Arbetet kommer i planområdets sydöstra del att utföras i angränsning till detaljplan för 
Mölnlycke fabriker, inom plan (2020KS460) 
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2.  Projektets innehåll  
 
På grund av projektet storleken och tekniska komplexitet är projektet indelat i två 
utbyggnadsetapper, se figur 1. Läs mer om etappindelningen under kapitel 4 Förutsättningar 
och begränsningar.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1: Utbyggnadsetapper av Gärdesområdet. Gulmarkering är etapp 1 och 
blåmarkering är etapp 2.
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Utbyggnad av Gärdesområdet kommer att innebära upprustning av vägar, anläggande av 
gång- och cykelväg, anläggande av nya VA-ledningar och fiberutbyggnad. 
 
Upprustning av vägar innebär i detta fall att; 

 Vägöverbyggnaden (vägkroppen) förstärks så att kommunen får en god anläggning att 
förvalta. 

 Vägar utformas med tvärfall för ytavattning, inkl. dagvattenbrunnar och ledningar för 
att förhindra avrinning mot enskilda fastigheter och minska halkrisk vintertid.  

 Ny asfalt på vägbana 
 Hastighetsdämpande åtgärder (fartgupp) för att höja trafiksäkerheten och säkerställa 

maxhastighet 30 km/h i bostadsområdet. 
 Breddning av vägar där det finns möjlighet. Breddningen innebär trafiksäkrare möten 

mellan bilar, samt mellan bilar och gående/cyklister, speciellt vintertid då snövallar 
upptar delar av vägen. Breddning syftar också till att effektivisera ren – och 
vinterväghållning. Generellt är breddningen marginell då det är begränsat med 
utrymme.     

 Ny belysningsanläggning (stolpe, armatur, kabel). Befintliga belysningsanläggning är 
60 år gammal och behöver bytas ut i samband med upprustningen. 
Belysningsanläggningen placeras i nytt läge då flera belysningsstolpar och kablar är på 
privat mark idag.  
 

Den första etappen innefattar  
 Upprustning av Wendelsvägen från Hulebäcksvägen i söder till Hulebäcken i norr. 

Wendelsvägen breddas inte.   
 Ny gång- och cykelväg (GC) utmed Wendelsvägen. Befintlig gångväg i norr breddas. 

Syftet med GC-vägen är att koppla ihop saknad länk mellan Allén och Mölnlycke 
fabriker.  

 Upprustning östra delen av Hulebäcksvägen. Östra delen av Hulebäcksvägen blir ca 
0,6 m smalare.  

 Upprustning av Gärdesvägen. Gärdesvägen breddas ca 0,6 m.  
 Nya dagvattenledningar för avvattning av samtliga vägar  
 Nya VA-ledningar i samtliga vägar 
 Ny belysning i samtliga vägar 
 Fiber till samtliga hushåll 

 
Den andra etappen innefattar 

 Upprustning västra delen av Hulebäcksvägen. Västra delen av Hulebäcksvägen 
breddas ca 0,25 m.  

 Upprustning av Kyrkvägen. Kyrkvägen breddas ca 0,25 m i östra delen och ca 1,1 m i 
västra delen.  

 På grund av Kyrkvägens begränsade vägbredd finns det inte plats att anlägga en 
separerad gång- och cykelväg längs Kyrkvägen. Här blir det istället en uppdelning av 
körbanan där biltrafiken kör på den norra sidan av vägen och gång- och cykeltrafiken 
på den södra sidan. Vid möte mellan två bilar är det tillåtet för den östergående 
biltrafiken att köra in på ytan som är avdelad för gång- och cykeltrafik om den är fri 
från gående och cyklister. Den separerade ytan för gång- och cyklister längs 
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Kyrkvägen kommer att koppla samman Wendelsberg och Gärdesområdet med 
Mölnlycke centrum via befintliga gång- och cykelvägar. Samma separerade yta blir 
också en förlängning av den nya gång- och cykelvägen som byggs längs Kyrkvägen 
väster om Allén. Kyrkvägen i Gärdesområdet är skolväg för boende i området som ska 
till Ekdalaskolan och Säteriskolan som genom upprustningen blir mer trafiksäker. 

 Upprustning av Trädgårdsvägen. Trädgårdsvägen breddas inte.  
 Nya dagvattenledningar för avvattning av samtliga vägar  
 Nya VA-ledningar i samtliga vägar 
 Ny belysning i samtliga vägar 
 Fiber till samtliga hushåll  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

3. Mål för projektfasen 
 

 Kontinuerligt hålla fastighetsägare informerade om projektets framdrift. Information 
till fastighetsägare har skett genom flera brevutskick. Senaste året har informationen 
uteslutande gått ut på projektets hemsida på internet. Vi uppdaterar hemsidan 
kontinuerligt.  

 Att ha direkt kontakt med fastighetsägare som blir särskilt berörda. Särskilda 
platsbesök och dialog med fastighetsägare har utförts under v.36-40 2020. Besök har 
enbart gjorts hos fastighetsägare som kommer att få sin tomt uppgrävd i samband med 
nedläggning av VA-ledningar inom U-området och ledningsrätter.  

 Samordning internt inom förvaltningen 
 Färdigställa projekteringen 
 Upphandling av entreprenör  
 Framtagande av bygghandling  
 Genomföra entreprenaden dvs. bygga ut anläggningen enligt handlingarna  
 Hantering av logistik till och från området under byggtiden 
 Säkerställa arbetsmiljön under byggtiden  
 Hantering av befintlig VA-ledningar, el och tele 
 God dialog mellan kommunen, entreprenören och fastighetsägare 
 Entreprenören ska kontakta varje fastighetsägare som blir direkt berörd av arbetena 
 Godkänd slutbesiktning 
 Slutredovisning av hela projektet 
 Driftöverlämning 

 
 

4. Förutsättningar och begränsningar 
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 Projektets geografiska avgränsningar definieras av detaljplanegränsen.   

 
 Arbetsområdet kommer att delas med cirka 100 hushåll. Det kommer att vara viktigt 

med god dialog mellan kommunen, entreprenören och fastighetsägarna.  
 

 Arbetet kommer till viss del att utföras på privat tomtmark och fastighetsägare 
kommer att få begränsad tillgång till sin mark. Viktigt att arbetet sker i 
överenskommelse med fastighetsägaren. 

 
 Alla befintliga ledningar som VA, el, tele, fjärrvärme ska vara i bruk under hela 

entreprenaden. Kortare driftstopp kan accepteras.  
 

 Alla transporter till och från området måste kunna ske under entreprenadtiden. Det 
gäller alltså byggtransporter, hushållstransporter, servicetransporter och 
blåljustransporter. För att genomföra arbetet krävs troligen provisoriska lösningar i 
form av vägar och parkeringsplatser. Det kommer vara begränsad framkomlighet i 
området. 

 
 Arbetet är indelat i två utbyggnadsetapper. Entreprenören är skyldig att bygga ut etapp 

1. Etapp 2 är en option vilket innebär att kommunen avgör om arbetet ska avropas 
eller inte. Ena skälet till detta upplägg är kopplat till projektets storlek och komplexitet 
där en etappindelning förenklar trafikföringen och inkoppling och driftsättning av VA-
ledningarna. Andra skälet till uppdelningen är att kommunen äger flexibiliteten och 
kan välja om arbetet ska avropas eller inte beroende på entreprenörens tekniska och 
yrkesmässiga kompetens att genomföra etapp 1.  

 
5. Tid för projektfasens genomförande 

 
 Framtagning av trafikförslag – klart 
 Dialog med fastighetsägare – har utförts under projekteringen och kommer att fortsätta 

under byggtiden  
 Geotekniska undersökningar – klart 
 Framtagning av förfrågningsunderlag, projektering färdigställd – Q4 2020 
 Upphandling entreprenad Q4 2020 – Q1 2021  
 Genomförande av etapp 1: Q1 2021 – Q2 2022 
 Genomförande av etapp 2: Q2 2022 – Q3 2023 

 
 

6. Resurser 
 
Hela projektet drivs och samordnas av Trafikverksamheten, Projektledningsenheten. Nedan 
redovisas resurser för hela projektet.   

 
 Projektledare 1500 timmar  
 Mark- och exploateringsingenjör 150 timmar 
 Trafikingenjör 150 timmar  
 VA-ingenjör 800 timmar 
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 Gis-ingenjör 20 timmar 
 Administration 20 timmar 
 Driftansvarig 150 timmar  

 
 

7. Kostnader  
 

Medel för utbyggnad av Gärdesområdet plankostnader samt gång- och cykelväg 
Wendelsvägen finns inom ramen för investeringsbudgeten. Utbyggnaden är budgeterad till 
11,5 miljoner kronor.  
 
Kommunfullmäktige beslutade den 18 maj 2015 § 80 om uttag av gatukostnader i 
Gärdesområdet. Gatukostnadsuttaget uppgår till 1,6 miljoner kronor (prisnivå januari 2014). 
Gatukostnaden ska indexregleras till det datum då vägarna blir färdigställda.  
 
Totala medel (investeringsbudget och uttag av gatukostnader) för utbyggnad av 
Gärdesområdet plankostnader samt gång- och cykelväg Wendelsvägen är 13,1 miljoner 
(prisnivå januari 2014).   
 
VA-verksamheten och IP-only bär sina egna kostnader och redovisas inte i denna projektplan. 
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HÄRRYDA KOMMUN

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

2015-05-18 6

Signatur justerande

WNN;¡

Kf§ 80

UTREDNING OM GATUKOSTNADER INOM DETALJPLAN FÖR
HULEBÄCK 1:608 M FL, GÄRDESOMRÁDET I MÖLNL YCKE

Dnr 2012KS388 214

Sektom for samhällsbyggnad har upprättat förslag till gatukostnadsutredning
for planomrâdet Hulebäck 1:608 m fl, Gärdesomrâdet i Mölnlycke. Utred
ningen har upprättats med stöd av reglema i Plan- och bygglagen samt beslut i
kommunfullmäktige i § 50/1982 att tillämpa gatukostnadsregler och att fortlö
pande göra gatukostnadsutredningar.

Utredningen har, tillsammans med detaljplanefôrslag for omrádet, varit utställt
for granskning under tiden 19 november - 14 december 20 14. Under utställ
ningstiden har elva yttranden inkommit som helt eller delvis berör gatukostna
den. De inkornna synpunktema avser i flera fall att kostnaden for utbyggnad av
gator inte ska belasta fastighetsägama i form av gatukostnader, utan istället
skattefinansieras.

Fran sektom for samhällsbyggnad föreligger skrivelse av den 18 mars 2015.

Kommunstyrelsens behandling

Kommunstyrelsen behandlade ärendet i § 139/2015 och beslutade da föreslâ
kommunfullmäktige att besluta att uttag av gatukostnader inom förslag till de
taljplan for Hulebäck 1:608 m fl, Gärdesomrâdet i Mölnlycke ska ske enligt
föreliggande förslag.

Kommunfullmäktiges behandling

Yttranden

Steinar Walsö-Kanstad (KP) och Per Vorberg (M).

Yrkanden

Steinar Walsö- Kanstad yrkar avslag pâ kommunstyrelsens förslag.

Per Vorberg yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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HÄRRYDA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Kommunfullmäktige 2015-05-18 7

forts. Kf § 80

Propositioner

Efter ställd proposition pâ Steinar Walsö-Kanstads yrkande och kommusty
relsens förslag finner ordföranden att fullmäktige beslutat bifalla kommun
styrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyreIsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att uttag av gatukostnader inom förslag till detalj
plan for Hulebäck 1:608m fi, Gärdesomrâdet iMölnlycke ska ske enligt fore
Iiggande förslag.

Pa grund av jâv deltar inte Roland Jonsson (MP) och Jennie Kjellgren (V) i
handläggningen av detta ärende. Mot beslutet reserverar sig Steinar Walsö
Kanstad (KP). Bilaga 2 skriftlig reservation fran Steinar Walsö-Kanstad.

(:eZ_h1
II/v

Signatur justerande Utdragsbestyrkande
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Bilaga 2 uu kemmunfullrnäktiges protoko1l2015-05-18, § 80

RESERVATION

MOT KF'S BESLUT OM UTREDNING AV GATUKOSTNADER INOM DETALJPLAN
FÖR HULEBÄCK 1:608, M FL GÄRDESOMRÁDET I MÖLNLYCKE.

Jag lämnade följande yrkande i ovanstâende ärende:

"Inkomna synpunkter har inte beaktats.
GamIa politiska beslut som inutid visar sig gâ emot kommuninvânarnas
intressen ska ifrägasättas och göras om när de visar sig vara orimliga.

Gator, vägar och torg som används avalla ska betalas avalla, med skattemedel.

Jag yrkar avslag."

Kommunpartiet vilI se och arbetar for att avveckla gatukostnadsersättning i
Härryda. Med tanke pâ att mitt yrkande i forra frâgan pâ dagordningen avslogs
är det en självklarhet att reservera mig mot beslutet.

Jag betraktar detta beslut som en obegriplig och fullkomligt oförsvarlig
hantering av kommunala medel (skattemedel), med hänvisning till min
reservation i beslutet om detaljplan for omrâdet ovan.

Mitt yrkande röstades ned aven majoritet.

Härryda,2015-05-1 .

~Z·'( I ; / IJ c
J 'ìÁ~ lIVt>zA;,
S einar Walsö-Kanstad
Kommunpartiet.
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HÄRRYDA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Kommunfullmäktige 2016-02-22 6

Kf§16

ANTAGANDE AV DET ALJPLAN FÖR HULEBÄCK 1:608 M. FL.
GÄRDESOMRÁDET I MÖLNL YCKE

Dm 2012KS388 214

Sektom för samhällsbyggnad har tagit fram förslag till detaljplan för Gärdes
omrâdet. Planens huvudsyfte är att möjliggöra för kommunalt huvudmanna
skap för allmän platsmark i omrâdet. Detta är en följd av kommunens strategi
för övertagande av enskilda vägar inom tätorter.

Planförslaget innebär att planbestämmelsema även i andra avseenden blir mer
ändamâlsenliga för dagens förhâllanden. Framförallt anpassas byggrättema för
bostadshusen. Planen innebär inga större ändringar imarkanvändning eller
exploateringsgrad.

Antagandehandlingar stämmer överens med granskningshandlingama. För
slaget är förenligt med gällande översiktsplan och med en fran allmän synpunkt
lämplig användning av mark- och vattenresurser enligt Miljöbalken 3 kap.
Förslaget medför inte att nâgon miljökvalitetsnorm enligt Miljöbalken 5 kap
överträds.

Fran sektom för samhällsbyggnad föreligger skrivelse av den 8 december
2015.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet i § 35/2016.

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige antar detaljplan för Hulebäck 1:608 m fl, GÄRDES
OMRÁDET iMölnlycke, enligt föreliggande förslag.

Pa grund av jäv deltar inte Jennie Kjellgren (V) och Roland Jonsson (MP) i
handläggningen av detta ärende.

Utdragsbestyrkande
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Begäran om startbesked för gång- och 
cykelbana mellan Hällingsjö och Rävlanda 

SEKRETESS 

36 

2020KS602 
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Sektorn för samhällsbyggnad  
Daniel Lindell 

 
 
 
 Kommunstyrelsen 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-10-08 2020KS602  312 
  
 

Begäran om startbesked för gång- och cykelbana mellan Hällingsjö 
och Rävlanda 

Sammanfattning  
Kommunstyrelsen beslutade den 2 maj 2017 § 126, att uppdra åt förvaltningen att 
projektera för en samförläggning av gång- och cykelbana med VA-överföringsledningar 
mellan Hällingsjö och Rävlanda kyrka. Finansiering av projektet skulle enligt beslutet ske 
i samband med antagande av budget/plan 2018–2022. 
 
I samband med beslut om verksamhetsplan och budget, den 7 november 2019 § 308, 
beslutade kommunstyrelsen att vissa investeringsprojekt ska beviljas startbesked av 
kommunstyrelsen innan de kan genomföras. Investeringen för Gång- och cykelbana 
mellan Hällingsjö och Rävlanda pekades ut som ett sådant projekt.  
 
Projekteringen börjar nu närma sig slutet och kontakt med Trafikverket har tagits för att 
säkerställa deras samtycke till utformning av gång- och cykelbanan. Kommunens 
ambition är att rådighet över marken som behövs till byggnationen ska ske genom 
markförhandlingar med fastighetsägarna, istället för att söka vägplan för sträckan. 

Startbeskedet avser markförhandlingar med fastighetsägare, upphandling av entreprenör 
för projekterade handlingar och byggnation av den 4,5 km långa gång- och cykelbanan 
mellan Hällingsjö och Rävlanda. Upphandling och entreprenad kommer ske i samarbete 
med VA-verksamheten och förläggandet av överföringsledningar för spill- och 
dricksvatten mellan orterna. Förvaltningen har för avsikt att ha en extra avstämning i 
kommunstyrelsen efter att markförhandlingarna är genomförda och innan upphandlingen 
läggs ut för anbud. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beviljar startbesked för gång- och cykelbanan mellan Hällingsjö och 
Rävlanda i samentreprenad med VA-överföringsledningar mellan Hällingsjö och 
Rävlanda kyrka. 
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Ärendet 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade den 2 maj 2017 § 126, att uppdra åt förvaltningen att 
projektera för en samförläggning av gång- och cykelbana med VA-överföringsledningar 
mellan Hällingsjö och Rävlanda kyrka. Finansiering av projektet skulle enligt beslutet ske 
i samband med antagande av budget/plan 2018–2022. 
 
Trafikverkets väg 527, Hällingsjövägen, är en smal och slingrande 70-väg med relativt 
hög trafikintensitet och en nämnvärd andel tung trafik mellan orterna Hällingsjö och 
Rävlanda. Invånare som för jobb, skola eller rekreation vill ta sig mellan orterna, t.ex. till 
badplatsen i Hällingsjö, har i dagsläget inget annat alternativ än att använda sig av den 
smala vägrenen eller att ta bilen. I samband med att kommunens VA-verksamhet 
uppmärksammade behovet av överföringsledningar mellan Hällingsjö och Rävlanda, för 
att orterna skulle kunna fortsätta utvecklas och expandera, beslutades att gång- och 
cykelbanan och överföringsledningarna skulle samordnas. På detta sätt skulle flera 
samordningsvinster uppstå framförallt i byggskedet. 
 
Sedan 2018 har projektering pågått och kontakter med Trafikverket och berörda 
fastighetsägare i området är tagna. Kommunen genomförde till en början ett 
informationsmöte i Rävlanda den 21 mars 2019 där ett 30-tal fastighetsägare var 
närvarande. Efter mötet har samtliga fastighetsägare som är direkt berörda av 
byggnationen utmed sträckan fått en individuell träff för genomgång av gång- och 
cykelbanans dragning samt VA-ledningarnas sträckning utmed deras fastighet. Vid detta 
tillfälle har det även getts möjlighet att kunna ställa frågor kring markintrång och det 
arbete som kommer att ske.  
 
I arbetet med att utforma gång- och cykelbanan har projektören, för att bibehålla 
konsekvent bredd och undvika onödiga övergångar, på ett par ställen tvingats skjuta på 
Hällingsjövägen utanför den vägrätt som Trafikverket har på den aktuella platsen. Ett 
ställe är den planerade övergången vid badplatsen i Hällingsjö och det andra är för att 
vägen går så nära befintligt bostadshus med trädallé. I bägge dessa fall breddas vägen 
utanför sin befintliga vägrätt och en nytt förfarande måste genomföras. Ett så kallat 
”ställningstagande” förbereds för närvarande och är den enklaste formen av vägplan för 
att vägrätten ska kunna utökas. Anledningen till att en utökad vägrätt föreslås är att det 
under projekteringen utkristalliserat sig som det mest effektiva sättet att komma framåt 
både med tanke på tid, utrymme och ekonomi. Inom projektområdet finns också en 
handfull mindre områden med naturvärden där ansökningar till länsstyrelsen och miljö & 
hälsoskydd har förberetts men som avvaktar slutgiltig utformning på gång- och 
cykelbanan för att vara aktuella. 
 
I anslutning till kommunens planerade sträckning håller Trafikverket för närvarande på 
att ta fram en vägplan för en utbyggnad av en gång- och cykelbana längs sträckan 
Garverivägen – Basåsvägen i Hällingsjö. Kommunens byggnation kommer knyta an till 
Trafikverkets sträcka och planeras ligga på samma sida om Hällingsjövägen. Vägplanen 
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har precis varit ute på samråd och enligt Trafikverkets tidsplan ska de påbörja byggnation 
under 2021. 
 
Vad, hur och varför? 
Markförhandlingar med fastighetsägare.  
Längs gång- och cykelbanans sträckning, från Basåsvägen i Hällingsjö till Sätilavägen i 
Rävlanda, har kommunen nästan ingen egen mark eller rådighet över den yta som krävs 
för byggnationen. Innan upphandling av en entreprenör för byggnationen kan ske måste 
kommunen säkerställa tillgång till den mark som krävs. Projektledare från trafik samt 
mark- och exploateringsingenjör träffar berörda fastighetsägare från de ca 40 
fastigheterna längs sträckan och förhandlar fram enskilda avtal med var och en. VA-
ingenjör finns med som teknisk expertis då alla VA-frågor löses via en 
ledningsrättsansökan. Efter slutförda markförhandlingar föreslår förvaltningen att en 
extra avstämning med kommunstyrelsen genomförs för att informera om hur 
förhandlingarna fallit ut. 
 
Upphandling.  
Efter avstämningen med kommunstyrelsen gällande markförhandlingarna kommer 
förvaltningen lägga ut en upphandling av en utförandeentreprenad enligt lagen om 
offentlig upphandling. Antagandebeslut kommer sedan att fattas av kommunstyrelsen.  
 
Entreprenad 
Gång- och cykelbanan kommer få en bredd på 2,5 meter. Då byggnationen av gång- och 
cykelbanan är en samentreprenad med överföringsledningar, som dessutom går en längre 
sträcka, kommer antagen entreprenör troligen börja med att lägga ledningar från antingen 
Hällingsjö eller Rävlanda och sakta jobba sig mot den andra orten. När entreprenaden 
kommer in på den del där gång- och cykelbanan ska förläggas är det möjligt att det blir 
två arbetslag, ett som går före och förlägger ledningar och ett som bygger upp gång- och 
cykelbanan. Asfaltering kommer troligast ske i större partier, möjligtvis att hela sträckan 
läggs i slutet så skarvar i möjligaste mån undviks. Vid korsandet av Häbbäcken kommer 
en bro av stål att konstrueras som kompletterar befintlig vägbro av betong. Under hela 
byggnationen kommer befintliga infarter till fastigheter hållas öppna.  
 
När? 
Markförhandlingar påbörjas under hösten 2020, upphandling och uppskattad 
entreprenadstart 2021-2022. 
 
Ekonomi 
I antagen budget/plan 2020-2024 finns det 25 mnkr avsatt för projektet. I förslag till 
budget plan 2021-2025 har förvaltningen uppdaterat kalkylen till 30 mnkr. Projektet 
beräknas rymmas inom beslutad investeringsbudget men viss osäkerhet finns i kalkylen. 
De tre främsta orsakerna till osäkerhet är den totala kostnaden för markförhandlingarna, 
hur stora förändringar av framtagen projektering Trafikverket vill se med anledning av 
deras krav på utformning och utförande, samt länsstyrelsens eventuella krav på åtgärder 
för de intrången i befintliga områden med naturvärden kommunen behöver göra. 
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Konsekvenser och helhetsbedömning 
Gång- och cykelbanan kommer knyta samman två av orterna i kommunens östra del och 
möjliggöra för kommuninvånarna att använda sig av klimatsmarta sätt att ta sig fram. 
Den kommer bidra till en starkt förbättrad trafiksäkerhet för alla åldrar och möjliggöra en 
aktivare fritid. Gång- och cykelbanan kommer underlätta för invånare från både 
Hällingsjö och Rävlanda att t.ex. ta sig till badplatsen, och på så sätt positivt påverka barn 
och ungas självständighet, på ett trafiksäkert vis. 

Kommunstyrelsen beslutade sedan tidigare att gång- och cykelbanan ska genomföras 
tillsammans med överföringsledningarna mellan orterna och bidrar således till att orterna 
kan utvecklas då vattenverket är nära sin maxkapacitet. Det är 6 km överföringsledningar 
som i tidigare kalkyler kommer medföra en samordningsvinst. VA-verksamheten har 
investeringsmedel och utbyggnad av VA-ledningar ingår i VA:s åtaganden och ryms 
inom deras budget. 
 
Även fast gång- och cykelbanan är efterlängtad av många och de allra flesta är positivt 
inställda är det också en relativt stort antal fastighetsägare som kommunen ska skriva 
avtal med. Det finns en risk att någon av de ca 40 fastighetsägarna inte vill skriva på 
avtalet. I värsta fall kan hela sträckan arbetas om och sökas via en vägplan, men det är en 
avsevärt längre och kostsammare process. 

 

  

Anders Ohlsson    
Samhällsbyggnadschef  Fredrik Wejrot  
  Verksamhetschef 
 

 

Bilagor 

1. Projektplan  
2. Protokoll KS 2017-05-02 § 126 
3. Karta med utmarkerad sträckning 

 

 

  

 

 

Page 936 of 943



 
 

1 

 
 
 
 
     

    Sektorn för Samhällsbyggnad 
 
 
 
Projektplan - GC och överföringsledningar Hällingsjö 
Rävlanda 
 
 
Datum: 2020-10-05 
 
 
Projektägare    Projektfasägare 
 
     
________________________________  ________________________________ 
Anders Olsson   Fredrik Wejrot 
 
 

Version Ändringar Författare och titel Datum 

1.0  Daniel Lindell 2020-10-05 

    

    
 
 
  

Page 937 of 943



 

Innehåll 
1. Typ av projekt ......................................................................................................................3 

2. Bakgrund och syfte ..............................................................................................................3 

3. Effektmål .............................................................................................................................3 

4. Projektmål ............................................................................................................................4 

5. Förutsättningar och begränsningar ......................................................................................4 

6. Tid för projektets genomförande .........................................................................................5 

7. Resurser ...............................................................................................................................5 

 
 
  

Page 938 of 943



 

 
1. Typ av projekt 

 
Projektet innefattar ca 6 km VA ledningar samt ca 4,5 km gång- och cykelväg. Projektet är ett 
stort projekt som ska utföras utan detaljplan eller vägplan. Kommunen äger ingen mark längst 
Hällingsjövägen och behöver säkerställa att rådighet erhålls för markområden som krävs för 
att kunna genomföra projektet. Trafikverket är väghållare och kommer behöva konsulteras 
löpande genom projektet. 
 

2. Bakgrund och syfte 
 
Avloppsreningsverket i Hällingsjö har nått den dimensionerande kapacitet och kan inte ta 
emot mer spillvatten från Hällingsjö samhälle. Hällingsjö vattentäkt har en begränsad 
kapacitet som saknar reservmöjlighet. En förprojektering har påbörjats avseende 
överföringsledningar för vatten och avlopp (VA) mellan Hällingsjö och Rävlanda för att 
undersöka tekniska förutsättningar, kostnader, påverkan på miljö och fastigheter. I 
förprojekteringen ingår även att utreda möjligheten att samordna anläggandet av VA-
ledningar med en gång- och cykelbana mellan Hällingsjö och Rävlanda. Sektorn har utrett två 
förslag på ledningsdragningar mellan Hällingsjö och Rävlanda, där båda alternativen har 
undersökts och resulterat i tre alternativa förslag.  
 
Sektorn anser att anläggandet av överföringsledningen för dricksvatten och spillvatten mellan 
Hällingsjö och Rävlanda bör samordnas med en byggnation av gång- och cykelbana mellan 
Orterna, vilket var det tredje förslaget. 
 
Kommunstyrelsen beslutade att uppdra åt förvaltningen att projektera för en samförläggning 
av gång- och cykelbana med VA-överföringsledningar mellan Hällingsjö och Rävlanda kyrka. 
Finansiering av projektet skulle enligt samma beslut ske i samband med antagande av 
budget/plan 2018-2022. 
 

3. Effektmål 
 
I relation till folkmängden har befolkningstillväxten i genomsnitt ökat med 1,3 % under de 
senaste tio åren. I kommunens befolkningsprognos för perioden 2018-2027 bedöms den 
genomsnittliga befolkningstillväxten per år uppgå till drygt 580 personer vilket motsvarar ca 
1,55 %. Vilket leder till behov av investeringar i infrastruktur och ökning av kapacitet på 
kommunalt VA.  
 
För att kunna leva upp till förväntningarna och ha möjligheten att kommunalt VA ska finnas 
tillgängligt till våra invånare är det primära syftet för projektet att öka kapaciteten på 
spillvattenhanteringen och säkra reservvatten mellan orterna.  
 
För at uppnå kommunens mål för hållbara resor samt för att få en bättre kommunikation 
mellan orterna utgör gång och cykelvägen ett viktigt syfte.  
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Projektmål 

 
1. Projekt genomfört enligt kommunstyrelsebeslut den 2 maj 2017 § 126 
2. Genomförd kommunikationsplan. 
3. Genomförda markförhandlingar. 
4. Upprättat avtal med Trafikverket (TRVK). 
5. Genomfört avtal med TRVK. 
6. Samförläggning av GC och VA samt fiber (samordningsvinst). 
7. Anlägga GC och VA sett till naturvärdena och de villkor som ställs längst Hällingsjövägen. 
8. Genomförd naturinventering. 
9. Genomförd utredning fornlämningar. 
10. Utbyggd gång och cykelväg (GC) och VA ledningar. 

ca 4,5 km GC. 
ca 6 km VA ledning 

11. Slutredovisning av projekt när det är färdigt. 
12. Överlämning till driften, VA och GC.  
 
 
 

4. Förutsättningar och begränsningar 
 
I och med att kommunen valt att utföra projektet utan detaljplan eller vägplan för att förkorta 
tiden till byggstart medför detta begränsningar för att tvångsvis kunna erhålla rådighet över 
markområden som krävs för att kunna genomföra projektet. Eftersom vi utför projektet på 
mark som inte ägs av kommunen medför detta att kommunen måste komma överens med 
samtliga fastighetsägare för att kunna bygga ut en gång och cykelväg. För gång-och 
cykelvägen krävs det att kommunen tecknar avtalsservitut med samtliga berörda markägare. 
För vatten-och avloppsledningarna söks ledningsrätt som bildas av Lantmäteriet.  
Ledningsrätt medför att kommunen kommer att kunna anlägga VA-ledningar utan 
fastighetsägarna samtycke. Kommunen måste även anpassa gång och cykelvägen efter 
Hällingsjövägen och placera den utanför vägområdet i största möjligaste mån. Detta för att 
klara sig ifrån en vägplan, vilket avsevärt skulle fördröja och öka kostanden för projektet.  
 
Projektet måste ansöka om samråd enligt miljöbalken 12 kap. 6 § eftersom det finns 
riksintresse för natur i området. Ansökan/anmälan för strandskydd, vattenskyddsområden, 
marklov/bygglov och miljöföroreningar är sådant som får ses över under projektering om det 
kan ska komma i fråga.   
 
Kontakt med länsstyrelsen måste tas för anmälan av vattenverksamhet, biotopskydd samt för 
fornlämningar.  
 
Avtal måste tecknas med Trafikverket (TRV) som innebär att TRV kommer att ha en 
bevakande projektledare för att se om sina intressen. Kommunen bär kostnaden för den 
bevakande projektledaren från TRV. 
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5. Tid för projektets genomförande 
 
Beslut taget i KS: 2017 
Förprojektering: 2017 - 2018 
Detaljprojektering: 2019 - 2020 
Entreprenadstart: 2021 - 2022 
Driftsättning:  2023 
 
 
 

6. Resurser 
 

 Projektledare 2400 timmar. 
 Mark- och exploateringsingenjör 1200 timmar. 
 Trafikingenjör 240 timmar. 
 VA-ingenjör 800 timmar. 
 GIS-ingenjör 120 timmar. 
 Kommunikatör 40 timmar. 
 Administratör 40 timmar. 
 Driftansvarig 40 timmar. 

 
Uppskattad kostnad/kalkyl tkr:  
Projektering     8 000 
Entreprenadkostnader  51 000 
Projektadministration     3 000 
Oförutsett  13 000 
Summa kostnader  75 000 
Gata  30 000 
VA  45 000 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2017-05-02

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§ 126      Dnr 2016KS641

Överföringsledningar för dricksvatten och spillvatten mellan Hällingsjö 
och Rävlanda. 

 
Avloppsreningsverket i Hällingsjö har nått den dimensionerande kapacitet och kan inte ta 
emot mer spillvatten från Hällingsjö samhälle. Hällingsjö vattentäkt har en begränsad 
kapacitet som saknar reservmöjlighet. En förprojektering har påbörjats avseende 
överföringsledningar för vatten och avlopp (VA) mellan Hällingsjö och Rävlanda för att 
undersöka tekniska förutsättningar, kostnader, påverkan på miljö och fastigheter. I 
förprojektering ingår även att utreda möjligheten att samordna anläggandet av VA-ledningar 
med en gång- och cykelbana mellan Hällingsjö och Rävlanda. Sektorn har utrett två förslag på 
ledningsdragningar mellan Hällingsjö och Rävlanda, där båda alternativen har undersökts och 
resulterat i tre alternativa förslag.

Sektorn anser att anläggandet av överföringsledningar för dricksvatten och spillvatten mellan 
Hällingsjö och Rävlanda bör samordnas med en byggnation av gång- och cykelbana mellan 
orterna.

Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 22 mars 2017.

Beslut

Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att projektera för en samförläggning av gång- och 
cykelbana med VA-överföringsledningar mellan Hällingsjö och Rävlanda kyrka enligt 
föreliggande förslag alternativ 3.

Kommunstyrelsen noterar att finansiering ska ske i samband med antagande av budget/plan 
2018-2022.

----------------------
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Karta över sträckning  
Gång- och cykelbana Hällingsjö Rävlanda 

 

 

Hällingsjö - Basåsvägen 

Rävlanda - Sätilavägen 
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	1	Bakgrund
	1.1	Säljaren äger och är huvudman för en allmän VA-anläggning (”VA-anläggningen”) samt bedriver och ansvarar för vatten- och avfallsverksamheten (”Rörelsen”) inom Härryda kommun.
	1.2	Köparen är ett helägt dotterbolag till Säljaren.
	1.3	Säljaren önskar att omorganisera och bolagisera sin vatten- och avfallsverksamhet varvid Rörelsen och dess samtliga tillgångar överlåts till Köparen. Det antecknas dock att Säljaren, i egenskap av kommun, alltid har kvar makten att besluta om taxeföreskrifter, VA-anläggningens verksamhetsområde och allmänna bestämmelser om VA-anläggningens användning.
	1.4	Det antecknas att både Säljaren och Köparen lyder under bl.a. kommunalrättsliga principer.
	1.5	Säljaren och Köparen har kommit överens om att Köparen ska förvärva Rörelsen på de villkor som intagits i Avtalet.

	2	Överlåtelse
	2.1	Säljaren överlåter och Köparen förvärvar härmed Rörelsen, inklusive samtliga tillgångar hänförliga därtill, enligt villkoren i Avtalet.
	2.2	I Rörelsen ingår följande tillgångar och rättigheter (”Tillgångarna”):
	2.3	Parternas utgångspunkt är att Tillgångarna jämte därtill hörande bilagor utgör samtliga de tillgångar och rättigheter som är hänförliga till Rörelsen. Om (i förekommande fall) det skulle finnas andra tillgångar eller rättigheter som inte kan anses vara hänförliga till ovan redovisade tillgångar och rättigheter, men ändå uppenbarligen är av beskaffenhet att tillhöra Rörelsen, ska även dessa, om Köparen så begär, anses ingå i Rörelsen och överlåtas till Köparen under Avtalet utan särskilt ytterligare vederlag.
	2.4	Parterna antecknar att ingen överlåtelse av fast egendom sker i samband med Avtalets ikraftträdande.
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