
 

 

 

KALLELSE 
Kommunstyrelsen 
Datum 
2021-01-07 

Tid: kl. 16:00-21:00 
Plats: Rådasjön 

 

Ordförande 
Per Vorberg (M) 

Ledamöter 
David Dinsdale (L), vice ordförande 
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande 
Grim Pedersen (M) 
Kersti Lagergren (M) 
Mikael Johannison (M) 
Ronny Sjöberg (C) 
Håkan Eriksson (KD) 
Martin Tengfjord (SP) 
Ulla-Karin Johansson (S) 
Robert Langholz (S) 
Roland Jonsson (MP) 
Peter Arvidsson (SD)  

Ersättare 
Rickard Rosengren (M) 
Ingemar Lindblom (M) 
Bengt Johansson (M) 
Hengameh Mokhtari (M) 
Anders Halldén (L) 
Tony Wahl (C) 
Steinar Walsö-Kanstad (KP) 
Ulrika Öst (S) 
Kristin Arplöw (S) 
Björn Mattsson (V) 
Marie Strid (MP) 
Per Olov Risman (SD) 
Anders Johansson (SD) 
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KALLELSE 
Kommunstyrelsen 
Datum 
2021-01-07 

1. Fastställande av föredragningslistan 
 
 

  

 
2. Information om utskick till verksamheter gällande farligt avfall på 

Bråta återvinningscentral (10 min) 
 
 

Eliza Farmand 16:10 

 
3. Information om revidering av ägardirektiv för Förbo AB (10 min) 

 
 

Peter Granstedt 16:20 

 
4. Information om yttrande gällande åtgärdsvalsstudie stråket Kust till 

kust Göteborg-Borås (30 min) 
2020KS741 
 

Hanna Henningsson 
16:30 

 

5. Information om yttrande gällande regeringsuppdrag angående nya 
stambanor för höghastighetståg (20 min) 
2020KS664 
 

Hanna Henningsson 
17:00 

 

6. Information om rapport från arbetsgruppen för kollektivtrafikfrågor 
om att ta fram förslag på hur kollektivtrafiken ska utformas i 
Härryda kommun (10 min) 
2019KS713 
 

Mikael Johannisson 
17:20 

 

Paus kl. 17:30-17:50 
 
  

7. Redovisning av uppdrag om att ta fram förslag på modell för 
lokalersättning för kommunal och fristående verksamhet 
2020KS686 
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KALLELSE 
Kommunstyrelsen 
Datum 
2021-01-07 

8. Revidering av taxa för brandskyddskontroll 
2020KS665 
 

  

 

9. Taxa för sotning och rengöring samt frister för sotning och 
rengöring 
2020KS667 
 

  

 

10. Yttrande gällande åtgärdsvalsstudie stråket Kust till kust Göteborg-
Borås 
2020KS741 
 

  

 

11. Yttrande gällande regeringsuppdrag angående nya stambanor för 
höghastighetståg 
2020KS664 
 

  

 

12. Behandling av bordlagt ärende: Redovisning av uppdrag om att ta 
fram förslag på hur kollektivtrafiken ska utformas i Härryda 
kommun 
2019KS713 
 

  

 

13. Investeringsprojekt med startbesked under 2021 
2020KS743 
 

  

 

14. Överenskommelse flyttkostnader telemast Bårhult 1:128 
2020KS572 
 

  

 

15. Upplåtelse anläggningsarrende telemast inom Håltsås 1:7 
2020KS548 
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KALLELSE 
Kommunstyrelsen 
Datum 
2021-01-07 

 
 

16. Beslut om hantering av arbetsmiljöfrågor i kommunstyrelsen 
2020KS760 
 

  

 

17. Information om hantering av kompetensutvecklingsmedel 2021 
2020KS725 
 

  

 

18. Principer för servicegarantier inom kommunstyrelsens 
verksamhetsområde i Härryda kommun 
2020KS724 
 

  

 

19. Kommunstyrelsens plan för intern kontroll 2021 
2020KS753 
 

  

 

20. Dataskyddsombud för kommunstyrelsen 
2020KS710 
 

  

 

21. Uppdrag om ändring av styrande dokument för deltagande på 
distans vid politiska sammanträden 
2020KS808 
 

  

 

22. Delgivning av välfärdsnämndens beslut om inrättande av 
valfrihetssystem för äldreboenden 
2020KS393 
 

  

 

23. Delgivning av välfärdsnämndens beslut om ekonomisk   
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KALLELSE 
Kommunstyrelsen 
Datum 
2021-01-07 

månadsuppföljning per oktober 2020 
2020KS44 
 

 

24. Delgivning av välfärdsnämndens verksamhetsplan och driftbudget 
för 2021-2023 samt investeringsbudget för 2021-2025 
2020KS44 
 

  

 

25. Statistiska uppgifter per september 2020 
2020KS372 
 

  

 

26. Delgivning av protokoll från råd 2020 
2020KS27 
 

  

 

27. Delgivningar 2020 
2020KS25 
 

  

 

28. Inkomna skrivelser till kommunstyrelsen 2020 
2020KS26 
 

  

 

29. Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för socialtjänst 2020 
2020KS1 
 

  

 

30. Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för utbildning och kultur 
2020 
2020KS66 
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KALLELSE 
Kommunstyrelsen 
Datum 
2021-01-07 

31. Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för teknik och 
förvaltningsstöd 2020 
2020KS9 
 

  

 

32. Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för samhällsbyggnad 
2020 
2020KS35 
 

  

 

33. Anmälan av delegationsbeslut från kommunledning och 
funktionerna: Utveckling, Personal, Ekonomi och upphandling 
2020 
2020KS55 
 

  

 

34. Försäljning av Bårhult 1:128 SEKRETESS 
2020KS546 
 

  

 

35. Antagande av leverantör för Tekniska konsulter – Utrednings- och 
projekteringstjänster, gata, väg och mark SEKRETESS 
2020KS300 
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Information om utskick till verksamheter 
gällande farligt avfall på Bråta 
återvinningscentral (10 min) 
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Härryda kommun 435 80 Mölnlycke ● Besöksadress: Råda torg 1 ● 031-724 61 00 
kommun@harryda.se ● www.harryda.se 
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För information till kommunstyrelsen 
 
Nedan följer ett brevutskick till alla företagare som har ett företagskort till 
Bråta återvinningscentral, ÅVC.  Brevet är framtaget med hjälp av 
kommunikationsenheten och har även förankrats internt med representanter 
från Näringsliv. 
Återvinningscentraler är inriktade på de privata hushållens avfall och så är 
även Härryda kommuns återvinningscentral Bråta. I och med att 
avfallsverksamheten är taxefinansierad och inte skattefinansierad är det 
viktigt att verksamheten inte finansierar annat än det som ligger i det 
kommunala ansvaret. En kommun har en lagstadgad skyldighet att ta emot 
farligt avfall från de privata hushållen. Det finns ingen kommunal 
lagstadgad skyldighet att ta emot farligt avfall från företag. 
Härryda kommun tar inte heller idag emot farligt avfall från företag men 
tyvärr avlämnar företag, trots att det inte är tillåtet, farligt avfall på Bråta.  
 
Den 1 november 2020 införde regeringen en utökad anteckningsskyldighet 
för farligt avfall.  De nya reglerna uppfyller EU:s skärpta krav på spårbarhet 
av farligt avfall vilket är till följd av att man vill ha bättre kontroll över detta 
material. Man ställer därför krav på att om det lämnas in så behöver 
personalen som tar emot avfallet skapa grundliga anteckningar och det ska 
vägas och registreras i Naturvårdsverkets system. Därmed skapar det en 
väldigt stor administration kring detta och i och med att det inte är något 
avfallsverksamheten ska finansiera så måste man nu hålla väldigt hårt på att 
inte ta emot något farligt avfall från företag. 
Därför går nu kommunerna inom göteborgsregionen ut till alla företagare 
med denna information och förtydligar eller påminner om att 
återvinningscentralerna inte tar emot farligt avfall från företag. Man lämnar 
också förslag på vart det kan avlämnas.  
Idag är det ett stort problem med att företagare använder sina privata ÅVC-
kort för att lämna avfall i och med att det inte kostar något för härrydabor att 
lämna avfall på återvinningscentralen om man är privatperson. Därmed för 
att säkerställa att detta efterlevs är det från och med 1 januari 2021 inte 
tillåtet att besöka Bråta ÅVC mån-fre med företagsbil för avlämning av 
farligt avfall. Att lämna annat avfall än farligt avfall under dessa tider som 
företagare går givetvis bra.  
 
För frågor 
Eliza Farmand 
Avfallsingenjör på Vatten och avfallsverksamheten 
Telefon: 031- 724 62 36, E-post: eliza.farmand@harryda.se  
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Bråta ÅVC tar inte emot farligt avfall från företag 
 
Det är inte tillåtet för företag att lämna farligt avfall på Bråta 
återvinningscentral, ÅVC. Verksamheter som hanterar skadliga 
kemikalier och andra miljöfarliga ämnen ska istället anlita företag som 
specialiserat sig på att transportera och ta emot farligt avfall.  
 
Den nya bestämmelsen innebär att det från och med 1 januari, måndag-
fredag, inte är tillåtet att besöka Bråta ÅVC med företagsbil för att lämna 
farligt avfall. Allt annat avfall går att slänga precis som vanligt. 
 
Farligt avfall är exempelvis färg och lösningsmedel, kemikalier, 
tryckimpregnerat trä, asbest med mera. Ljuskällor och elektronik är också 
klassade som farligt avfall. 
Det finns företag som är specialiserade på att transportera och ta emot farligt 
avfall.  

 

Farligt avfall och tryckimpregnerat trä från företag tas emot av bland 
annat nedan företag:

 
Fortum Waste Solution AB   
Telefon: 019-305 00   
kundservice.rws@fortum.com     
  

Ragn-Sells Recycling AB   
Telefon: 0771-88 88 88   
kundservice@ragnsells.com 
 
Renova Miljö AB   
Telefon: 031-61 85 30 
kundservice@renova.se    

 

Stena Recycling AB   
Telefon: 031-58 44 50  
till kundservice 
salj.goteborg@stenarecycling.se     
  

Veolia Recycling Solutions 
Sweden AB   
Telefon: 031-58 69 00   
goteborg.recycling@veolia.com    
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Nya lagkrav för att spåra farligt avfall 
 
Regeringen har infört en ny lag som innebär att allt farligt avfall från företag 
behöver registreras och klassas. Det behövs även ett avlämnarintyg för allt 
elavfall. 
En kommun har ingen lagstadgad skyldighet att ta emot farligt avfall från 
företag. Härryda kommun och de andra kommunerna i Göteborgsregionen 
har därför beslutat att inte ta emot farligt avfall från företag utan hänvisar till 
företag som är specialiserade på att ta emot farligt avfall från verksamheter.  
 
Läs mer om den nya lagen för farligt avfall och avlämnarintyg:  

 www.naturvardsverket.se/avfallsrapportering   
 www.elkretsen.se/avlamnarintyg  

 

 
Vid frågor kontakta 
Kontaktcenter 
Telefon: 031- 724 62 00 
E-post: kontaktcenter@harryda.se  
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ÄGARDIREKTIV 
För verksamheten i Förbo Aktiebolag (Bolaget) ska följande föreskrifter 

gälla. Föreskrifterna har antagits av fullmäktige i Härryda, Mölndals, 

Lerums och Kungälvs kommuner (Ägarkommunerna) och har dessutom 

fastställts av årsstämman i Bolaget.  

1. Bolagets verksamhet m m 

Förutom genom lag och annan författning regleras Bolagets 

verksamhet och Bolagets förhållande till Ägarkommunerna genom 

 

a) gällande bolagsordning, 

b) gällande aktieägaravtal mellan Ägarkommunerna, 

c) gällande ägardirektiv för verksamheten,  

d) förekommande avtal mellan Ägarkommun eller 

Ägarkommuner och Bolaget.  

2. Ägarkommunernas direktivrätt 

Ägarkommunerna utfärdar vid behov gemensamt direktiv för 

Bolagets verksamhet. 

 

Det ankommer på bolagets styrelse och verkställande direktör att 

följa utfärdade direktiv i den mån de inte står i strid mot tvingande 

bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan lag eller författning. 

 

Utfärdade direktiv ska, om ej annat anges, lända till omedelbar 

efterrättelse.  
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3. Ägarkommunernas ledningsfunktion 

Bolaget står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen under uppsikt av 

kommunstyrelserna i ägarkommunerna. Kommunstyrelserna utövar 

kommunernas ledningsfunktion över bolaget.  

 

Ägarkommunernas kommunstyrelser äger rätt att ta del av bolagets 

handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och 

dess verksamhet. Bolaget ska lämna respektive kommunstyrelse 

den information om verksamheten som den begär. Den närmare 

omfattningen av informationen fastställs i samråd med bolagets 

styrelse.  

 

Bolaget erinras om att kommunstyrelserna enligt 6 kap. 1 a § 

kommunallagen har att fatta årliga beslut huruvida verksamheten 

varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts 

inom ramen för de kommunala befogenheterna.  

4. Bolagets verksamhet och ändamål 

Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av 

kommunallagens lokaliseringsprincip främja Härryda, Mölndals, 

Lerums och Kungälvs kommuners behov av bostadsförsörjning, 

kompletterande kommersiella lokaler och annan service samt 

lokaler för den kommunala verksamheten genom att äga och/eller 

förvalta fastigheter.  

 

Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer och med 

möjlighet till boendeinflytande för hyresgästerna, förenat med ett 

etiskt, miljömässigt och socialt ansvarstagande.  
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Bolaget ska 

- tillhandahålla ett varierat bostadsutbud av god kvalitet som kan 

attrahera olika hyresgäster, 

- samverka med ägarkommunerna kring boendet för grupper med 

särskilda behov, 

- vid alla ny-och ombyggnader välja energieffektiva lösningar och 

sunda byggmaterial och driva verksamheten i sin helhet på ett 

ekologiskt hållbart sätt, präglat av ett aktivt miljöarbete, 

- bidra till integration och mångfald, samt 

- genomgående låta verksamheten präglas av ett socialt ansvar för 

bostadsmarknaden i ägarkommunerna. 

Bolagets verksamhet ska huvudsakligen bestå i att förvalta 

fastigheter i vilka bostadslägenheter upplåts med hyresrätt.  

I syfte att bidra till integration och/eller mångfald eller om det 

annars finns verksamhetsmässiga skäl, får Bolaget dock besluta om 

att även bygga bostadsrätter och/eller ägarlägenheter och avyttra 

dessa. 

I syfte att säkra social hållbarhet med blandande upplåtelseformer 

även i befintliga bostadsområden kan ombildning av hyresrätter till 

bostadsrätter och ägarlägenheter ske. Inför ombildning ska samråd 

göras med ägarrådet.   

 

5. Underställningsplikt 

Kommunfullmäktige i Ägarkommunerna ska erhålla tillfälle att ta 

ställning innan beslut av principiell beskaffenhet eller annars av 

större vikt fattas beträffande Bolagets verksamhet. Vilka typer av 
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beslut som avses exemplifieras i aktieägaravtal mellan 

Ägarkommunerna.  

I tillägg till vad som anges i tredje underpunkten i punkten 9.3 i 
aktieägaravtalet ska inte heller beslut om bildande av dotterbolag 
till Bolaget (oavsett om det sker genom nybildning eller förvärv av 
lagerbolag) för drivande av viss verksamhet som faller inom 
bolagets löpande verksamhet anses vara av principiell beskaffenhet 
eller av annars större vikt, förutsatt att det finns affärs- eller 
verksamhetsmässiga skäl för att driva sådan verksamhet i 
dotterbolag. Sådan verksamhet skulle exempelvis men inte 
uteslutande kunna bestå i parkeringsverksamhet för att tillgodose 
det behov av parkering som Bolagets fastigheter ger upphov till. 

6. Förvaltningsberättelsen  

Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad 

aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och 

utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och dessa 

direktiv angivna syftet.  

 

Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för 

lekmannarevisorns granskning liksom för kommunstyrelsens 

uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 och 1 a §§ kommunallagen.  

7. Informationsskyldighet 

Bolaget ska hålla Ägarkommunerna väl informerade om sin 

verksamhet. Bolaget ska dessutom – om det inte möter hinder på 

grund av sekretess – till Ägarkommunerna snarast översända  

a) protokoll från bolagsstämma, 

b) protokoll från styrelsesammanträde, 

c) Bolagets årsredovisning, 
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d) revisionsberättelsen, 

e) löpande kvartalsvisa redovisningar av Bolagets förvaltning, 

ställning och resultat.  

8. Särskilt om Bolagets ekonomiska förhållanden 

Bolagets verksamhet ska bedrivas med en målsättning att 

långsiktigt lämna marknadsmässig avkastning till ägarna. Bolaget 

ska eftersträva följande långsiktiga ekonomiska mål: 

 

 

- konkurrenskraftiga hyror i Göteborgsregionen 

- direktavkastning på lägst 3,5 procent (driftnetto exklusive 

räntor/avskrivningar/administration ställt mot marknadsvärdet) 

- synlig soliditet : endast undantagsvis tillåtas understiga tjugo 

(20) procent 

Bolagets verksamhet ska finansieras genom dess aktiekapital samt i 

övrigt genom internt genererade medel och/eller upplåning. 

Bolaget ska via sin löpande verksamhet skapa utrymme för 

nyproduktion av bostäder i Ägarkommunerna utan ytterligare 

ägartillskott.  

I Bolaget redovisad vinst ska, i den mån den inte behövs för 

Bolagets konsolidering, utdelas till aktieägarna med beaktande av 

gällande lagstiftning.  

_______________________________ 
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Ovanstående ägardirektiv har antagits av fullmäktige i 

Ägarkommunerna enligt följande: 

 Härryda kommun  Datum: 202x-xx-xx 

 Lerums kommun  Datum: 202x-xx-xx 

 Mölndals stad    Datum: 202x-xx-xx 

 Kungälvs kommun  Datum: 202x-xx-xx 

Ägardirektiven har jämväl fastställts på bolagstämma i Bolaget.  
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Redovisning av uppdrag om att ta fram förslag 
på modell för lokalersättning för kommunal 

och fristående verksamhet 
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2020KS686 
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Ekonomi och upphandling  
Bo Ekström 

 
 
 
 Kommunstyrelsen 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-11-12 2020KS686  048 
  
 

1 

Redovisning av uppdrag om att ta fram förslag till modell för 
lokalersättning för kommunal och fristående verksamhet 

Sammanfattning  
Kommunstyrelsen uppdrog den 5 november 2020 § 419 åt förvaltningen att ta fram ett 
förslag till modell som ger kommunen och andra utförare i fristående verksamheter 
samma förutsättningar att bygga och etablera nya skolor. Modellen ska eftersträva en så 
likartad hantering som möjligt mellan verksamhet i egen regi och i annans regi. 

I Härryda kommun beräknas bidraget till fristående verksamhet efter samma grunder som 
kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten, i enlighet 
med likabehandlingsprincipen och den huvudregel som finns angiven i skolförordningen. 
Eftersom kommunen generellt har låga lokalkostnader, kan det innebära ekonomiska 
svårigheter för andra utförare att etablera sig med nybyggda skollokaler i kommunen.  

Vid sidan av huvudregeln finns även en undantagsregel beskriven, där ersättning till 
fristående verksamhet ges för faktiska lokalkostnader. Undantagsregeln kan tillämpas om 
det finns särskilda skäl. I detta ärende redovisas förslag till ersättningsmodell i enlighet 
med undantagsregeln, omfattande verksamheterna förskola, grundskola och fritidshem.  

En övergång från huvudregel till undantagsregel riskerar att ge ekonomiska konsekvenser 
för kommunen. En ny förskola eller skola skulle kunna innebära ett överskott av lokaler.  

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige fastställer ersättningsmodell för extra lokalersättning till fristående 
verksamhet inom förskola, grundskola och fritidshem enligt följande:  

Lokalersättning ska i enlighet med undantagsregeln utgå för faktiska lokalkostnader, dock 
högst motsvarande den genomsnittliga lokalkostnaden för de två senast byggda förskole-
/skollokalerna i kommunal regi beräknad på maximalt möjligt barn-/elevantal. Beloppet 
för den extra lokalersättningen uppdateras årligen inför varje nytt budgetår.  

Ersättningen baseras per barn eller elev och gäller endast barn och elever som är 
folkbokförda i kommunen. Tomma platser ersätts inte. Den totala lokalersättningen får 
inte överstiga den enskilde huvudmannens faktiska lokalkostnader.  
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2 

Ersättningen utgår de fem första läsåren för att därefter övergå till bidrag enligt 
huvudregeln, det vill säga kommunens genomsnittliga lokalkostnader per barn/elev.  

Undantagsregeln avser enbart enskilda huvudmän som etablerar sig i kommunen med 
nybyggda lokaler. För fristående verksamhet i redan befintliga lokaler tillämpas fortsatt 
huvudregeln.  

Beslutet om modellen gäller tillsvidare, dock längst till och med år 2026.  

Kommunfullmäktige noterar att resurstilldelningen för verksamhet i egen regi ska 
beräknas enligt samma principer.  

Ärendet 
Kommunstyrelsen uppdrog den 5 november 2020 § 419 åt förvaltningen att ta fram ett 
förslag till modell som ger kommunen och andra utförare i fristående verksamheter 
samma förutsättningar att bygga och etablera nya skolor. Modellen ska eftersträva en så 
likartad hantering som möjligt mellan verksamhet i egen regi och i annans regi.   

I Härryda kommun beräknas bidraget till fristående verksamhet efter samma grunder som 
kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten. Beslut om 
bidragsbeloppet fattas av verksamhetschef med stöd av den politiskt antagna budgeten 
enligt välfärdsnämndens delegationsordning. Bidragsbeloppet bestäms inför kommande 
budgetår och för varje enskild huvudman.  

Härryda kommun har generellt låga lokalkostnader per elev, vilket huvudsakligen beror 
på att lokalerna är välanvända samt att ingen större nybyggnation skett på senare år. Vid 
nyproduktion ökar den genomsnittliga lokalkostnaden per elev, eftersom kostnaderna för 
nybyggda skollokaler är avsevärt högre än för äldre lokaler. En nybyggd skollokal kan 
vara ca 2-3 gånger dyrare per kvadratmeter än en gammal. Kommunens låga 
lokalkostnader kan därför innebära svårigheter för andra utförare att etablera sig med 
nybyggda skollokaler i kommunen.  

Samtidigt kan en väletablerad huvudman, till exempel en skolkoncern, ha en omsättning 
som är större än omsättningen hos en medelstor kommun. En sådan huvudman kan 
bedriva verksamhet i andra kommuner i skollokaler av varierande ålder och standard. 
Som exempel kan nämnas att omsättningen under senaste räkenskapsåret för Academedia 
AB uppgick till 11,7 mdkr, att jämföra med Härryda kommuns omsättning för år 2019 
som uppgick till 2,9 mdkr. Svårigheten att bygga en ny skollokal torde därför bero på 
huvudmannens storlek.  

 

Lagrum 

Från och med kalenderåret 2010 gäller regler i skollagen (2010:800) för beräkning av 
kommunernas bidrag till fristående förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem. 
Kompletterande föreskrifter finns i skolförordningen (2011:185). 

I 8 kap. 22 §, 10 kap. 38 § samt 14 kap. 16 § skollagen anges vilka kostnadsslag som ska 
ingå i det grundbelopp som lämnas i bidrag till en enskild huvudman för förskola, 
grundskola samt fritidshem, där lokalkostnader är ett av dessa kostnadsslag.  
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Av 14 kap. 4 § 7 skolförordningen framgår att ersättning för lokalkostnader ska avse 
kostnader för hyra, driftskostnader, inventarier som inte är läromedel samt 
kapitalkostnader i form av ränta på lån och liknande, dock inte kostnader för amortering.  

Huvudregel 

Enligt 8 kap. 22 § och 10 kap. 38 § skollagen ska grundbeloppet bestämmas efter samma 
grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten 
av motsvarande slag (likabehandlingsprincipen). Enligt 14 kap. 6 § skolförordningen ska 
ersättning för lokalkostnader motsvara hemkommunens genomsnittliga lokalkostnad per 
barn eller elev i motsvarande verksamhet.  

Huvudregeln avseende ersättning för lokalkostnader motiveras i regeringens proposition 
2008/09:171 Offentliga bidrag på lika villkor enligt följande:  

• Det är administrativt betungande att ta in faktiska lokalkostnader från fristående 
verksamheter.  

• Om huvudmännen för enskild verksamhet utan begränsning skulle få rätt till 
ersättning för sina faktiska lokalkostnader, kan man inte bortse från risken att 
detta kan bli kostnadsdrivande.  

• Användandet av faktiska lokalkostnader skulle dessutom innebära ett väsentligt 
avsteg från likabehandlingsprincipen samt minska konkurrensneutraliteten.  

Undantagsregel 

Enligt 14 kap. 6 § skolförordningen ska ersättningen för lokalkostnader, om det finns 
särskilda skäl, i stället högst motsvara den enskilde huvudmannens faktiska kostnader om 
dessa är skäliga. Vid prövningen av om det finns särskilda skäl ska hänsyn tas till om 
skillnaden mellan hemkommunens genomsnittliga lokalkostnader och den enskilde 
huvudmannens faktiska kostnader är betydande på grund av kommunens investering i nya 
lokaler, renovering av befintliga lokaler eller någon annan omständighet. Vid prövningen 
får hänsyn även tas till intresset av att utbildning med en enskild huvudman kan etableras.  

I prop. 2008/09:171 anges att undantagsregeln ska tillämpas i de fall då en jämförelse 
med hemkommunens genomsnittliga lokalkostnad blir uppenbart orimlig eller inte är 
rättvisande, till exempel:  

• Om en liten kommun med ett fåtal skolor som nyligen renoverats till en hög 
kostnad har ovanligt höga kostnader.  

• Om en kommun har en onormalt låg kostnadsnivå till följd av låg standard och 
eftersatt underhåll.  

• Om en till ytan stor kommun med stora geografiska skillnader i lokalkostnader 
mellan skolor i glesbygd respektive tätort, där ett genomsnittsbelopp för 
kommunens lokalkostnader inte är representativt för lokalkostnaderna på den ort 
där den fristående skolan är belägen.  

I regeringens proposition 2009/10:157 Bidragsvillkor för fristående verksamheter anges 
att ytterligare ett särskilt skäl till ersättning för faktisk lokalkostnad kan vara intresset av 
att nya förskolor, skolor och andra verksamheter överhuvudtaget ska kunna komma till 
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stånd, trots att kostnaderna vid nyproduktion är högre än kommunens genomsnittliga 
lokalkostnad. Enligt propositionen bör kommunen därmed kunna ha möjlighet att betala 
ut ersättning för lokalkostnader med ett belopp som avviker från kommunens genom-
snittliga kostnad. Detta belopp bör dock inte kunna överstiga de faktiska kostnaderna. 
Skolförordningens 14 kap. 6 § är sedan 2018 kompletterad med propositionens innehåll.   

 

Befintlig bidragsmodell och bidragsbelopp 

Härryda kommun tillämpar huvudregeln, och följer därmed likabehandlingsprincipen. 
Bidraget beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av 
resurser till den egna verksamheten. Fristående verksamhet ges genom detta samma 
ekonomiska förutsättningar som kommunal verksamhet.  

Som en effekt av att barnantalet inom förskoleverksamheten har minskat under senare år 
och att gamla förskolelokaler successivt har ersatts av nya, har lokalkostnaderna per barn 
ökat stegvis. Vid en jämförelse med övriga kommuner i Göteborgsregionen och riket har 
Härryda kommun lokalkostnader per barn nära genomsnittet.  

I jämförelser med övriga kommuner i Göteborgsregionen är bidraget för förskola till 
fristående verksamhet något högre än snittet, både för lokaler och övriga bidragsposter.  

Inom grundskoleverksamheten är lokalkostnaderna per elev låga, vilket huvudsakligen 
beror på att lokalerna generellt sett är välanvända samt att ingen större nybyggnation skett 
på senare år. De låga lokalkostnaderna märks i jämförelser med både Göteborgsregionen, 
liknande kommuner och riket som helhet. Efter att Fagerhultsskolan står klar beräknas 
lokalkostnaden per elev att stiga.  

 

Förslag till ny ersättningsmodell för lokalkostnader till fristående verksamhet inom 
förskola, grundskola och fritidshem 

Föreslagen modell grundar sig på möjligheten att frångå huvudregeln för hur lokalbidrag 
till fristående verksamhet ska beräknas vid nyetablering och istället tillämpa 
undantagsregeln, vilket innebär ersättning för faktisk lokalkostnad. Skälet som 
kommunen då åberopar är intresset av att förskolor, grundskolor och fritidshem med 
enskild huvudman ska kunna etablera sig i kommunen med nybyggda lokaler, vilket är en 
politiskt beslutad viljeriktning.  

Enligt kommunallagen 2 kap. 3 § ska kommunen behandla sina medlemmar lika, om det 
inte finns sakliga skäl för något annat. Enligt 2 kap. 8 § får individuellt inriktat stöd till 
enskilda näringsidkare endast lämnas om det finns synnerliga skäl för det. Modellen 
måste alltså gälla samtliga fristående huvudmän som vill etablera sig i kommunen i 
nybyggda lokaler.  

Föreslagen modell innebär att den enskilda huvudmannen ersätts med mellanskillnaden 
mellan kommunens genomsnittliga lokalkostnad per barn/elev upp till faktisk 
lokalkostnad, med begränsning utifrån nedanstående principer.  
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Nybyggda lokaler 

Undantagsregeln med faktisk lokalersättning avser enbart enskilda huvudmän som 
etablerar sig i kommunen med nybyggda lokaler. För fristående verksamhet i redan 
befintliga lokaler tillämpas fortsatt huvudregeln med genomsnittlig lokalkostnad.  

Ersättning per barn/elev 

Ersättningen baseras per barn eller elev, i likhet med grundbidraget. Ersättningen gäller 
endast barn och elever som är folkbokförda i Härryda kommun. Om en fristående 
förskola, grundskola eller fritidshem har barn eller elever från andra kommuner i sin 
verksamhet, ersätts inte huvudmannen med den extra lokalkompensationen för dessa 
barn/elever. Tomma platser ersätts inte.  

Nedanstående tabell redovisar årligt lokalbidrag enligt huvudregel jämfört med beräknat 
maximalt lokalbidrag enligt föreslagen ersättningsmodell enligt undantagsregeln. I 
tabellen ingår administrationspåslag om 3 procent och momsersättning om 6 procent.  

 
Verksamhet 

Lokalbidrag 2020 
enligt huvudregel 

Lokalbidrag enligt 
ersättningsmodell 

Skillnad per 
barn/elev och år 

Förskola 23 503 kr 25 415 kr 1 912 kr 
Förskoleklass 8 773 kr 12 108 kr 3 335 kr 
Grundskola åk 1-9 14 353 kr 19 516 kr 5 163 kr 
Fritidshem 5 087 kr 7 127 kr 2 040 kr 
Fritidsklubb 826 kr 1 066 kr 240 kr 

 

Total lokalersättning 

Eftersom den totala lokalersättningen inte ska överstiga den enskilde huvudmannens 
faktiska lokalkostnader, krävs underlag från den fristående verksamheten avseende såväl 
lokalkostnader som elevantal (oavsett vilken kommun eleven är folkbokförd i) för att den 
extra ersättningen ska kunna utbetalas.  

Skälighetsprövning 

För att säkerställa att de faktiska lokalkostnader som kommunen ska ge ersättning för inte 
är oskäliga, har kommunen rätt att göra en skälighetsprövning i varje enskilt fall.  

Det maximala bidragsbeloppet som lokalersättning kan utgå med begränsas i modellen 
till de genomsnittliga kostnaderna för kommunens två senast byggda förskole- respektive 
grundskolelokaler. Beräkningen görs med utgångspunkt att lokalernas barn- respektive 
elevkapacitet är fullt nyttjad. Kommunens lokalkostnad per barn/elev ändras inför varje 
nytt budgetår, varför bidragsbeloppen för lokalkostnader kommer att variera mellan åren.  

Tidsbegränsning av tillämpningen 

För att främja likställigheten mellan enskilda huvudmän som bedriver verksamhet i 
befintliga lokaler och huvudmän som etablerar sig i nya lokaler föreslår förvaltningen att 
tillämpningen av undantagsregeln tidsbegränsas. Den högre lokalersättningen föreslås 
utgå de fem första läsåren från och med etableringsåret. Från och med det sjätte läsåret 
ska ersättningen beräknas enligt huvudregeln, det vill säga utifrån kommunens 
genomsnittliga lokalkostnad per barn/elev.  
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Tidsbegränsning av modellen 

Förvaltningen bedömer att det är lämpligt att ompröva den föreslagna modellen i sin 
helhet efter fem år. 

 

Konsekvensbeskrivning 

Föreslagen modell kan underlätta för fristående verksamhet att etablera sig i kommunen.  
Samtidigt finns juridiska och ekonomiska risker förknippade med att frångå huvudregeln, 
både för den kommunala verksamheten och för den fristående huvudmannen som önskar 
etablera sig i kommunen.  

Barn- och elevantal i Härryda kommun 

Antalet barn i förskoleålder ökade kraftigt fram till och med år 2011, varefter barnantalet 
planade ut och var stabilt runt 2 850 barn fram till år 2015. Därefter har barnantalet 
minskat. År 2019 var antalet barn i förskoleålder 2 495 barn och beräknas sjunka 
ytterligare till år 2020. Från år 2019 till år 2025 förväntas antalet barn i åldersgruppen 1-5 
år i kommunen som helhet öka med ca 165 barn. Ökningen märks framförallt i de östra 
delarna, där det dock sedan tidigare finns ett överskott av förskolelokaler.  

I februari 2015 öppnade Tallgårdens förskola i Mölnlycke. Västergärdets förskola i 
Landvetter invigdes i augusti 2017 och i samband med detta stängdes två förskolor i 
samma kommundel. Inför hösten 2020 övergick förskolorna Högadal i Mölnlycke och 
Stommen i Landvetter till annan verksamhet inom sektorn.  

Antalet elever i grundskoleålder har ökat stadigt under en lång period men elevantalet ser 
nu ut att plana ut. Hösten 2017 invigdes Backaskolan (åk F-3) i Landvetter och inför 
hösten 2021 väntas Fagerhultsskolan (åk 4-9) i Hindås stå klar. Utökning av skolplatser i 
övriga orter har ordnats genom paviljonger samt övertagande av förskolelokaler.  

Elevantalet för åldersgruppen 6-15 år i kommunen som helhet förväntas sjunka med ca 70 
elever från år 2019 till år 2025. I Mölnlycke väntas elevantalet sjunka med ca 100 elever 
under samma period samtidigt som elevantalet i Landvetter och Björketorp väntas öka 
med ca 80 respektive 90 elever. Utifrån antalet elever finns således inget behov av en ny 
grundskola i kommunen.  

Barn- och elevantal samt lokalbehov beskrivs mer utförligt i lokalresursplanen (bilaga 1).  

Juridiska aspekter 

Rättsfall tyder på att kommunen kan utge ersättning för faktisk lokalkostnad om 
kommunen har behov av nyetablering. Förvaltningens bedömning är dock att antalet barn 
och elever i kommunen inte motiverar ett behov av en ny skola inom överskådlig tid.  

Den politiska inriktningen är däremot tydlig i fråga om intresset av alternativa utförare. 
Förvaltningen har inte sett någon rättslig prövning av huruvida detta intresse kan 
motivera en tillämpning av undantagsregeln, när elevantalet inte utgör något behov.  
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Ekonomiska konsekvenser 

En övergång från användandet av huvudregeln till att tillämpa undantagsregeln genom 
ovan beskrivna modell kommer att medföra ekonomiska konsekvenser för kommunen. 
Nedanstående beräkningar baseras på 2020 års nivå. Eftersom kommunens budgeterade 
lokalkostnad per barn/elev ändras inför varje nytt budgetår, kommer även bidragens 
grundbelopp och en extra lokalersättning att ändras inför respektive budgetår. Beloppen 
nedan ska därför ses som en ögonblicksbild för en nyetablering under år 2020.  

Vid etablering av en ny förskola med en extra lokalersättning baserat på de två senast 
byggda förskolelokalerna, skulle en fristående aktör utöver bidragens grundbelopp kunna 
få upp till ytterligare ca 1 900 kronor per barn och år.   

Vid etablering av en ny grundskola med en extra lokalersättning baserat på de två senast 
byggda skollokalerna, skulle en fristående aktör utöver bidragens grundbelopp årligen 
kunna få upp till ytterligare ca 3 300 kronor per elev i förskoleklass och ca 5 200 kronor 
per elev i grundskola åk 1-9. För fritidshem skulle motsvarande ersättning vara ca 2 000 
kronor per elev.   

Som exempel skulle detta innebära en maximal extra lokalersättning om ca 0,2 mnkr per 
år för en förskola med sex avdelningar. För en grundskola med 600 elever skulle detta 
innebära en maximal extra lokalersättning om ca 4 mnkr per år. Kommunens merkostnad 
beräknas till ca 3,3 mnkr per år.  

Fristående verksamhet har möjlighet att använda kötid istället för närhetsprincip vid 
antagning till skolan, vilket innebär att eleverna på en nybyggd skola med annan utförare 
inte behöver komma från något specifikt upptagningsområde.  

Vid nyetablering finns därför en risk att det uppstår tomma platser i befintliga förskolor 
och skolor i kommunal regi. När barn- eller elevantal minskar, minskar även enhetens 
budget. Rektors uppdrag blir att anpassa storleken på grupper, klasser och organisation; i 
den mån det är möjligt. Om detta leder till att förskolan eller skolan visar ett underskott 
jämfört med budget, innebär det i praktiken att kommunens genomsnittliga kostnad per 
barn/elev ökar. Enligt likabehandlingsprincipen ska då fristående verksamhet ersättas 
med motsvarande belopp per barn/elev, vilket även sker retroaktivt för innevarande år.  

Eftersom det i dagsläget bedöms finnas tillräckligt med förskole- och grundskolelokaler 
inom överskådlig tid, skulle en nyetablering i kommunen oavsett huvudman innebära ett 
lokalöverskott. Det ekonomiskt mest rationella skulle då vara att lägga ned en eller flera 
kommunala skolenheter, vilket samtidigt medför att äldre och billigare lokaler har ersatts 
med nyare och dyrare lokaler. En nedläggning av en kommunal förskola eller skola skulle 
alltså inte ge full ekonomisk effekt, eftersom lokalkostnaderna för kommunens egna 
lokaler är lägre än för en nybyggd förskola eller grundskola med extra lokalersättning.  

Det kan också finnas svårigheter med att lägga ned en viss förskola eller skola, eftersom 
de tomma platserna kan vara utspridda på flera olika enheter i ett större geografiskt 
område. I kommunens ansvar ingår också att kunna ta emot alla barn/elever som vill ha 
en plats i en kommunal förskola/grundskola. För att kunna erbjuda plats till barn/elever 
som flyttar in till kommunen och anpassa efter växlande barn- och elevkullar behöver 
kommunen ha en rimlig beredskap.  
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Sammantaget skulle tomma platser och därmed en mindre optimal lokalanvändning av 
kommunala förskolor/grundskolor, tillsammans med ett skifte från äldre och billigare 
lokaler till nyare och dyrare, medföra att kommunens lokalkostnad per barn/elev såväl 
som totala lokalkostnad skulle öka. Dessutom skulle grundbeloppet för lokalbidrag till 
fristående verksamhet öka. Med kommunens beslutade riktlinjer för skolskjuts, skulle 
även skolskjutskostnader för grundskoleelever öka till följd av en etablering.  

En ersättningsmodell i enlighet med den ovan beskrivna riskerar att öka de kommunala 
kostnaderna.  

 

 

 

 

Peter Lönn 
Kommundirektör  Bo Ekström 
  Ekonomichef 
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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. 
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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 
 
 
 

Page 34 of 677



 

 Lokalresursplan 2021-2025 
  – 7 – 

 

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
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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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Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: 08-452 70 00 Org nr: 222000-0315 

Ekonomi och styrning 

Mona Fridell 

Senaste uppdatering: maj 2020 

 

 

Bidrag till fristående skolor – intressanta domar 

Från och med kalenderåret 2010 gäller regler i skollagen (2010:800) för beräkning av 

kommunernas bidrag till fristående skolor, förskolor, fritidshem och förskoleklasser. 

Kompletterande föreskrifter finns i Skolförordningen (SFS 2011:185) och 

Gymnasieförordningen (SFS 2010:2039). 

En av de viktigaste förändringarna i regelverket är att de fristående huvudmännen får 

överklaga en kommuns bidragsbeslut hos allmän förvaltningsdomstol. SKR har därför 

följt rättsläget sedan 2010 och kan konstatera att domarna i förvaltningsrätterna i 

många fall är motstridiga. Numera har dock de flesta överklagansgrunder prövats även 

i någon av kammarrätterna. Vi samlar därför inte längre in samtliga domar utan 

koncentrerar oss på domar från kammarrätterna. Vi försöker dock fånga in domar från 

förvaltningsrätterna som rör överklagansgrunder som inte tidigare behandlats.  

Förvaltningsrättens domar är inte några prejudikat och det finns endast ett fåtal 

avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen än så länge. Det går därför inte att säga 

att det finns någon klar praxis än men det finns ändå domar som kan ge viss 

vägledning. Nedan har vi sammanställt några av de domar som vi tror kan vara bra att 

känna till. Eftersom domarna från kammarrätterna väger tyngre har vi markerat dem 

och domar från Högsta förvaltningsdomstolen genom att använda röd färg. Vi har valt 

att sortera domarna utifrån de vanligaste överklagansgrunderna enligt nedan. OBS! De 

senaste uppdateringarna är markerade med streck i vänstermarginalen. 

  

1 Otydliga beslutsunderlag 2 

2 Gränsdragning administration 3 

3 Beräkning moms och administration 4 

4 Samverkansavtal gymnasieskolan – hur ska ersättningen beräknas? 5 

5 Ersättning per program eller inriktning 6 

6 Kommunala underskott  6 
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8 Villkorade bidrag 10 

9 Avläsningstillfällen 12 

10 Socioekonomisk viktning/strukturbidrag/små skolor 12 

11 Tilläggsbelopp för särskilt stöd 12 
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1 Otydliga beslutsunderlag  

För att ett beslut om bidrag till enskilda huvudmän ska kunna prövas genom 

förvaltningsbesvär, krävs att beslutet är riktat till just den part det berör (22 § 

förvaltningslagen SFS 1986:223). Sedan nuvarande regelverk började tillämpas 2010, 

har dock domstolarna tillåtit prövningar även av generella beslut, utan en specifik 

mottagare.  Domstolarna verkar har fokuserat på intentionen med lagstiftningen och 

accepterat generella beslut eftersom kommunernas val av rutiner annars skulle avgöra 

de enskilda huvudmännens möjligheter att överklaga bidragsbesluten. Men den 19 

juni 2017 slog Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) i mål nr 5998-16 fast att ett 

generellt utformat bidragsbeslut inte kan prövas genom förvaltningsbesvär och 

därmed kan beslutet inte få en fullständig prövning. 

SKR:s kommentar: I cirkulär 18:46 (tidigare 09:75) ger vi råd om hur 

beslutshanteringen ska gå till.  

En av de vanligaste orsakerna till överklagande är att de fristående skolorna inte kan 

göra en bedömning av om lika villkor har tillämpats.  

Förvaltningsrätterna har haft olika åsikter om hur beslutsunderlagen ska se ut. 

Nedanstående domar visar hur olika domstolarna kan tolka liknande grunder för 

överklagan. 

FKA 7943-10 Det är tillräckligt att skicka beräkningar och motivering vid förfrågan. 

FVA 354-10 Beslutet innehåller ingen motivering. Redan på denna grund ska beslutet 

upphävas och visas åter till BUN för nya beslut.  

FKA 4756-10 Det går inte att kräva att en samverkanskommun, som använder 

genomsnittlig kostnad, ska kunna redovisa övriga kommuners beräkningar.  

FLI 4488-10 Att kommunen erbjuder programmet via samverkansavtal innebär inte att 

kravet på redovisning kan efterges. 

När det gäller detaljeringsnivå har domstolarna ofta utgått från förordningstexterna. 1 

Om kommunens beslutsunderlag uppfyllt minimikraven enligt förordningarna har 

redovisningen oftast ansetts uppfylla kraven. Se t.ex. KGO 2187-11  

Det finns en dom, FMA 886-11, där rätten konstaterar att en redogörelse av vad som 

inte ingår i beräkning av övriga kostnadsposter (och därmed ska täckas av 

administrationsschablonen, SKR:s anmärkning) kan vara avgörande för frågan om 

bidraget beräknats på samma grunder. Förvaltningsrätten anser därför att 

redovisningskravet ska kunna omfatta en skyldighet att lämna en sådan redogörelse. 

SKR:s kommentar: Det grundläggande kravet måste vara att de enskilda huvudmännen 

ska kunna avgöra om bidragen innebär lika villkor. I vårt cirkulär 18:46 (tidigare 

09:75) ger vi nedanstående råd om vilken information som besluten ska innehålla: 

”Varje beslut ska ha ett eget diarienummer. Besluten ska vara skriftliga, ange  

                                                 
1 Skolförordningen (2011:185) och Gymnasieförordningen (2010:2039)  
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tillämplig lagbestämmelse och ska vara försedda med en motivering (t.ex. under 

rubriken ”Beslutsskäl”).  

Motiveringen kan utgöras av ett beräkningsunderlag, gärna kompletterat med en 

förklarande text, som på ett sammanfattande sätt klart beskriver hur bidraget per barn 

eller elev har beräknats. Utgångspunkten bör vara att den enskilde huvud-mannen 

utifrån beräkningsunderlaget ska kunna bedöma om kommunen använt samma 

grunder som vid fördelning av resurser till de egna verksamheterna. Enligt vår 

bedömning kan det göras genom en jämförelse av bidragsbeloppen till egen och 

fristående verksamhet. Eventuella skillnader bör förklaras, t.ex. om kommunens 

enheter gratis kan nyttja kommungemensamma resurser såsom städning eller måltider 

medan motsvarande kostnader ingår i bidragen till en-skilda huvudmän. En annan 

skillnad som kan behöva förklaras är att det i kommunens bidrag kanske ingår 

kostnader som finansieras via riktade statsbidrag som även enskilda huvudmän kan 

söka från ansvarig myndighet. I så fall ska kostnader motsvarande kommunens 

intäkter inte ingå i bidraget till enskilda huvudmän, eftersom de då blir 

dubbelkompenserade.  

Förslagsvis redovisas även en sammanfattning av nämndens totala budget för att 

tydliggöra vilka resurser som finns utöver de som ingår i bidragsberäkningarna, t.ex. 

kostnader för myndighetsutövning, skolskjutsar och liknande övergripande 

kostnader.” 

2 Gränsdragning administration 

När det gäller administrationsschablonen är den ett avsteg från likabehandlings–

principen. Tanken med en schablon var att underlätta beräkningarna. 

Vare sig proposition, skollag eller förordningar innehåller någon exakt definition av 

vilka kostnader som ska täckas av administrationsschablonen. Eftersom regelverket 

om vad som ska ingå i administration är oklart, har flera överklaganden gjorts. Vissa 

klargörande finns: 

FFA 2810-10 De nämnda tjänsterna (förvaltningsledning, ekonom- och 

personaladministratörer och skolassistenter m.fl.) är administrativa. 

FMA 11814-10 Rektor och förskolechef ska ingå i underlaget innan 

schablonberäkningarna görs. 

Kostnader för vaktmästare har bedömts lite olika, oftast tas hänsyn till vilka 

arbetsuppgifter vaktmästaren utför. 

FHA 630-10 Vaktmästare kan i kostnadshänseende betraktas som administration. 

FLI 2827-10 Huvudmannen har fått för lågt belopp p.g.a. vaktmästare, städ och ränta. 

I vart fall vissa av dessa kostnader utgör enligt förvaltningsrätten ersättningsgilla 

driftkostnader. 

Studie- och yrkesvägledning (SYV) har också bedömts olika i förvaltningsrätterna. 

Enligt FGO 5013-10 och FMA 4090-10 kan SYV ingå i administration. Enligt FUM 
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1100-10 ska SYV ingå in undervisning. Det finns en dom från kammarrätten KGO 

2598-11 som säger att arbetsuppgifterna har så nära samband med undervisning att de 

inte går att betrakta som administration. 

3 Beräkning moms och administration 

När det gäller beräkning av schabloner för administration och mervärdesskatt har 

vissa kommuner ifrågasatt om lokalkostnader ska ingå och i vilken ordning 

schablonerna ska läggas på. Enligt bl.a. förvaltningsrätten i Linköping, FLI 4255-10, 

5209-10, ska lokalkostnader ingå när schablonerna beräknas. ”Ersättning för 

administration och ersättning för mervärdesskatt ska beräknas på ersättning för 

lokalkostnader eftersom ersättning för lokalkostnader omfattas av grundbeloppet” …  

Det finns två olika tolkningar av hur schablonerna för administration och 

mervärdesskatt ska beräknas. De flesta kommuner har använt sig av den traditionella 

”påslagsmetoden” vilket inneburit att man räknat ihop alla övriga kostnadsposter i 

grundbeloppet (undervisning, lokaler, läromedel, måltider, elevhälsa, lokaler) och 

sedan gjort ett påslag med 1,03 (tre procent) för administration och därefter 1,06 (sex 

procent) för mervärdesskatt.  

Exempel ”påslagsmetoden” 

Belopp före schabloner 91 000 

Administration påslag med 3 % 2 730 

Moms påslag med 6% (91000+2730)*0,06 5 624 

Totalt belopp 99 354 

Det finns dock några kommuner som utgått från lagtextens formulering och låtit 

moms och administration vara tre respektive sex procent av grundbeloppet. Denna 

metod har också förvaltningsrätten i Falun förordat i flera domar, FFA 2367-10 m.fl. 

genom att ange följande mall: 

Mervärdesskatt och administration bör beräknas på följande sätt: 

X=grundbelopp 

X=undervisning+lokaler+läromedel+måltider+elevhälsa+(administration (0,03X) ) 

+(moms (0,06X)) 

Exempel 3 respektive 6 procent av grundbeloppet  

Belopp före schabloner 91 000 

Totalt belopp = 91 000/0,91% 100 000 

Administration 3% av totalt belopp 3 000 

Moms 6 % av totalt belopp 6 000 
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Det senare sättet att beräkna schablonerna har i flera fall överklagats och såväl 

Kammarrätten i Jönköping, KJO 743-744-11, som Kammarrätten i Sundsvall KSU 

335-12 har kommit fram till att ”påslagsmetoden” ska användas genom att sätt upp 

nedanstående förtydligande: 

Ersättning för administration ska beräknas på 9 kap. 6 § p. 1–4 och 7 

Ersättning för mervärdesskatt ska beräknas på 9 kap 6 § p 1–5 och 7 

(Infogat av SKR: laghänvisningen ovan är gammal, numera återfinns regleringen i 

skolförordningen 14 kap 4§. Punkterna 1–7 = 1. undervisning, 2. läromedel och 

utrustning, 3. elevvård och hälsovård, 4. måltider, 5. administration, 6. 

mervärdesskatt, och 7. lokalkostnader.) 

4 Samverkansavtal gymnasieskolan – hur ska ersättningen 

beräknas? 

Det enda som domstolarna är helt överens om när det gäller ersättningar som bygger 

på samverkansavtal, är att det inte finns något regelverk för prissättning i ett 

samverkansområde. En rad modeller har accepterats av domstolarna och det finns 

även domar mot vissa modeller, såsom lägsta pris nedan. 

Genomsnittligt pris  

FST 20508-10 Ett genomsnittspris (beräknat utifrån de anordnande kommunernas 

olika bidrag, SKR:s anmärkning), får anses vara befogat att använda sig av.  

Lägeskommunens pris 

FLI 23-10 m.fl. En blandning av olika modeller bl.a. lägesprincipen kan användas. 

Riksprislistan 

FLI_944-11 m.fl. Riksprislistan är inte tillämplig när kommunen erbjuder 

utbildningen. 

Lägsta pris 

Det finns några tidiga domar som accepterat att det lägsta interkommunala priset 

används för beräkning av bidrag till fristående skolor. Men senare domar pekar i 

motsatt riktning. Av FKA 1560-11 m.fl. framgår att lägsta pris inte förefaller vara i 

överensstämmelse med likabehandlingsprincipen. Vid en överklagan av lägsta pris 

kom kammarrätten KGO 8947-11 m.fl fram till att när kommunen inte anordnar 

utbildningen är ett medelvärde av de samverkande kommunernas budgeterade 

kostnader en rimlig metod för beräkning av bidrag.  

Gemensam prislista 

SKR:s kommentar: Vi har inte sett någon dom som rör en beslutad gemensam prislista 

i samverkansområdena, vilket förmodligen beror på att det anses vara ett rimligt sätt 

att bestämma bidragen och därför inte överklagats. Med gemensam prislista avser vi 
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en modell där ersättningarna för såväl samverkanskommunernas egna skolor, 

ersättningar till kommuner utanför samverkansområdet och ersättningar till fristående 

skolor bygger på samma beräkningar. 

5 Ersättning per program eller inriktning 

När det nya regelverket infördes pekades två inriktningar ut som extra dyra; musik 

inom det estetiska programmet och transport och logistik inom fordonsprogrammet. 

Sedan har det tillkommit ytterligare inriktningar inom Naturbruksprogramet och 

Bygg- och anläggning som särbehandlas. Det finns dock olika tolkningar av om 

bidragen ska fastställas per program eller per inriktningsnivå även i övriga fall och 

domstolarna är inte eniga i sina bedömningar: 

FLI 4186-11 Bolaget anordnar en utbildning som motsvarar energiprogrammet 

inriktning sjöfartsteknik. Enligt Skolverkets beslut är utbildningen i bidragshänseende 

att hänföra till energiprogrammet. Såvitt framgår av utredningen i målet har 

kommunen bestämt bolagets bidrag efter samma grunder som kommunen tillämpar 

vid fördelning av resurser till kommunens egna energiprogram 

FST 21921-10 m.fl. Kommunen erbjuder inte inriktningen Sjöfartsteknik. Bidraget 

ska beräknas enligt riksprislistan. 

Kammarrätten i Jönköping har i KJO 686-12 prövat FLI 4186-11 och kommit fram till 

att Sjömansskolan ska erhålla bidrag enligt riksprislistan. Kommunen erbjuder 

energiprogrammet men inte den aktuella inriktningen sjöfartsteknik.  

6 Kommunala underskott (uppdaterad maj 2020) 

En av de vanligaste frågorna är hur man ska hantera kommunala underskott i 

boksluten. I såväl lagstiftning som förarbetena i propositionerna 2008/09:171 

Offentliga bidrag på lika villkor och 2009/10:157, Bidragsvillkor för fristående 

verksamheter behandlas bara tillskott eller minskningar under löpande budgetår. 

Eftersom det i normalfallet inte fattas något beslut som kan överklagas med 

förvaltningsbesvär i samband med kommunernas bokslut, har det tagit lång tid innan 

några domar rörande bokslutsunderskott tagits av domstolarna. Numera finns det dock 

domar som berör kommunala underskott som inte balanseras till nästa år utan ”skrivits 

av” i kommunens bokslut.  

I februari 2015 kom också ett mål KJO 1230-1233-14 som behandlar överföring av 

underskott i tidigare bokslut, som inte reglerats. 

FGO 7382-12 ”Underskottet anses sannolikt uppkommit delvis på grund av att bidrag 

utgått till fristående verksamheter för barn som valt att gå till dessa och att de 

kommunala enheterna samtidigt erhållit bidrag för oförändrat antal barn, trots att deras 

faktiska antal barn minskat. En sådan fördelning innebär att de kommunala enheterna 

under verksamhetsåret erhållit mer i bidrag per barn än vad som fastställdes i 

kommunens budget. Kommunen har i målet inte anfört eller genom ingivna 

handlingar visat att någon del av underskottet skulle ha balanserats till följande 
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budgetår och att kommunen därmed, genom att inte tillåta avskrivning av underskottet 

skulle ha förhindrat att resurstillskottet gynnat de kommunala verksamheterna i 

förhållande till den fördelning som bestämts i budgeten för året.” 

KSU 1335-12 Ett underskott har uppkommit och av utredningen framgår att 

kommunen skrivet av underskottet. Kammarrätten anser att kommunen tilldelat den 

egna gymnasieverksamheten ett resurstillskott. Eftersom tillskottet inte har kommit de 

fristående skolorna till del, har likabehandlingsprincipen åsidosatts.  

I samma mål men under rubriken Volymförändringar (elevantal) finner kammarrätten 

att kommunen tillfört den egna verksamheten ytterligare resurser genom att antalet 

elever minskat och kostnaden därmed ökat per elev. Motsvarande resurser ska ges till 

de fristående skolorna.  

KJO -1230-1233-14 Parterna är ense om att de kommunala gymnasieskolorna gick 

med underskott 2010. De klagande hävdar att underskotten ska ses som resurstillskott 

för kommunens gymnasieskolor eftersom dessa inte behövt reglera sina underskott. 

Nämnden har invänt att det väsentliga är att underskotten regleras över tid samt att 

underskott i verksamheterna ska återbördas. Frågan blir hur lång tid ett underskott ska 

kunna bestå oreglerat innan det kan betraktas som ett tillskott även om det formellt 

inte är avskrivet. I yttrande till förvaltningsrätten har nämnden föreslagit att underskott 

i analogi med balanskravet i kommunallagen (1991:900), KL, bör regleras under de 

följande tre åren, jfr 8 kap. 5 a § KL. Den föreslagna tiden kan, enligt kammarrättens 

mening vara utgångspunkt för bedömning av vad som är en rimlig tid. Det bör dock 

inte vara uteslutet att efter omständigheter i det enskilda fallet göra annan bedömning. 

Det har numera förflutit mer än tre år sedan underskotten uppstod och de kommunala 

verksamheterna har gått med underskott under en följd av år. Med hänsyn till detta 

och till att nämnden inte har redovisat när underskotten planeras bli reglerade tycks de 

i praktiken ha fungerat som tillskott till de kommunala verksamheterna. De fristående 

skolorna ska därför kompenseras. 

KST 8846-15 Det framgår inte av utredningen att underskotten har överförts i 

resultaträkningen och ackumulerats. Nämnden har således inte visat att den kommunala 

grundskoleverksamheten har fått bära konsekvenserna av underskotten för de aktuella 

åren. Underskotten för åren 2011-2013 i grundskoleverksamheten har således inneburit 

resurstillskott till de kommunala verksamheterna. Dessa resurstillskott har enskilt 

bedriven verksamhet inte fått del av under aktuella år. En sådan senareläggning av 

utbetalningen av resurstillskott medför att villkoren för kommunalt och enskilt bedriven 

verksamhet inte år lika. Likabehandlingsprincipen har därmed blivit åsidosatt. 

KST-6144-19 En kommun redovisade resultatet för sin egen skolverksamhet utifrån 

integrerade resultatenheter som kunde bestå av både förskola och grundskola. När 

verksamheten gick med underskott uppstod frågan om fristående skolor hade rätt till 

extra grundbelopp. Kammarrätten bedömer att kommunen måste redovisa resultatet 

för respektive skolform separat och att det krävs ytterligare utredning kring 

underskotten innan frågan kan avgöras. 
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I samma mål påpekar Kammarrätten att även underskott som senare balanseras utgör 

en likviditetsmässig fördel för den kommunala skolverksamheten. Någon sådan fördel 

uppstår dock inte om den kommunala verksamheten kan använda överskott från 

tidigare år eftersom ytterligare pengar i så fall inte måste tillföras. Sammantaget anser 

kammarrätten att det finns sådana oklarheter i målet att det inte utan ytterligare 

utredning går att avgöra frågan om bolagens rätt till ytterligare bidrag.  

 

I båda domarna ovan hänvisas till HFD2015 ref53 (mål 3876-14), som rör 

laglighetsprövning av tillskott till kommunens verksamheter under ett år, som 

fördelades till fristående huvudmän året därpå när de faktiska kostnaderna i de 

kommunala verksamheterna verifierats genom bokslut. ”I det nu aktuella fallet har 

kommunstyrelsen beslutat att under löpande budgetår tillföra den egna verksamheten 

ytterligare resurser inom ramen för grundbeloppet. För de enskilt bedrivna 

verksamheterna innebar beslutet att de skulle få del av motsvarande tillskott först 

under påföljande år. Enligt Högsta förvaltningsdomstolens mening medför denna 

senareläggning av utbetalningen att villkoren för kommunalt och enskilt bedriven 

verksamhet inte är lika. Beslutet strider därmed mot bestämmelserna i skollagen om 

att bidrag till enskilt bedrivna verksamheter ska bestämmas efter samma grunder som 

kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till sin egen verksamhet.” 

 

SKR:s kommentar:  

Domarna ovan visar att med dagens bidragsregler har det blivit extra viktigt för 

kommunerna att i redovisningen skilja på kostnader som hör till kommunens 

finansierings- och myndighetsansvar (t.ex. att beräkna och betala bidrag/ersättning till 

samtliga huvudmän där det går barn/elever hemmahörande i kommunen, att svara för 

skolskjutsar och andra myndighetskostnader som varken kommer kommunala eller 

fristående verksamheter direkt till godo) och kostnader som hör till de kommunala 

verksamheterna. Kommunerna måste kunna visa om ett underskott beror på fler barn 

och elever totalt sett eller ett underskott uppstått i de kommunala verksamheterna.  

Sker ingen resultatöverföring och det inte finns speciella skäl till att kommunens 

verksamheter redovisar underskott, innebär ett underskott att kommunens 

verksamheter använt mer pengar än beslutat och på det sättet ”själva tilldelat sig ett 

resurstillskott”. Då kan det verka rimligt att de fristående huvudmännen får 

motsvarande resurser.  

Om kommunen har regler för överföring av enheternas resultat och visar att det 

verkligen sker på skolenhetsnivå har det godkänts i flera fall, i flera fall med 

hänvisning till domen från Jönköping (KJO -1230-1233-14) ovan. Enligt domen måste 

det dock finnas en plan för när underskotten ska regleras. 

Om kommunen däremot inte kunnat visa att underskotten överförts i resultaträkningen 

och ackumulerats, har domstolarna ansett att kommunens skolor fått resurstillskott, 

som också bör komma de fristående skolorna till del. 
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Dock har Kammarrätten i Stockholm i två fall, med hänvisning till HFD 2015 ref53, 

ansett att även underskott som balanseras utgör en likviditetsmässig fördel för den 

kommunala skolverksamheten. Om den kommunala verksamheten kan använda 

överskott från tidigare år uppstår dock ingen fördel. Rättsläget för balansering av 

underskott (när det inte finns ett upparbetat överskott) är därmed osäkert. 

Det finns inga krav att kommunerna måste ha barn/elevpeng till de egna skolorna men 

samtidigt blir det svårt att jämföra om resursfördelningen sker på lika villkor, om en 

fristående skola får betalt per barn/elev medan den kommunala skolan får ett fast 

anslag. Har den kommunala skolan haft färre barn/elever än beräknat utan att få 

minskat anslag, har de kommunala verksamheterna faktiskt fått högre bidrag per 

barn/elev och på det sättet sluppit att anpassa organisationen. Har den kommunens 

skola haft fler barn/elever än beräknat utan att få en ökning av anslaget har 

kommunens skola fått lägre bidrag per barn/elev. I det fallet leder det kanske till att 

skolan redovisar underskott. Då är det viktigt att kunna visa att underskottet beror på 

ökat barn- och elevantal och inte på att kommunens verksamheter använt mer pengar 

än budgeterat per barn/elev.  

7 Lokaler (uppdaterad maj 2020) 

Många överklaganden har rört lokaler. De flesta överklagande har gällt om huvudregel 

med genomsnittlig lokalkostnad eller undantagsregeln med faktisk lokalersättning ska 

användas. Diverse varianter däremellan har också prövats, liksom kommunernas 

underlag för beräkning av genomsnittlig lokalkostnad. Nedan har vi samlat några 

kammarrättsdomar angående lokalkostnader: 

KSU 2319-10, KSU 2245 Kommunen har undantagit två kommunala skolor vid 

beräkningen, därför blir det inget genomsnittligt belopp. Kommunen måste göra en ny 

beräkning enligt huvudregeln där alla skolor ingå eller ge ersättning för faktisk 

lokalkostnad. 

KSU 2964-10 och 1439-10 Kommunen har tillämpat undantagsregeln och samtidigt 

begränsat maxkostnaden till kommunens genomsnitt. Förordningen ger ej utrymme 

för att kombinera huvud- och undantagsregel. 

KJO 1893-11 Det är rimligt att den fristående skolan visar vilka alternativt som 

övervägts vid etableringen och att valt alternativ är rimligt. Huvudmannen har inte 

anfört tillräckligt för att kommunen ska behöva frångå huvudregeln. 

KSU 2234-10 Den fristående skolans lokaler är större än vad skolan för närvarande 

har elevunderlag till. Ersättning med faktisk lokalkostnad skulle vara 

kostnadsdrivande. 
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KST 7509-11 Det har i målet inte visats att kommunens skolor har en onormalt låg 

kostnadsnivå eller att genomsnittsbeloppet för kommunens lokalkostnader för alla 

skolor är icke-representativt på orten. Det har inte heller visats att en jämförelse med 

kommunens genomsnittliga lokalkostnad blir uppenbart orimlig av något annat skäl. 

KJO 3258-16 Enligt kammarrättens mening ger utredningen i målet inte stöd för att 

kommunens lokalkostnader är orimligt låga eller för att de beräknats på ett sätt som 

står i strid med likabehandlingsprincipen. Skillnaden mellan kommunens och 

friskolornas kostnader förefaller istället till stor del bero på att friskolorna valt 

etablering i nyproducerade lokaler och har en lägre elevtäthet. Under sådana 

förhållanden kan särskilda skäl att frångå huvudregeln om ersättning motsvarande 

kommunens genomsnittliga lokalkostnad inte anses föreligga. Inte heller i övrigt finns 

skäl att ändra nämndens beslut. 

FST 13120-19 Målet rör laglighetsprövning av kommunstyrelsens beslut att 

kommunen genom ett partöverlåtelseavtal automatiskt ska inträda som part i hyresavtalet 

för det fall att hyresgästen (en fristående skola) väljer att frånträda hyresavtalet i förtid. 

Beslutet överklagades av en oppositionspolitiker. 

Förvaltningsrätten finner att det överklagade beslutet medför en ekonomisk garanti för 

hyresvärden och att detta utgör ett individuellt inriktat stöd till enskild. Beslutet har 

därmed inte kommit till på lagligt sätt. Kommunstyrelsen har inte heller haft rätt att fatta 

det beslutet eftersom det varit fråga om ett ärende av principiell beskaffenhet. Mot 

bakgrund av att det överklagade beslutet numera har upphävts och därmed förlorat sin 

betydelse finns det emellertid inte skäl för förvaltningsrätten att också upphäva det 

överklagade beslutet. Målet avskrivs därför. 

FMA 7278-15 Laglighetsprövning av kommunens beslut att godkänna 

markanvisningsavtal, mark för idrottshall, och godkänna köpeavtal, mark för skola med 

ett bolag och att utöver nuvarande lokalersättning i ordinarie skolpeng, ersätta skolan med 

mellanskillnaden upp till deras faktiska hyreskostnader. Förvaltningsrätten konstaterar att 

LOU inte är tillämplig vid försäljning av mark. Enligt kommunen utgör den aktuella 

marken för skolan, enligt detaljplan, s.k. verksamhetsmark. Gängse pris för 

verksamhetsmark är enligt kommunen 200 kr per kvadratmeter. Mot denna bakgrund 

finner förvaltningsrätten att köpeskillingen för marken inte innefattar ett stöd till bolaget. 

Kommunen har anfört en rad omständigheter till stöd för sitt beslut att ersätta skolan för 

dess faktiska hyreskostnader. Flera av dessa omständigheter som kommunen nämnt ges 

också som exempel i förarbetena till skollagstiftningen där det kan bli aktuellt att ersätta 

en skola för sådana kostnader. Enligt förvaltningsrättens bedömning har den klagande inte 

förmått visa att kommunens åtagande är oförsvarligt enligt ovannämnda bestämmelser i 

skollagstiftningen eller annan lag. 
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SKR:s kommentar: Ersättning för lokalkostnader ska enligt huvudregeln utgå från 

kommunens genomsnittliga lokalkostnad per verksamhet. Enligt regelverket är det 

dock möjligt att ta hänsyn till behov av nyetableringar och ge en anordnare extra 

ersättning, dock ej mer än faktisk kostnad. Därmed torde det inte finnas anledning att 

ge andra garantier från kommunen. Lokalbidraget utgår för inskrivna elever medan 

andra garantier/”hyresrabatter”, förutom att de kan vara olagliga, kan bli 

oproportionerligt stora om den fristående skolan inte bara har elever från 

lägeskommunen, utan även från andra kommuner.  

8 Villkorade bidrag 

KGO 2136-11, KGO 2489-11 Grundbeloppet har villkorats, att den enskilda förskolan 

måste ha samma sammansättning av personal som kommunen innebär en begränsning 

som inte är förenligt med lagstiftningen. 

KGO 2181-11 Kostnader för ”Var sin dator” ska ingå i grundbeloppet utan att vara 

riktat, kommunens bidragssystem får inte vara detaljstyrande. Annars begränsas 

handlingsfriheten för huvudmannen. 

KST 2284-12 Nämnden beslutade att inrätta en gemensam studie- och 

yrkesvägledning för samtliga folkbokförda elever. Kammarrätten konstaterar dock att 

studie- och yrkesvägledning ska ingå i posten undervisning och därmed saknas stöd 

för att underlåta att betala ut ersättning för studie- och yrkesvägledning. Att 

likabehandlingsprincipen (kommunens skolor hänvisas också till den gemensamma 

studievägledningen) eller att studie- och yrkesvägledningen inte fungerade 

tillfredsställande ändrar inte den bedömningen.  

SKR:s kommentar: Domarna ovan pekar på att kommunen inte kan villkora bidragen 

eller olika delar av bidragen med att de ska användas på ett visst sätt eller till ett visst 

ändamål. Detta är också innebörden av propositionen 2008/09:171 Offentliga bidrag 

på lika villkor. Där framgår följande av sid 33: ”Avsikten är inte heller att kommunen 

ska besluta hur mycket varje enskild skola ska avsätta för var och en av de olika 

beståndsdelarna. Den bidragsgivande kommunens bidragssystem ska vidare inte vara 

bli detaljstyrande för hur den fristående skolan disponerar sina resurser. Detta skulle 

strida mot grunderna för mål- och resultatstyrningen av skolan och innebära en 

återgång till en förlegad regelstyrning. Det måste finnas frihet för den enskilda 

skolan/verksamheten att utifrån lokala behov och omständigheter göra sina egna 

prioriteringar av hur stora resurser man vill avsätta för ett visst ändamål. Om en 

enskild huvudman vill lägga större resurser på undervisning och pedagogisk 

verksamhet men mindre på utrustning och läromedel än vad fördelningen vid 

beräkningen av bidraget visade, ska huvudmannen vara fri att göra detta.” 
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9 Avläsningstillfällen 

KJO 3088-11 Av förordningstext framgår endast att utbetalningar ska göras en gång 

per månad om man inte kommit överens om annat. Det saknas reglering när det gäller 

avstämningstillfäller av antalet barn och elever, vilket talar för att kommunen själva 

får avgöra hur ofta antalet barn och elever ska mätas.  

SKR:s bedömning: När det gäller avläsningstillfällen bör kommunen fastställa tydliga 

riktlinjer så att det inte behöver uppstå diskussioner. Många kommuner har t.ex. 

fastställt ett visst datum varje månad då man gör avläsning. Den skola där 

barnet/eleven är inskrivet i (och verkligen deltar i verksamheten) får ersättningen. 

Därmed ska kommunen inte hamna i en situation där två anordnare kräver betalat för 

samma barn/elev samma månad (med undantag för när ett barn faktiskt deltar i två 

olika verksamheter under dagen t.ex. allmän förskola och pedagogisk omsorg).  

10 Socioekonomisk viktning/strukturbidrag/små skolor 

Under förutsättning att kommunerna behandlar alla huvudmän likadant har 

socioekonomiska viktningar, strukturbidrag, bidrag för små skolor och andra extra 

tillägg accepterats i domstolarna. Har kommunen inte behandlat huvudmännen lika 

har det blivit bifall för huvudmännen. Det som domstolarna beaktat är om bidragen 

uppfyller likabehandlingsprincipen, inte kommunens rättighet att bestämma över 

detaljerna i resursfördelningssystemet.  

FLI 4255-10, 5209-10 Extra tillskott för små skolor fördelas på lika sätt till alla 

huvudmän, men bolaget har inga små skolor.  

FUM 838-10, 839-10 ska betala strukturbidrag även till enskild regi. Att endast ge det 

till kommunala förskolor är ett avsteg från likabehandlingsprincipen. Detta mål 

prövades även i kammarrätten, KSU 55-11 men där framkom inget som föranledde 

någon ändring av förvaltningsrättens avgörande. 

KGO 3666-11 Socioekonomiskt index har inte beräknats efter samma grunder till 

huvudmannen som för kommunens motsvarande verksamheter, därför fick 

huvudmannen bifall. 

11 Tilläggsbelopp för särskilt stöd (uppdaterad maj 2020) 

Enligt förarbetena i proposition (2008/09:171) Offentliga bidrag på lika villkor, är 

tilläggsbeloppet endast avsett att ge möjlighet till särskild ersättning för enskilda 

elever som har omfattande behov av särskilt stöd. Det ska avse extraordinära 

stödåtgärder, som inte har koppling till den vanliga undervisningen, t.ex. tekniska 

hjälpmedel, assistenthjälp och anpassning av en skollokal. Kostnaderna för stödet ska 

vara omedelbart kopplade till en enskild elev och ha samband med dennes särskilda 
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behov och förutsättningar för att kunna fullgöra sin skolgång. Med utgångspunkt i den 

grundläggande principen om likabehandling bör vid utbildning i en fristående skola 

extra resurser tilldelas för en elev vars omfattande behov av särskilt stöd skulle kräva 

extra resurser om eleven hade gått i hemkommunens skola. Kostnader för stöd i form 

av extra undervisning eller undervisning i en särskild grupp som syftar till att hjälpa 

elever med svårigheter att nå målen bör ingå i undervisningskostnaderna.  

I maj 2016 fattade riksdagen beslut om ändringar i skollagens (2010:800) 

bestämmelser om tilläggsbelopp till fristående skolor m.m. för barn och elever i behov 

av särskilt stöd, i enlighet med regeringens proposition 2015/16:134. 

Ändringarna i skollagen innebär att tilläggsbeloppet ska vara individuellt bestämt 

utifrån barnets eller elevens behov. Det gäller såväl när det gäller frågan om 

tilläggsbelopp ska lämnas eller inte som när det gäller tilläggsbeloppets storlek.  

Av skolförordningen (2011:85) respektive gymnasieförordningen (2010:2039), 

framgår att med tilläggsbelopp avses ersättning för assistenthjälp, anpassning av 

lokaler eller andra extraordinära stödåtgärder, däribland sådana som riktas till barn 

eller elever med stora inlärningssvårigheter. Extraordinära stödåtgärder för barn och 

elever med stora inlärningssvårigheter kan enligt propositionen handla om en extra 

lärar- eller specialpedagogresurs för elever som har behov av sådana insatser 

kontinuerligt under skoldagen.   

Eftersom tilläggsbeloppet ska prövas individuellt är det oftast svårt att jämföra domar 

med varandra. Det finns dock några domar från Högsta förvaltningsdomstolen som 

ger vägledning.  

HFD 4314-11 Högsta förvaltningsdomstolen beslutade att upphäva kammarrättens och 

förvaltningsrättens dom och fastställa kommunens beslut att avslå ansökan om 

tilläggsbelopp. Av Högsta förvaltningsdomstolens bedömning framgår bl.a. att 

eftersom tilläggsbelopp endast ska lämnas i undantagsfall måste en utredning klart 

visa att eleven har ett omfattande behov av särskilt stöd. De svårigheter som beskrivs i 

läkarintygen är enligt Högsta förvaltningsdomstolens mening av det slag som kan 

kopplas samman med undervisningssituationen och som ska kunna hanteras inom 

ramen för grundbeloppet. I det medicinska underlaget finns inte något som visar att 

eleven har ett omfattande behov av särskilt stöd i den mening som ger rätt till 

tilläggsbelopp. 

 

HFD 5544-18 Storleken på tilläggsbelopp till fristående verksamhet ska bestämmas 

individuellt och får därmed inte bestämmas utifrån en förutbestämd budgetram. Det är 

Högsta förvaltningsdomstolens slutsats efter att ha prövat frågan om hur 

tilläggsbelopps storlek ska bestämmas. En fristående förskola ansökte om 

tilläggsbelopp motsvarande kostnaden för en assistent i 30 timmar per vecka för ett 

visst barn. Kommunen beviljade halva det sökta beloppet och hänvisade till ett 

tidigare fattat generellt beslut om att tilläggsbelopp för barn med psykiska 
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funktionshinder skulle halveras. Skälet till det generella beslutet var att kommunen 

annars riskerade att inte hålla årets budget. Kommunen ansåg att den hade stöd för att 

bara bevilja halva beloppet eftersom motsvarande nedsättning gällde även i kommunal 

verksamhet, det vill säga i enlighet med likabehandlingsprincipen. Beslutet var också 

grundat på att kommunen hade betydande ekonomiska svårigheter. Enligt HFD 

framgår det av både skollagen, förarbeten och praxis att tilläggsbelopp för barn i 

behov av särskilt stöd ska baseras på en individuell bedömning avseende varje barns 

unika behov. Den individuella bedömningen ska inte bara omfatta frågan om 

tilläggsbelopp över huvud taget ska lämnas utan också tilläggsbeloppets storlek. 

Domstolen anser att det också står klart att likabehandlingsprincipen inte gäller direkt 

i fråga om tilläggsbelopp. HFD anser att om kommunen vill åberopa betydande 

organisatoriska eller ekonomiska förhållanden ska det ske vid den individuella 

bedömningen av tilläggsbeloppets storlek. Eftersom kommunen i motiveringen till 

beslutet bara hänvisat till det generella beslutet om nedsättning bedömer HFD att 

kommunen inte gjort detta. 

 

HFD 1320-19 Kommunen halverade ersättningen per timme för elevassistenter jämfört  

med året före. Enligt HFD framgår det av skollagen och dess förarbeten samt av 

praxis, att det beträffande tilläggsbelopp för elever som har ett omfattande behov av 

särskilt stöd ska göras en individuell bedömning avseende varje elevs unika behov. 

Bedömningen ska, förutom frågan om ett tilläggsbelopp över huvud taget ska lämnas, 

också avse tilläggsbeloppets storlek. Det står vidare klart att likabehandlingsprincipen 

inte kan tillämpas direkt i fråga om tilläggsbelopp. HFD konstaterar att 

bestämmelserna i skolförordningen visserligen ger intryck av att även 

tilläggsbeloppets storlek ska bestämmas med utgångspunkt i de ekonomiska 

förhållandena i hemkommunens egen verksamhet eller utifrån en förutbestämd 

budgetram. Mot bakgrund av reglerna i skollagen och hur de har tolkats saknas det 

dock lagstöd för en sådan ordning. Utgångspunkten vid bestämmandet av storleken på 

ett tilläggsbelopp ska vara att elevens behov av stöd kan tillgodoses i praktiken. 

Beloppet ska vara skäligt och bör, även om tilläggsbelopp enligt skollagen endast 

gäller i förhållande till fristående verksamheter, kunna fastställas genom en jämförelse 

med vad ett motsvarande stöd inom hemkommunen i allmänhet hade kostat. I de nu 

aktuella fallen står det klart att de belopp som kommunen har beviljat är alltför låga 

för att de tre eleverna ska kunna ges det assistentstöd som de bedömts ha behov av. 

 

 

 

Frågor kan ställas till: 

Mona Fridell, tfn 08-452 7910, mona.fridell@skr.se 

Eva-Lena Arefäll, tfn 08-452 7945, eva-lena.arefall@skr.se 
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Bilaga 1 Beteckning domar 

Beteckningarna på domarna utgår från nedanstående förkortningar följt av målets 

nummer. 

FFA – Förvaltningsrätten i Falun  

FGO – Förvaltningsrätten i Göteborg  

FHA – Förvaltningsrätten i Härnösand  

FJO – Förvaltningsrätten i Jönköping  

FKA – Förvaltningsrätten i Karlstad  

FLI – Förvaltningsrätten i Linköping  

FLU – Förvaltningsrätten i Luleå  

FMA – Förvaltningsrätten i Malmö  

FST – Förvaltningsrätten i Stockholm  

FUM – Förvaltningsrätten i Umeå  

FUP – Förvaltningsrätten i Uppsala  

FVA – Förvaltningsrätten i Växjö  

 

KGO – Kammarrätten i Göteborg  

KJO – Kammarrätten i Jönköping  

KST – Kammarrätten i Stockholm 

KSU – Kammarrätten i Sundsvall 

 

HFD – Högsta Förvaltningsdomstolen  

 

Page 72 of 677



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2020-12-16 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 304        Dnr 2020VFN535 

Yttrande över förslag till modell för lokalersättning för kommunal och 
fristående verksamhet  

  
Kommunstyrelsen har remitterat ärendet Redovisning av uppdrag om att ta fram förslag till 
modell för lokalersättning för kommunal och fristående verksamhet till välfärdsnämnden för 
att inhämta synpunkter inför kommunstyrelsens behandling av ärendet på sammanträdet den 7 
januari 2021.   
 
I Härryda kommun beräknas bidraget till fristående verksamhet efter samma grunder 
som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten, i enlighet 
med den huvudregel som finns angiven i 14 kap. 6 § skolförordningen (2011:185). Eftersom 
kommunen generellt har låga lokalkostnader, kan det innebära ekonomiska svårigheter för 
andra utförare att etablera sig med nybyggda skollokaler i kommunen.   
 
I skolförordningen finns också en undantagsregel beskriven, som möjliggör en högre 
ersättning för lokalkostnader. Undantagsregeln kan tillämpas om det finns särskilda skäl, där 
intresset av att utbildning med en enskild huvudman kan etableras utgör ett sådant skäl. I 
remissen är en möjlig ersättningsmodell för kostnader avseende nybyggda 
skollokaler beskriven, omfattande verksamheterna förskola, grundskola och fritidshem.  
 
Sammantaget kan konstateras att den föreslagna ersättningsmodellen skapar förutsättningar 
för genomförande av den politiskt beslutade inriktningen. För välfärdsnämnden, i egenskap av 
huvudman för den kommunala skolverksamheten, innebär etablering av friskolor även krav på 
anpassningar och omställning i den egna verksamheten, vilket innebär ökade kostnader och 
ibland negativa konsekvenser för enskilda. Detta behöver dock ses i ett sammanhang om 
långsiktig utveckling i kommunen. Omställningen mot ökad valfrihet genom fler privata 
utförare kan uppfattas som negativt kännbar under en övergångsperiod, men kommer med 
vidtagna åtgärder sannolikt att kunna balanseras över tid.   
 
Förvaltningen gör bedömningen att förslaget till modell för lokalersättning för kommunal och 
fristående verksamhet kan tillstyrkas under förutsättning att välfärdsnämnden kompenseras 
för ökade lokalkostnader i samband med nybyggda skollokaler. 
 
Från sektorn för utbildning, kultur och fritid föreligger skrivelse daterad den 2 december 
2020. 
 
Välfärdsnämndens behandling 
 
Yrkanden  
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Maria Kornevik Jakobsson (C) yrkar med instämmande av Sven Karlsson (M) att 
välfärdsnämnden tillstyrker modell för lokalersättning för kommunal och fristående 
verksamhet. 
 
Ajournering  
Sammanträdet ajourneras kl. 20:25-20:31. 
 
Siw Hallbert (S) yrkar med instämmande av Peter Arvidsson (SD) i första hand återremiss till 
förvaltningen för att utreda juridiska konsekvenser av att införa ett nytt lokalersättnings 
system. Att man utreder var det faktiska beslutet om lokalbidrag borde tas. I andra hand yrkar 
Siw Hallbert med instämmande av Peter Arvidsson avslag. 
 
Inga-Lena Persson (MP) yrkar i första hand återremiss till förvaltningen för att avvakta 
resultatet av den statliga utredningen SOU 2020:28, En mer likvärdig skola minskad 
segregation och förbättrad resurstilldelning. Inga-Lena Persson instämmer i andra hand i Siw 
Hallberts yrkande om avslag. 
 
Ing-Marie Rydén Höök (L) yrkar på tillägget att modell för lokalersättning för kommunal och 
fristående verksamhet kompletteras så att kommunens behov utav skolplatser ingår som 
kriterium, samt att de juridiska möjligheterna för Härryda kommun att använda 
undantagsregeln tydliggörs. 
 
Ajournering  
Sammanträdet ajourneras kl. 21:29-21:33. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden redovisar att hon först kommer ställa proposition på om ärendet ska 
återremitteras eller avgöras idag. Om välfärdsnämnden beslutar att återremittera ärendet 
kommer ordförande ställa proposition på Siw Hallberts förslag om återremissyrkande mot 
avslag och Inga-Lena Perssons återremissyrkande mot avslag. Om välfärdsnämnden beslutar 
att avgöra ärendet idag kommer ordförande ställa Maria Kornevik Jakobssons yrkande mot 
avslag. Därefter kommer ordförande ställa proposition på Ing-Marie Rydéns tilläggsyrkande 
mot avslag. 
 
Välfärdsnämnden godkänner redovisad propositionsordning. 
 
Propositioner  
 
Återremiss mot avgöra idag 
Efter ställd proposition på återremiss och avgörande idag finner ordförande att 
välfärdsnämnden beslutat avgöra ärendet idag. 
 
Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes. Den som bifaller att ärendet 

Page 2 of 7Page 74 of 677



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2020-12-16 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

avgörs idag röstar Ja. Den som bifaller att ärendet återremitteras röstar Nej. Voteringen 
utfaller så att 6 ledamöter röstar Ja, 6 röstar Nej och 1 avstår. Bilaga 5 voteringslista. 
 
Välfärdsnämnden har således med ordförandens utslagsröst beslutat att avgöra ärendet idag. 
 
Maria Kornevik Jakobssons yrkande och Siw Hallberts avslagsyrkande 
Efter ställd proposition på Maria Kornevik Jakobssons och Siw Hallberts yrkanden finner 
ordföranden att välfärdsnämnden beslutat bifalla Maria Kornevik Jakobssons yrkande. 
 
Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes. Den som bifaller Maria Kornevik 
Jakobssons yrkande röstar Ja. Den som bifaller Siw Hallberts yrkande röstar Nej. Voteringen 
utfaller så att 6 ledamöter röstar Ja, 6 röstar Nej och 1 avstår. Bilaga 6 voteringslista. 
 
Välfärdsnämnden har således med ordförandens utslagsröst beslutat att bifalla Maria 
Kornevik Jakobssons yrkande. 
 
Ajournering  
Sammanträdet ajourneras kl. 21:36-21:40. 
 
Ing-Marie Rydén Hööks tilläggsyrkande 
Efter ställd proposition på Ing-Marie Rydén Hööks yrkande mot avslag finner ordföranden att 
välfärdsnämnden beslutat avslå yrkandet. 
 
Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes. Den som bifaller att Ing-Marie 
Ryden Hööks yrkande avslås röstar Ja. Den som bifaller Ing-Marie Rydén Hööks yrkande 
röstar Nej. Voteringen utfaller så att 6 ledamöter röstar Ja, 7 röstar Nej. Bilaga 
7 voteringslista. 
 
Välfärdsnämnden har således beslutat att bifalla Ing-Marie Rydén Hööks tilläggsyrkande. 
  
 

Beslut 

Välfärdsnämnden tillstyrker modell för lokalersättning för kommunal och fristående 
verksamhet med tillägget att modell för lokalersättning för kommunal och fristående 
verksamhet kompletteras så att kommunens behov utav skolplatser ingår som kriterium, samt 
att de juridiska möjligheterna för Härryda kommun att använda undantagsregeln tydliggörs. 
 
Mot beslutet reserverar sig Peter Arvidsson (SD),Siw Hallbert (S), Birgitta Berntsson (S), 
Jonas Andersson (S), Inga-Lena Persson (MP), Bilaga 8 skriftlig reservation. 
 

---------------------- 
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VOTERINGSLISTA 
Välfärdsnämnden 

 

  

Sammanträdesdatum  
2020-12-16  

 

Voteringslista: § 304 
Ärende: Yttrande över förslag till modell för lokalersättning för kommunal och fristående 
verksamhet,  2020VFN535 
 
Bilaga 5 voteringslista 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Maria Kornevik Jakobsson (C), ordförande X   
Sven Karlsson (M), vice ordförande X   
Siw Hallbert (S), 2:e vice ordförande  X  
Kristina Andrén (M), ledamot X   
Ing-Marie Rydén Höök (L), ledamot   X 
Inger Axelsson (KD), ledamot X   
Birgitta Berntsson (S), ledamot  X  
Jonas Andersson (S), ledamot  X  
Inga-Lena Persson (MP), ledamot  X  
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Katia Petkova (M), ersättare X   
Tommy Brundin (M), ersättare X   
Per Olov Risman (SD), ersättare  X  
Resultat 6 6 1 

Bilaga 6 voteringslista 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Maria Kornevik Jakobsson (C), ordförande X   
Sven Karlsson (M), vice ordförande X   
Siw Hallbert (S), 2:e vice ordförande  X  
Kristina Andrén (M), ledamot X   
Ing-Marie Rydén Höök (L), ledamot   X 
Inger Axelsson (KD), ledamot X   
Birgitta Berntsson (S), ledamot  X  
Jonas Andersson (S), ledamot  X  
Inga-Lena Persson (MP), ledamot  X  
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Katia Petkova (M), ersättare X   
Tommy Brundin (M), ersättare X   
Per Olov Risman (SD), ersättare  X  
Resultat 6 6 1 

Bilaga 7 voteringslista 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Maria Kornevik Jakobsson (C), ordförande X   
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Sven Karlsson (M), vice ordförande X   
Siw Hallbert (S), 2:e vice ordförande  X  
Kristina Andrén (M), ledamot X   
Ing-Marie Rydén Höök (L), ledamot  X  
Inger Axelsson (KD), ledamot X   
Birgitta Berntsson (S), ledamot  X  
Jonas Andersson (S), ledamot  X  
Inga-Lena Persson (MP), ledamot  X  
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Katia Petkova (M), ersättare X   
Tommy Brundin (M), ersättare X   
Per Olov Risman (SD), ersättare  X  
Resultat 6 7 0 
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Bilaga 8 till protokollet 2020-12-16 § 304 

 

Motivering till reservation från Miljöpartiet de gröna Härryda gällande förslag till modell för 
lokalersättning för kommunal och fristående verksamhet 

Miljöpartiet anser att det är mycket olämpligt att hasta fram ett beslut i frågan om ändrad modell för 
lokalersättning. Den pågående statliga utredningen, SOU 2020:28, En mer likvärdig skola-minskad 
skolsegregation och förbättrad resurstilldelning, har som ett av förslagen en översyn över 
ersättningar till fristående skolor. Härryda kommun bör avvakta resultatet av denna utredning innan 
beslut fattas om lokalersättning och på så sätt skapa förutsättningar för en modell som passar in i 
frågan om skolersättning i ett helhetsperspektiv.  

Förslag ur utredningen: 

”En förändring ska genomföras av hur ersättningen till enskilda huvudmän, den s.k. skolpengen, 
beräknas. Avdrag ska göras för de merkostnader som uppstår p.g.a. att olika huvudmän har olika 
ansvar. Kommunen har, till skillnad från enskilda huvudmän, ansvar att dels erbjuda alla barn i 
kommunen en plats i en skola nära hemmet, dels ha beredskap att ta emot nya elever, något 
utredningen funnit genererar betydande merkostnader över tid.” 

Att hantera ärendet utan krav på ett snabbt beslut ger även möjlighet att hinna skapa klarhet i 
kvarstående juridiska oklarheter.  

Att skynda fram ett beslut angående lokalersättningen kan inte motiveras av att det finns ett stort 
behov av att etablera en ny grundskola och därmed vara i behov av att ha denna fråga skyndsamt 
klarlagd. Citat ur Yttrande över förslag till modell för lokalersättning för kommunal och fristående 
verksamhet: ”Enligt lokalresursplanen bedöms inte finnas behov av fler skolplatser de närmaste fem 
åren. Befolkningsprognosen för Härryda kommun visar ett vikande elevantal i ett tioårsperspektiv.” 

Misstanken om att behovet av ett snabbt beslut har att göra med att skapa goda incitament och 
bana vägen för en ansökan om etablering från Internationella Engelska skolan bekräftades under 
mötet och visar på ännu ett exempel på en olämplig hantering av denna infekterade fråga. 

Inga-Lena Persson
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Sektorn för utbildning, kultur och fritid  
Elin Rosén 

 
 
 
 Välfärdsnämnden 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-12-18 2020VFN535  60 
  
 

Yttrande över förslag till modell för lokalersättning för kommunal och 
fristående verksamhet 

Sammanfattning  
Kommunstyrelsen har remitterat ärendet Redovisning av uppdrag om att ta fram förslag 
till modell för lokalersättning för kommunal och fristående verksamhet till 
välfärdsnämnden för att inhämta synpunkter inför kommunstyrelsens behandling av 
ärendet på sammanträdet den 7 januari 2021.   
 
I Härryda kommun beräknas bidraget till fristående verksamhet efter samma grunder 
som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten, i 
enlighet med den huvudregel som finns angiven i 14 kap. 6 § skolförordningen 
(2011:185). Eftersom kommunen generellt har låga lokalkostnader, kan det innebära 
ekonomiska svårigheter för andra utförare att etablera sig med nybyggda skollokaler i 
kommunen.   
 
I skolförordningen finns också en undantagsregel beskriven, som möjliggör en högre 
ersättning för lokalkostnader. Undantagsregeln kan tillämpas om det finns särskilda skäl, 
där intresset av att utbildning med en enskild huvudman kan etableras utgör ett sådant 
skäl. I remissen är en möjlig ersättningsmodell för kostnader avseende nybyggda 
skollokaler beskriven, omfattande verksamheterna förskola, grundskola och fritidshem.  
 
Sammantaget kan konstateras att den föreslagna ersättningsmodellen skapar 
förutsättningar för genomförande av den politiskt beslutade inriktningen. För 
välfärdsnämnden, i egenskap av huvudman för den kommunala skolverksamheten, 
innebär etablering av friskolor även krav på anpassningar och omställning i den egna 
verksamheten, vilket innebär ökade kostnader och ibland negativa konsekvenser för 
enskilda. Detta behöver dock ses i ett sammanhang om långsiktig utveckling i 
kommunen. Omställningen mot ökad valfrihet genom fler privata utförare kan uppfattas 
som negativt kännbar under en övergångsperiod, men kommer med vidtagna 
åtgärder sannolikt att kunna balanseras över tid.   
 
Förvaltningen gör bedömningen att förslaget till modell för lokalersättning för kommunal 
och fristående verksamhet kan tillstyrkas under förutsättning att välfärdsnämnden 
kompenseras för ökade lokalkostnader i samband med nybyggda skollokaler. 
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Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden tillstyrker modell för lokalersättning för kommunal och fristående 
verksamhet. 

Ärendet 
Kommunstyrelsen har remitterat ärendet Redovisning av uppdrag om att ta fram förslag 
till modell för lokalersättning för kommunal och fristående verksamhet till 
välfärdsnämnden för att inhämta synpunkter inför kommunstyrelsens behandling av 
ärendet på sammanträdet den 7 januari 2021.   
 
I Härryda kommun beräknas bidraget till fristående verksamhet efter samma grunder 
som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten, i 
enlighet med den huvudregel som finns angiven i 14 kap. 6 § skolförordningen 
(2011:185). Eftersom kommunen generellt har låga lokalkostnader, kan det innebära 
ekonomiska svårigheter för andra utförare att etablera sig med nybyggda skollokaler i 
kommunen.   
 
I skolförordningen finns också en undantagsregel beskriven, som möjliggör en högre 
ersättning för lokalkostnader. Undantagsregeln kan tillämpas om det finns särskilda skäl, 
där intresset av att utbildning med en enskild huvudman kan etableras utgör ett sådant 
skäl. I remissen är en möjlig ersättningsmodell för kostnader avseende nybyggda 
skollokaler beskriven, omfattande verksamheterna förskola, grundskola och fritidshem.  
 
Tillstånd för fristående skolor   
Fristående huvudmän får efter ansökan godkännas som huvudmän för skola i enlighet 
med bestämmelser i 2 kap. 5 § skollagen (2010:800). Skolinspektionen prövar ansökan 
om godkännande att få starta fristående skola. Ansökan skickas på remiss till den 
kommun där den fristående skolan ansöker om att starta. Det innebär att Härryda 
kommun får tillfälle att yttra sig vid ansökan från fristående huvudmän som önskar 
etablera sig i kommunen. Av kommunens remissyttrande till Skolinspektionen ska det 
framgå vilka ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som kan uppstå 
för elever eller den del av skolväsendet som bedrivs av det allmänna i den kommun där 
utbildningen ska bedrivas. Skolinspektionen gör därefter en ägar- och ledningsprövning 
samt en prövning av huvudmannens ekonomiska förutsättningar att bedriva sökt 
verksamhet. Den som ansöker ska även visa att det finns ett riktat intresse från relevant 
målgrupp, det vill säga elever i rätt ålder boende i området, till den planerade 
utbildningen och skolenheten.  
 
Bidrag från hemkommunen  
När en fristående huvudman får godkännande att starta innebär det att huvudmannen har 
rätt till bidrag från hemkommunen för varje elev vid skolenheten. Bidraget ska grunda sig 
på hemkommunens budget för det kommande budgetåret och beslutas före kalenderårets 
början. Om en kommun tillskjuter ytterligare resurser till den egna verksamheten under 
löpande budgetår, ska motsvarande resurser tilldelas de verksamheterna.   
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Välfärdsnämndens ansvarsområde  
Välfärdsnämndens uppdrag och ansvar för utbildningsområdet avser ansvaret för 
kommunens huvudmannaskap för den kommunala skolan. Hemkommunen är skyldig att 
ordna en plats i skolan för alla barn som har rätt till utbildning. I mål och inriktningar från 
kommunfullmäktige och välfärdsnämnden framgår en tydlig inriktning om att möjliggöra 
för fler privata utförare inom skolområdet. 
 
Påverkan på välfärdsnämndens ansvarsområde  
Förslaget till modell för lokalersättning för kommunal och fristående verksamhet som nu 
remitterats till välfärdsnämnden syftar till att skapa bättre förutsättningar för fler utförare 
inom skolområdet för att ge ökad valfrihet vid val av skola. Detta är i enlighet med den 
politiska inriktningen med fler utförare och större valfrihet för elever och 
vårdnadshavare. Konstruktionen av modellen samt ekonomiska konsekvenser är 
beskrivna i föreliggande utredning som förelagts kommunstyrelsen.   
 
Det är sannolikt så att en ny friskola får påverkan på elevunderlaget i befintliga skolor i 
en kommun och det är huvudmannens ansvar att hantera detta, så väl genom att öka den 
egna verksamhetens attraktivitet som genom kostnads- och verksamhetsanpassningar. I 
en kommun där det utifrån befolkningsprognoser inte bedöms finnas behov av fler 
skolplatser är det sannolikt att effekten av en ny skola blir än mer kännbar i befintliga 
skolor.  
 
Enligt lokalresursplanen bedöms inte finnas behov av fler skolplatser de närmaste fem 
åren. Befolkningsprognosen för Härryda kommun visar ett vikande elevantal i ett 
tioårsperspektiv.  
 
Skulle en ny fristående skola etableras kommer sannolikt en del av kommunens elever att 
välja denna, men möjligen också elever från kranskommuner. Det är svårt att säga hur 
många elever som kommer att välja en fristående skola och från vilka 
kommunala/fristående skolor dessa elever kommer. Idag har vi t ex elever som bor i 
Rävlanda som väljer Fridaskolan i Mölnlycke, vilket tydliggör att det inte alltid är 
närheten som är den mest avgörande faktorn. Ett större elevtapp från kommunens skolor 
medför ökade kostnader, så väl genom omställningskostnader som kostnader för tomma 
lokaler. Dessa kostnader kan bli betydande och det kan innebära svårigheter för 
välfärdsnämnden att hantera dessa inom befintlig budgetram.  
 
I den remitterade modellen för lokalersättning anges ett exempel med en grundskola för 
600 elever. Föreslagen ersättningsmodell skulle i ett sådant exempel ge ett extra 
lokalbidrag till en skola i nybyggda lokaler om ca 4 mnkr. En skola av denna storlek får 
också ett grundbidrag från hemkommunen för lokalkostnader motsvarande ca 11 mnkr. 
Det totala bidraget för lokaler uppgår då till ca 15 mnkr och innebär en nettokostnad för 
kommunen på ca 12 mnkr (efter återsökning av momskompensation).  
 
Kommunens merkostnad om ca 12 mnkr årligen ryms inte inom befintlig ram, varför 
nämnden behöver ta fram ett förslag till finansiering. Detsamma gäller för de ökade 
kostnader som uppstår vid ett överskott av skolplatser. Finansiering kan antingen ske 
genom att besparingar motsvarande kostnaderna genomförs inom nämnden eller att 
medel erhålls via anslagsförstärkning. 
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Samtidigt som ett ökat utbud av privata utförare uppfyller den politiska inriktningen om 
ökad valfrihet i kommunen, kommer det således innebära att den kommunala 
verksamheten behöver anpassas på ett sätt som kan uppfattas som negativt av barn och 
vårdnadshavare. Befintliga skolor kan behöva minskas i storlek, ställas om och kanske 
även stängas för att upprätthålla en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet. 
Omställningen kan också leda till övertalighet bland personal.  
 
Sammantaget kan konstateras att den föreslagna ersättningsmodellen skapar 
förutsättningar för genomförande av den politiskt beslutade inriktningen. För 
välfärdsnämnden, i egenskap av huvudman för den kommunala skolverksamheten, 
innebär etablering av friskolor även krav på anpassningar och omställning i den egna 
verksamheten, vilket innebär ökade kostnader och ibland negativa konsekvenser för 
enskilda. Detta behöver dock ses i ett sammanhang om långsiktig utveckling i 
kommunen. Omställningen mot ökad valfrihet genom fler privata utförare kan uppfattas 
som negativt kännbar under en övergångsperiod, men kommer med vidtagna 
åtgärder sannolikt att kunna balanseras över tid.   
 
Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen gör bedömningen att förslaget till modell för lokalersättning för kommunal 
och fristående verksamhet kan tillstyrkas under förutsättning att välfärdsnämnden 
kompenseras för ökade lokalkostnader i samband med nybyggda skollokaler. 
 
 
Peter Lönn    Päivi Malmsten  
Kommundirektör   Sektorschef    
  
 
  
Bilaga 1: Protokollsutdrag § 439 – Redovisning av uppdrag om att ta fram förslag till 
modell för lokalersättning för kommunal och fristående verksamhet 
 
Bilaga 2: Tjänsteskrivelse - Redovisning av uppdrag om att ta fram förslag till modell för 
lokalersättning för kommunal och fristående verksamhet (2020KS868)  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-11-19 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 439        Dnr 2020KS686 

Redovisning av uppdrag om att ta fram förslag till modell för 
lokalersättning för kommunal och fristående verksamhet  

  
Kommunstyrelsen uppdrog den 5 november 2020 § 419 åt förvaltningen att ta fram ett förslag 
till modell som ger kommunen och andra utförare i fristående verksamheter samma 
förutsättningar att bygga och etablera nya skolor. Modellen ska eftersträva en så likartad 
hantering som möjligt mellan verksamhet i egen regi och i annans regi. 
 
I Härryda kommun beräknas bidraget till fristående verksamhet efter samma grunder som 
kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten, i enlighet med 
likabehandlingsprincipen och den huvudregel som finns angiven i skolförordningen. Eftersom 
kommunen generellt har låga lokalkostnader, kan det innebära ekonomiska svårigheter för 
andra utförare att etablera sig med nybyggda skollokaler i kommunen. 
 
Vid sidan av huvudregeln finns även en undantagsregel beskriven, där ersättning till 
fristående verksamhet ges för faktiska lokalkostnader. Undantagsregeln kan tillämpas om det 
finns särskilda skäl. I detta ärende redovisas förslag till ersättningsmodell i enlighet med 
undantagsregeln, omfattande verksamheterna förskola, grundskola och fritidshem. 
 
En övergång från huvudregel till undantagsregel riskerar att ge ekonomiska konsekvenser för 
kommunen. En ny förskola eller skola skulle kunna innebära ett överskott av lokaler. 
 
Från ekonomi- och upphandlingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 12 november 
2020. 
  
Kommunstyrelsens behandling  
  
Yrkande  
Per Vorberg (M) yrkar med instämmande av Patrik Linde (S), Peter Arvidsson (SD) och 
Roland Jonsson (MP) att kommunstyrelsen remitterar ärendet till välfärdsnämnden för att 
inhämta synpunkter, inför kommunstyrelsens behandling av ärendet på sammanträdet den 7 
januari 2021. 
  
Proposition  
Efter ställd proposition på Per Vorbergs yrkande finner ordföranden att kommunstyrelsen 
beslutat bifalla yrkandet.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-11-19 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

Beslut 

Kommunstyrelsen remitterar ärendet till välfärdsnämnden för att inhämta synpunkter, inför 
kommunstyrelsens behandling av ärendet på sammanträdet den 7 januari 2021. 
 

---------------------- 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-11-05 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 419        Dnr 2020KS686 

Uppdrag om att ta fram förslag till modell för lokalersättning för 
kommunal och fristående verksamhet  

  
Från Per Vorberg (M) föreligger skrivelse daterad den 4 november 2020, om uppdrag att ta 
fram förslag på modell för lokalersättning för kommunal och fristående verksamhet. 
 
I den av kommunfullmäktige antagna (28 mars 2019, § 46) majoritetens strategiska plan för 
åren 2019-2022, liksom i verksamhetsplanen för åren 2020-2022, framgår att kommunen 
kontinuerligt ska pröva möjligheten att verksamhet bedrivs av annan utförare än kommunen. 
Inom skolområdet sker detta genom så kallad fristående verksamhet. 
  
I Härryda kommun beräknas verksamhetsbidraget till fristående verksamhet efter samma 
grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten, i 
enlighet med likabehandlingsprincipen. Beslut om bidragsbeloppet fattas av verksamhetschef 
med stöd av den politiskt antagna budgeten enligt välfärdsnämndens delegationsordning. 
Bidragsbeloppet bestäms inför kommande budgetår och för varje enskild huvudman. 
  
När det gäller lokalkostnadsersättningen skiljer ersättningen mellan olika skolor och 
huvudmän, då fristående verksamheter får snittet av bokförda lokalkostnader kommunen har 
för respektive verksamhet. Härryda kommun har generellt låga lokalkostnader per elev, vilket 
huvudsakligen beror på att lokalerna är välanvända, i huvudsak är ett äldre bestånd, har en 
stor underhållsskuld samt att ingen större nybyggnation skett på senare år. Vid jämförelse av 
möjligheterna att bygga nya ändamålsenliga lokaler för kommunen respektive andra utförare 
ser man att kommunen ligger långt över den kostnad som ges till andra utförare. Det ges alltså 
olika förutsättningar där kommunen har en fördel gentemot andra utförare med dagens 
ersättningsmodell. Vid kommunal nyproduktion ökar den genomsnittliga lokalkostnaden per 
elev, eftersom kostnaderna för nybyggda skollokaler är avsevärt högre än för äldre lokaler. 
Men en nybyggd skollokal är flera gånger dyrare per kvadratmeter än en gammal. 
Kommunens låga lokalkostnader i snitt, kan därför innebära svårigheter för andra utförare att 
etablera sig med nybyggda skollokaler i kommunen vilket är en beslutad viljeriktning. 
  
Det är av vikt att kommunen och andra utförare har samma förutsättningar att bygga och 
etablera nya skolor. Därför behöver det arbetas fram en lokalkostnadsersättningsmodell som 
är transparent, förutsägbar och håller över tid oavsett om det är kommunen eller en fristående 
verksamhet som bygger nya skolor. 
  
Kommunstyrelsens behandling  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-11-05 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

Yrkanden  
Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att ta fram förslag till en 
modell som ger kommunen och andra utförare i fristående verksamheter samma 
förutsättningar att bygga och etablera nya skolor. Modellen skall eftersträva en så likartad 
hantering som möjligt mellan verksamhet i egen regi och i annans regi. 
 
Robert Langholz (S) yrkar att kommunstyrelsen avslår Per Vorbergs yrkande. 
  
Proposition  
Efter ställd proposition på Per Vorbergs och Robert Langholz 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 Robert Langholz yrkande röstar Nej. Voteringen utfaller 
så att 9 ledamöter röstar Ja och 4 röstar Nej. Bilaga 1 voteringslista. 
  
Kommunstyrelsen har således beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att ta fram förslag till en modell som ger 
kommunen och andra utförare i fristående verksamheter samma förutsättningar att bygga och 
etablera nya skolor. Modellen skall eftersträva en så likartad hantering som möjligt mellan 
verksamhet i egen regi och i annans regi. 
 
Mot beslutet reserverar sig Patrik Linde (S), Robert Langholz (S), Ulla-Karin Johansson (S) 
och Marie Strid (MP). 
 

---------------------- 
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VOTERINGSLISTA 
Kommunstyrelsen 

 

  

Sammanträdesdatum  
2020-11-05  

 

Voteringslista: § 419 
Ärende: Uppdrag om att ta fram förslag till modell för lokalersättning för kommunal och 
fristående verksamhet,  2020KS686 
 
Bilaga 1 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   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Martin Tengfjord (SP), ledamot X   
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot  X  
Robert Langholz (S), ledamot  X  
Tony Wahl (C), ersättare X   
Marie Strid (MP), ersättare  X  
Anders Johansson (SD), ersättare X   
Resultat 9 4 0 
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Datum   Dnr  
2020-11-04   2020KS686 048 
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Uppdrag till förvaltningen att ta fram förslag till modell för 
lokalersättning för kommunal och fristående verksamhet 
 
I den av kommunfullmäktige antagna (28 mars 2019, § 46) majoritetens 
strategiska plan för åren 2019-2022, liksom i verksamhetsplanen för åren 
2020-2022, framgår att kommunen kontinuerligt ska pröva möjligheten att 
verksamhet bedrivs av annan utförare än kommunen. Inom skolområdet 
sker detta genom så kallad fristående verksamhet.  
 
I Härryda kommun beräknas verksamhetsbidraget till fristående verksamhet 
efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser 
till den egna verksamheten, i enlighet med likabehandlingsprincipen. Beslut 
om bidragsbeloppet fattas av verksamhetschef med stöd av den politiskt 
antagna budgeten enligt välfärdsnämndens delegationsordning. 
Bidragsbeloppet bestäms inför kommande budgetår och för varje enskild 
huvudman. 
 
När det gäller lokalkostnadsersättningen skiljer ersättningen mellan olika 
skolor och huvudmän, då fristående verksamheter får snittet av bokförda 
lokalkostnader kommunen har för respektive verksamhet. Härryda kommun 
har generellt låga lokalkostnader per elev, vilket huvudsakligen beror på att 
lokalerna är välanvända, i huvudsak är ett äldre bestånd, har en stor 
underhållsskuld samt att ingen större nybyggnation skett på senare år. Vid 
jämförelse av möjligheterna att bygga nya ändamålsenliga lokaler för 
kommunen respektive andra utförare ser man att kommunen ligger långt 
över den kostnad som ges till andra utförare. Det ges alltså olika 
förutsättningar där kommunen har en fördel gentemot andra utförare med 
dagens ersättningsmodell. Vid kommunal nyproduktion ökar den 
genomsnittliga lokalkostnaden per elev, eftersom kostnaderna för nybyggda 
skollokaler är avsevärt högre än för äldre lokaler. Men en nybyggd skollokal 
är flera gånger dyrare per kvadratmeter än en gammal. Kommunens låga 
lokalkostnader i snitt, kan därför innebära svårigheter för andra utförare att 
etablera sig med nybyggda skollokaler i kommunen vilket är en beslutad 
viljeriktning. 
 
Det är av vikt att kommunen och andra utförare har samma förutsättningar 
att bygga och etablera nya skolor. Därför behöver det arbetas fram en 
lokalkostnadsersättningsmodell som är transparent, förutsägbar och håller 
över tid oavsett om det är kommunen eller en fristående verksamhet som 
bygger nya skolor. 
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2 (2)  
 

Referenser 
Bilaga 1 Lokalkostnader förskola grundskola 2020 
Bilaga 2 Bidragsbelopp förskola grundskola 2020 
 
 
Ordförandes förslag till beslut 
Kommunstyrelsen uppdrar år förvaltningen att ta fram förslag till en modell 
som ger kommunen och andra utförare i fristående verksamheter samma 
förutsättningar att bygga och etablera nya skolor. Modellen skall eftersträva 
en så likartad hantering som möjligt mellan verksamhet i egen regi och i 
annans regi. 
 
 
 
Per Vorberg (M) 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Bilaga 1

LOKALKOSTNADER 2020

FÖRSKOLOR
Hyra 2020, 

tkr
Barnantal 2020 

enligt budget
Årshyra, tkr/ 

barn 2020
Tallgårdens förskola 1 599 111 14
Pixbo förskola 372 55 7
Ljungna förskola 640 56 11
Hulelyckans förskola 196 37 5
Krokens förskola 1 439 103 14
Rullstenens förskola 1 653 95 17
Barrskogens förskola 1 963 91 22
Djupedals förskola 1 120 92 12
Finnsjöns förskola 1 032 54 19
Furubackens förskola 796 75 11
Mossens förskola 327 36 9
Högadals förskola (endast VT) 188 51 7
Nysäters förskola 1 190 72 17
Agnebäckens förskola 771 91 8
Eskilsbys förskola 212 24 9
Högåsens förskola 493 45 11
Hagens förskola 1 093 64 17
Salmereds förskola 1 327 54 25
Sjöholmens förskola 297 37 8
Stommens förskola (endast VT) 297 44 14
Smedjebackens förskola 1 572 106 15
Mystens förskola 1 534 102 15
Västergärdets förskola 2 300 77 30
Skårtorps förskola 1 548 93 17
Björkängens förskola 1 244 74 17
Gärdets förskola 784 37 21
Hindås förskola 414 54 8
Älmhults förskola 1 193 41 29
Fagerhults förskola 1 739 94 19
Hedens förskola 1 586 53 30

GRUNDSKOLOR
Hyra 2020, 

tkr
Elevtal 2020 åk  

F-9 enligt budget
Årshyra, tkr/ 

elev 2020
Säteriskolan 3 872 272 14
Vällsjöskolan 1 177 169 7
Furuhällsskolan 3 948 335 12
Högadalsskolan 2 036 301 7
Skinnefjällsskolan 3 980 279 14
Lunnaskolan 2 955 394 8
Backaskolan 6 317 204 31
Härrydaskolan 2 036 136 15
Eskilsbyskolan 541 13 42
Hindåsskolan 3 970 366 11
Hällingsjöskolan 1 422 129 11
Ekdalaskolan 3 750 423 9
Djupedalskolan 2 962 452 7
Båtsmansskolan 2 721 245 11
Landvetterskolan 7 012 796 9
Önnerödsskolan 5 287 446 12
Rävlandaskolan 6 379 486 13

Fagerhultsskolan (helårshyra 2022) 8 537
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Bilaga 2
Sid 1/2

BIDRAG TILL FRISTÅENDE VERKSAMHET 2020

Grundbelopp inkl lönerevision för strategisk satning och lönerevision april.

ÅK 1-5 ÅK 6-9

Undervisning, läromedel, elevhälsa och 
måltider 63 707 kr 79 604 kr
Lokaler 13 146 kr 13 146 kr
Grundbelopp per elev 76 853 kr 92 750 kr
Administration 3% 2 306 kr 2 783 kr
Momskompensation 6% 4 750 kr 5 732 kr

ÅRLIGT BIDRAG PER ELEV 83 908 kr 101 265 kr

Maximal lokalersättning baserat på de två senast byggda skolorna
Lokalbidrag beräknat för 
Backa/Fagerhult 17 875 kr 17 875 kr
Inkl adm 3 % och moms 6 % 19 516 kr 19 516 kr
Skillnad per elev 5 163 kr 5 163 kr

Förskole-
klass 

Fritidshem 
6-8 år

Fritidshem 
9 år

Fritids-  
klubb

Undervisning, läromedel, elevhälsa och 
måltider 47 633 kr 39 332 kr 31 416 kr 5 291 kr
Lokaler 8 035 kr 4 659 kr 4 659 kr 757 kr
Grundbelopp per elev 55 668 kr 43 990 kr 36 075 kr 6 048 kr
Administration 3% 1 670 kr 1 320 kr 1 082 kr 181 kr
Momskompensation 6% 3 440 kr 2 719 kr 2 229 kr 374 kr
Summa påslag 5 110 kr 4 038 kr 3 312 kr 555 kr
Avdrag för föräldraavgifter 0 kr -7 796 kr -7 796 kr 0 kr

ÅRLIGT BIDRAG PER ELEV 60 778 kr 40 232 kr 31 590 kr 6 603 kr

Maximal lokalersättning baserat på de två senast byggda skolorna
Lokalbidrag beräknat för 
Backa/Fagerhult 11 090 kr 6 528 kr 6 528 kr 977 kr
Inkl adm 3 % och moms 6 % 12 108 kr 7 127 kr 7 127 kr 1 067 kr
Skillnad per elev 3 335 kr 2 041 kr 2 041 kr 240 kr

GRUNDSKOLEVERKSAMHET
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Bilaga 2
Sid 2/2

BIDRAG TILL FRISTÅENDE VERKSAMHET 2020
FÖRSKOLEVERKSAMHET
Grundbelopp inkl lönerevision för strategisk satning och lönerevision april.

1-2 ÅR 3-5 ÅR

Pedagogisk verksamhet, lek- och 
lärprodukter, omsorg och måltider 141 875 kr 101 957 kr
Lokaler 21 527 kr 21 527 kr
Grundbelopp per barn 163 402 kr 123 484 kr
Administration 3% 4 902 kr 3 705 kr
Momskompensation 6% 10 098 kr 7 631 kr
Summa påslag 15 000 kr 11 336 kr
Avdrag för föräldraavgifter -13 523 kr -13 523 kr
Avdragsreducering för allmän förskola 2 272 kr
Summa avdrag -13 523 kr -11 251 kr

ÅRLIGT BIDRAG PER BARN 164 879 kr 123 569 kr

Maximal lokalersättning baserat på de två senast byggda förskolorna
Lokalbidrag beräknat för 
Västergärdet/Tallgården 23 278 kr 23 278 kr
Inkl adm 3 % och moms 6 % 25 415 kr 25 415 kr
Skillnad per elev 1 912 kr 1 912 kr
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Utvecklingsfunktionen   
Rebecka Isaksson 

 
 
 
 Kommunstyrelsen 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-11-03 2020KS665  170 
  
 

Revidering av taxa för brandskyddskontroll 

Sammanfattning  
Räddningstjänsten Storgöteborg svarar för fullgöra kommunens uppgifter som följer av 
lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, LSO, för sotning, rengöring och 
brandskyddskontroll. Kommunen får föreskriva att avgift ska tas ut för sådan sotning och 
brandskyddskontroll, vilket görs genom sotningstaxa respektive taxa för 
brandskyddskontroll.  
 
Den 15 oktober 2020 § 187 antog kommunfullmäktige taxa för brandskyddskontroll med 
stöd av 3 kap. 7 § LSO. 
 
Den 8 oktober 2020 behandlade förbundsstyrelsen ett ärende om ny sotningstaxa. 
Ärendet har skickats till förbundets medlemmar för beslut. Vid framtagandet av 
sotningstaxan uppmärksammades att avgiften för ombokning inte regleras på samma vis i 
taxan för brandskyddskontroll. Enligt gällande taxa för brandskyddskontroll ska en 
ombokningsavgift alltid tas ut vid ombokning till en annan dag medan förslaget till ny 
sotningstaxa innebär att avgift ska tas ut endast då ombokningen skett senare än 48 
helgfria timmar för aviserat besök. 
 
Förbundsstyrelsen bedömer att det är rimligt att avgiften för ombokning regleras på 
samma sätt i de två nämnda taxorna och överlämnar till medlemskommunernas 
kommunstyrelser och kommunfullmäktige att besluta att taxan för brandskyddskontroll 
revideras enligt följande.  
 
Föreslagen lydelse 
1.4 Avgift för ombokning 
Då fastighetsägaren eller nyttjanderättshavaren ombokat senare än 48 timmar före 
aviserat besök, uttas en grundavgift. 
 
Nuvarande lydelse   
1.4 Avgift för ombokning 
Då kontrollen inte kunnat utföras enligt ordinarie avisering och fastighetsägaren eller 
nyttjanderättshavararen ombokat till en annan dag än den aviserade. 
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Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att revidera taxan för brandskyddskontroll på så sätt att  
p. 1.4 Avgift för ombokning ska ha följande formulering.  
 
”Då fastighetsägaren eller nyttjanderättshavaren ombokat senare än 48 helgfria timmar 
före aviserat besök, uttas en grundavgift” 
 
Formuleringen träder i kraft då alla medlemskommuner i Räddningstjänstförbundet 
Storgöteborg beslutat därom, dock tidigast den 1 januari 2021.  
 

  

Peter Lönn 
Kommundirektör  Birgitta Flärdh 
  Utvecklingschef 

Bilagor 
1. Taxa för brandskyddskontroll i gällande lydelse 

2. Förbundsstyrelsens beslut, protokollsutdrag  

3. Tjänsteutlåtande 
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Räddningstjänstförbundet 
Storgöteborg 
 

Telefon, växel: 
031-335 26 00 
Telefax: 
031-335 27 71 

E-post: 
raddningstjansten@rsgbg.se 
Hemsida: 
www.rsgbg.se 

Postadress: 
Box 5204 
402 24 GÖTEBORG 

Besöksadress: 
Åvägen 2 
Org. nr 
222000-0752 

Bankgiro: 
5853-4009 
 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Juridiska enheten 
Marie Caldenby, 031 335 27 02 
Utfärdat datum: 2020-09-23 
Presidiet: 2020-09-24 
Styrelsen: 2020-10-08 
Diarienr: 0210/20 
 

Revidering av del av taxa för brandskyddskontroll 

Förslag till beslut 
Förbundsstyrelsen överlämnar till medlemskommunernas kommunstyrelser och 
kommunfullmäktige att besluta 

Taxan för brandskyddskontroll p. 1.4 Avgift för ombokning ska ha följande formulering: 

”Då fastighetsägaren eller nyttjanderättshavaren ombokat senare än 48 helgfria timmar 
före aviserat besök, uttas en grundavgift.” 

Formuleringen träder i kraft då alla medlemskommuner beslutat därom, dock tidigast 
den 1 januari 2021. 

 

Ärendet 
Beslut avseende taxor för verksamhet som grundar sig på bemyndiganden till en 
kommun i lag eller förordning kan inte delegeras från kommun till kommunalförbund. 
Beslut om de taxor som ska gälla i Räddningstjänstförbundet Storgöteborg (nedan RSG) 
måste därför fattas av förbundets medlemskommuner. För att på ett likställt sätt kunna 
ta ut avgifter för hela RSG är det av yttersta vikt att samtliga medlemskommuner var för 
sig fattar likalydande beslut.  

RSG ansvarar enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) för sotning, rengöring 
och brandskyddskontroll. Kommunen får föreskriva att avgift tas ut för denna sotning 
och brandskyddskontroll, vilket görs genom en sotningstaxa respektive en taxa för 
brandskyddskontroll.  

I ärendet Taxor för räddningstjänstförbundet Storgöteborg som behandlar fem taxor för 
förbundet ingår ärendet Taxa för brandskyddskontroll, dnr 0210/20. Detta ärende har 
behandlats av RSG:s förbundsstyrelse, nedan även kallad FS, den 7 maj 2020 och 
därefter skickats till förbundets sex medlemskommuner för beslut av 
kommunfullmäktige under hösten 2020. Taxorna ska träda i kraft den 1 januari 2021. 

En revidering av nuvarande sotningstaxa pågår och förbundsstyrelsen kommer 
behandla ärende om en ny sotningstaxa den 8 oktober 2020, dnr 0318/20. Detta 
ärende kommer därefter skickas till förbundets medlemskommuner för beslut. Vid 
framtagandet av sotningstaxan uppmärksammades att avgiften för ombokning skiljer 
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sig åt på så sätt att en avgift alltid ska tas ut för ombokning till en annan dag vid 
brandskyddskontroll medan förslaget till kommande sotningstaxa innebär att avgift ska 
tas ut endast då ombokning skett senare än 48 helgfria timmar före aviserat besök. 

Det är rimligt att avgiften för ombokning är samma i sin lydelse i båda taxorna varför 
ett förslag om revidering av brandskyddskontrolltaxan avseende denna bestämmelse 
nu har tagits fram enligt nedan. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
1.4 Avgift för ombokning 
Då kontrollen inte kunnat utföras enligt 
ordinarie avisering och fastighetsägaren 
eller nyttjanderättshavaren ombokat till 
annan dag än den aviserade. 
 

1.4 Avgift för ombokning 
Då fastighetsägaren eller 
nyttjanderättshavaren ombokat senare än 
48 helgfria timmar före aviserat besök, 
uttas en grundavgift. 
 

 

Den ändrade formuleringen innebär att avgift inte tas ut i de fall ombokningen sker 
tidigare än 48 timmar före aviserat besök. 

 

 

 

 

Lars Klevensparr Marie Caldenby 
Förbundsdirektör Förbundsjurist/Enhetschef 
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Utvecklingsfunktionen   
Rebecka Isaksson 

 
 
 
 Kommunstyrelsen 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-11-03 2020KS667  174 
  
 

Taxa för sotning och rengöring samt frister för sotning och rengöring 

Sammanfattning  
Förbundsstyrelsen för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg beslutade den 8 oktober 
2020 § 64 att överlämna till medlemskommunernas kommunstyrelser och 
kommunfullmäktige att besluta om taxa för sotning och rengöring samt frister för sotning 
och rengöring m.m. enligt bilaga 1–2, att gälla från den 1 januari 2022. Aktuellt ärende 
har föranletts av att räddningstjänstförbundet ska genomföra en ny upphandling av 
sotningstjänster. Upphandlingen kommer kunna baseras på kvalitetskriterier i stället för 
pris, om taxan för sotning och rengöring är fastställd på förhand inför nästkommande 
avtalsperiod. Befintliga avtal med nuvarande sotningsleverantörer löper ut den 31 
december 2021. 
 
De förändringarna som föreslås i taxan är mindre justeringar och tillägg avseende 
följande delar. 
 
• Rengöring utom ordinarie arbetstid med OB-tillägg 
• Omfattande sotningsbehov inom ordinarie sotningsfrist samt enstaka sotning vid behov 
mellan ordinarie sotningstillfällen  
• Avgift för ej tillträde 
• Avgift för ombokning 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar följande.  
 
1. att anta Taxa sotning och rengöring, i enlighet med bilaga 1, med stöd av 3 kap. 
6 § lagen om skydd mot olyckor,  
2. att anta Frister sotning och rengöring, i enlighet med bilaga 2, med stöd av 3 kap. 1 § 
förordningen om skydd mot olyckor,  
3. att taxan enligt beslutspunkt 1 gäller från och med den 1 januari 2022, med den 
justering som sker enligt beslutspunkt 6, 
4. att fristerna enligt beslutspunkt 2 gäller från och med den 1 januari 2022, 
5. att taxans basår är 2019 samt 
6. att Räddningstjänstförbundet Storgöteborg för varje avgiftsår ska justera taxan i 
beslutspunkt 1 enligt följande. Taxan revideras årligen från och med år 2020 i enlighet 
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med aktuellt sotningsindex, som överenskommits mellan Sveriges Skorstensfejarmästares 
Riksförbund och Sveriges Kommuner och Regioner. Räddningstjänstförbundet 
Storgöteborg ska från och med ikraftträdandet år 2022 årligen justera taxan i enlighet 
med det nationella Sotningsindex (Cirkulär 2002:83) som meddelas av Sveriges 
Kommuner och Regioner.  

Ärendet 
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg beslutade 2014 via medlemskommunerna om en 
ny taxa för sotning och rengöring som trädde i kraft den 1 januari 2016. Därefter har 
kommunfullmäktige fattat beslut om justerad taxa för sotning och rengöring den 30 
januari 2017 § 3.  
 
Förbundsstyrelsen för räddningstjänstförbundet beslutade den 8 oktober 2020 § 64 att 
överlämna till medlemskommunernas kommunstyrelser och kommunfullmäktige att 
besluta om taxa för sotning och rengöring samt frister för sotning och rengöring m.m. 
enligt bilaga 1–2, att gälla från den 1 januari 2022.  
 
Räddningstjänstförbundet har med stöd av sin förbundsordning att fullfölja de 
skyldigheter som åvilar medlemskommunerna i enlighet med lagen (2003:778) om skydd 
mot olyckor. Detta innebär ett ansvar för att organisera och följa upp verksamhet för 
sotning och rengöring. Räddningstjänstförbundet har överlämnat sotning och rengöring 
till fyra privata utförare, s.k. sotningsleverantörer. 
 
Nuvarande avtal om sotningstjänster trädde i kraft den 1 januari 2016. I samband med 
den förra upphandlingen av sotningstjänster gjordes en genomgripande revidering av 
taxan för sotning och rengöring samt av taxans konstruktion. Inför arbetet med nu 
gällande taxa var målsättningarna i huvudsak att få fram en taxa som var lättförståelig 
och transparent för allmänheten, som var lätt att tillämpa för sotningsleverantörerna samt 
att få fram en taxa som bidrog till viss bärighet för sotningsleverantörernas totala 
näringsverksamhet. 
 
Befintliga avtal med nuvarande sotningsleverantörer löper ut den 31 december 2021 och 
en upphandling behöver genomföras innan nya kontrakt kan tilldelas. För att kunna 
genomföra en upphandling som inte baseras på lägsta pris måste en taxa för sotning och 
rengöring, vilken omfattar samtliga medlemskommuner, vara fastställd för 
nästkommande avtalsperiod. Detta innebär att upphandlingen kommer att baseras på 
kvalitetskriterier i stället för pris eftersom taxan för sotning och rengöring kommer att 
vara fastställd på förhand.  
 
De förändringar som nu föreslås är resultatet av en översyn som gjorts av den befintliga 
taxan. Det har därvid i huvudsak framkommit att nuvarande taxa i stort sett upplevs enkel 
och tydlig i sin konstruktion. Taxans konstruktion föreslås därför lämnas oförändrad. Det 
finns dock vissa behov av att göra mindre justeringar och tillägg i taxan. 
Sammanfattningsvis föreslås justeringar och tillägg avseende följande delar. 
 
• Rengöring utom ordinarie arbetstid med OB-tillägg 
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• Omfattande sotningsbehov inom ordinarie sotningsfrist samt enstaka sotning vid behov 
mellan ordinarie sotningstillfällen  
• Avgift för ej tillträde 
• Avgift för ombokning  
 
Kommunen ska vidare meddela föreskrifter om hur ofta rengöring (sotning) ska ske. För 
att underlätta kommunernas ställningstagande har Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB) utarbetat allmänna råd. I MSB:s allmänna råd finns rekommendationer 
om hur ofta sotning bör ske. Vid revideringen av frister för sotning och rengöring har inte 
Räddningstjänstförbundet funnit anledning att avvika från MSB:s allmänna råd. Den enda 
justering som föreslås avseende fristerna för sotning och rengöring är att ändra intervallet 
beträffande sotning av lokaleldstäder från en gång vart fjärde år till en gång vart tredje år. 
Därutöver föreslås en revidering av de särskilda bestämmelserna avseende fristerna. 
 
  

Peter Lönn 
Kommundirektör  Birgitta Flärdh 
  Utvecklingschef 

Bilagor 
1. Föreslagen Taxa sotning och rengöring 

2. Föreslagna Frister sotning och rengöring 

3. Taxa för sotning och rengöring i gällande lydelse 

4. Förbundsstyrelsens beslut, protokollsutdrag 

5. Tjänsteutlåtande, Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 
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                                     Upprättad 2020–10–09   Dnr A0318/20 

1(2)

Taxa sotning och rengöring 
Fastställd av respektive medlemskommuns kommunfullmäktige att gälla från 2022-01-01. 

 Tillämpningsområde: 
Medlemskommunerna i Räddningstjänstförbundet Storgöteborg (Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och 
Lerum) 
För utförande av föreskriven sotning/rengöring enligt 3 kap. 4 § lag om skydd mot olyckor (2003:778) utgår ersättning 
enligt denna taxa. 

 Avgift för sotning och rengöring 
För inställelse inom fastighet för sotning utgår avgift för aktuellt objekt enligt pris angivet i avsnitt 1. Avgiften debiteras 
fastighetsägaren. Sotning ska utföras helgfria vardagar mellan kl. 06:00 – 17:00. Enbart ett Grundobjekt per bostad kan 
debiteras, dock kan ett eller flera tilläggsobjekt tillkomma. 

För inställelse inom fastighet för rengöring av imkanal utgår avgift enligt pris angivet i avsnitt 2. Avgiften debiteras 
fastighetsägaren. I avgiften ingår kostnaden för den tekniska utrustning som rengöringen kräver samt för allt 
förbrukningsmaterial såsom rengöringsmedel, täckplast etc. 

1. Sotning Kronor 
exklusive moms 

Kronor 
inklusive moms 

1.1 Grundobjekt 1 inklusive inställelse 
Avser lokaleldstad i en- och tvåbostadshus, radhus, kedjehus samt fritidshus med en 
skorsten och en eller flera rökkanaler. 

330 412,50 

1.2 Grundobjekt 2 inklusive inställelse 
Avser objekt i en- och tvåbostadshus, radhus, kedjehus samt fritidshus med flera 
skorstenar oavsett antal rökkanaler samt alla värmepannor upp till 60 kWh oavsett 
flytande eller fast bränsle. 

366 457,50 

1.3 Tilläggsobjekt för Grundobjekt 1 och 2 
Tillägg för ytterligare lokaleldstad eller värmepanna inom respektive bostad oavsett 
utförande av ovanstående grundobjekt. 

103 128,75 

1.4 Objekt i flerbostadshus, värmepannor över 60 kWh samt övrigt  
Avgiften avser sotning av flerbostadshus, värmepannor överstigande 60 kWh samt övrigt 
som inte inryms under Grundobjekt 1 och 2. Ersättning uttas för faktisk tidsåtgång per 
person och timme. Tidsåtgången räknas från ankomst tills sotningen slutförts. 

Ersättning för flera utförare får endast uttas om förutsättningarna är sådana att objektet 
kräver detta. Observera att specificerad tidrapport ska lämnas. 

414/ 
timme 

517,50/ 
timme 

1.5 Inställelseavgift – flerbostadshus, värmepannor över 60 kWh samt övrigt 
Inställelseavgiften avser sotning enligt punkt 1.4 och 1.6 samt uttas per person och 
tillfälle. 

Avgift för flera utförare får endast uttas om förutsättningarna är sådana att objektet 
kräver detta. 

137 171,25 

1.6 Beställt arbete 
För annat av kunden beställt arbete inom ramen för den föreskrivna sotningen enligt 
LSO, uttas en inställelseavgift enligt 1.5 samt ersättning för faktisk tidsåtgång per person 
och timme. Tidsåtgången räknas från ankomst tills sotningen slutförts. 

414/ 
timme 

517,50/ 
timme 

1.7 Avgift för ej tillträde 
Då sotningen inte kunnat utföras pga. att det inte getts tillträde till fastigheten enligt 
avisering och särskilda skäl för detta inte förelegat, uttas en inställelseavgift för det 
aviserade besöket per person. 

Avgift för flera utförare får endast uttas om förutsättningarna är sådana att objektet 
kräver detta. 

137 171,25 

 

1.8 Avgift för ombokning 
Då fastighetsägaren eller nyttjanderättshavaren ombokat senare än 48 helgfria timmar 
före aviserat besök, uttas en grundavgift. 

137 171,25 
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2. Rengöring Kronor 
exklusive moms 

Kronor 
inklusive moms 

2.1 Inställelseavgift  
För rengöring uttas en inställelseavgift per person och tillfälle. 

Avgift för flera utförare får endast uttas om förutsättningarna är sådana att objektet 
kräver detta. Avgiften kompenserar även för förbrukningsmateriel. 

207 258,75 

2.2 Timersättning – ordinarie arbetstid 
För rengöring av imkanaler uttas ersättning för faktisk tidsåtgång per person och timme. 
Ordinarie arbetstid är helgfria vardagar mellan kl. 06:00 och 17:00. Tidsåtgången räknas 
från ankomst tills arbetet slutförts i lokalen. 

Ersättning för flera utförare får endast uttas om förutsättningarna är sådana att objektet 
kräver detta. Observera att specificerad tidrapport ska lämnas. 

414/ 
timme 

517,50/ 
timme 

2.3 Timersättning – utom ordinarie arbetstid 
Ersättning för flera utförare får endast uttas om förutsättningarna är sådana att objektet 
kräver detta. Observera att specificerad tidrapport ska lämnas. 

  

A Timersättning – kl. 17:01 – 22:00 
För rengöring av imkanaler utom ordinarie arbetstid (helgfria vardagar kl. 17:01 – 22:00), 
uttas ersättning per person och timme. Tidsåtgången räknas från ankomst tills arbetet 
slutförts i lokalen. Varje påbörjad halvtimme räknas som hel halvtimme.  

455/ 
timme 

568,75/ 
timme 

B Timersättning – kl. 22:01 – 06:00 
För rengöring av imkanaler utom ordinarie arbetstid (helgfria vardagar kl. 22:01 – 06:00), 
uttas ersättning per person och timme. Tidsåtgången räknas från ankomst tills arbetet 
slutförts i lokalen. Varje påbörjad halvtimme räknas som hel halvtimme.  

500/ 
timme 

625/ 
timme 

C Timersättning – lördagar och helgdagar 
För rengöring av imkanaler utom ordinarie arbetstid (lördagar och helgdagar oavsett 
klockslag), uttas ersättning per person och timme. Tidsåtgången räknas från ankomst tills 
arbetet slutförts i lokalen. Varje påbörjad halvtimme räknas som hel halvtimme.  

611/ 
timme 

763,75/ 
timme 

2.4 Avgift för ej tillträde 
Då rengöringen inte kunnat utföras pga att det inte getts tillträde till fastigheten enligt 
avisering och särskilda skäl för detta inte förelegat, uttas en inställelseavgift per person 
och tillfälle för det aviserade besöket. 

207 258,75 

2.5 Avgift för ombokning 
Då fastighetsägaren eller nyttjanderättshavaren ombokat senare än 48 helgfria timmar 
före aviserat besök, uttas en grundavgift. 

 
207 

 
258,75 

3 Basår och årlig justering av taxan 
Taxans basår är 2019. Taxan revideras årligen från och med år 2020 i enlighet med aktuellt 
sotningsindex, som överenskommits mellan Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund och 
Sveriges Kommuner och Regioner. Räddningstjänstförbundet Storgöteborg ska från och med 
ikraftträdandet år 2022 årligen justera taxan i enlighet med det nationella Sotningsindex 
(Cirkulär 2002:83) som meddelas av Sveriges Kommuner och Regioner. 
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Diarienummer: A0319/20
Upprättad: 2020-07-02

FRISTER sotning och rengöring inom räddningstjänstförbundet 
Storgöteborg 

 
  

Värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpannor 
 

Fasta bränslen   
Frist för sotning Beskrivning 

1 ggr/3 år 
Om pannan ingår i en värmecentral som står under kontinuerlig 
övervakning av en kvalificerad driftsledare, oavsett vilket bränsleslag 
som används. 

3 ggr/år Avser konventionella pannor. 

2 ggr/år 
Avser pannor med keramisk inklädnad i förbränningskammaren eller 
motsvarande konstruktion för effektiv förbränning av bränslet och där 
pannan är ansluten till ackumulatortank eller motsvarande anordning. 

1 ggr/år 
Avser pannor där eldning sker med träpellets eller annat från 
sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle och där eldningsapparaten 
är speciellt konstruerad för effektiv förbränning av bränslet. 

 
 

Flytande bränslen  
Frist för sotning Beskrivning 

3 ggr/år Avser pannor där eldning sker med tung eldningsolja eller annat från 
sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle. 

1 ggr/år 
Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från 
sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och pannans märkeffekt 
överstiger 60 kW. 

1 ggr/2 år 
 

Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat från 
sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle och pannans märkeffekt 
uppgår till högst 60 kW. 

  
 
 Köksspisar, ugnar och andra jämförbara förbränningsanordningar 
 

Om eldning sker i större omfattning än för enskilt hushålls behov 
Frist för sotning Beskrivning 

6 ggr/år Avser eldstäder där eldning sker med fasta bränslen, tung eldningsolja 
eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle. 

1 ggr/år Avser eldstäder där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från 
sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle. 

Om eldning sker för ett enskilt hushålls behov kan sotningsfrister för lokaleldstäder 
tillämpas. 
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Diarienummer: A0319/20
Upprättad: 2020-07-02

 
 
 Lokaleldstäder till exempel braskamin, öppen spis, kakelugn 
 

Frist för sotning Beskrivning 
1 ggr/år Huvudregeln är att lokaleldstäder ska sotas varje år.   

1 ggr/3 år 
 

Avser eldstäder som inte används i någon nämnvärd omfattning, dvs 
trivseleldning. Med trivseleldning avses eldning någon gång (en) per 
vecka eller en maximal ungefärlig årlig förbrukning på ca en kubikmeter 
ved. Vid bedömningen av om denna längre frist ska tillämpas kan även 
hänsyn behöva tas till omständigheter i det enskilda fallet, exempelvis 
risksituationen. 

1 ggr/3 år Eldstaden finns i ett fritidshus. 
 
 
        RENGÖRING 
 Imkanaler i restauranger eller andra större kök 
 

Frist för sotning Beskrivning 
3 ggr/år Vid matlagning 

1 ggr/år Imkanaler i kök som endast används för uppvärmning av mat eller 
liknande verksamhet ex frånluftskanal från pizzaugnar. 

 
       Särskilda bestämmelser 
 

 Undantag gäller för värmepannor, köksspisar, andra jämförbara förbränningsanordningar, eldstäder och 
imkanaler. Har ett kök eller motsvarande utrymme inte använts för matlagning eller eldning inte skett 
efter senaste rengöring(sotning) behöver ny rengöring inte göras. Vid bestämmande av nästa 
rengöringstillfälle ska rengöring anses gjord enligt gällande frister. 

 
 Ägare/brukare av anläggning ska till Räddningstjänsten Storgöteborg anmäla: 

- byte av förbränningsanordning 
- byte av bränsleslag 
- ändrad eldningsfrekvens  
 

 Tätare sotningsfrist kan tillämpas i enskilda fall när det är betingat av brandskyddsmässiga skäl. 
Beslut fattas av Räddningstjänstförbundet Storgöteborg. 
 

 I enskilda fall kan sotning utföras på kunds begäran mellan ordinarie sotningstillfällen om behov uppstår 
och är betingat av brandskyddsmässiga skäl eller om kund har fått ett föreläggande av RSG om 
borttagning av brandfarlig beläggning. En förutsättning är att det är fråga om en sotning inom ramen för 
föreskriven sotningstjänst. Vid upprepat behov av sotning ska istället bestämmelsen om förtätning av 
sotningsfrist tillämpas, se föregående punkt. 
 

 När en anläggning tagits i drift kan den första sotningen, av planeringsmässiga skäl, behöva göras tidigare 
än den dag då fristen löper ut. 
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Taxa sotning och rengöring 
Fastställd av respektive medlemskommuns kommunfullmäktige att gälla från 2016-01-01. 
Justerad med sotningsindex 2019 att gälla från 2019-05-01. 

Tillämpningsområde: 
Medlemskommunerna i Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 
(Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum) 

För utförande av föreskriven sotning/rengöring enligt 3 kap. 4 § lag om skydd mot 
olyckor (2003:778) utgår ersättning enligt denna taxa. 

Kronor 
exklusive 

moms 

Kronor 
inklusive 
moms 

1. Sotningsavgifter 
För inställelse inom fastighet för sotning utgår avgift enligt nedan angivet pris för aktuellt objekt. 
Avgiften debiteras fastighetsägaren. I avgiften ingår omhändertagande av de produkter (sot från 
konvektionsdelar och rökkanaler) som genererats vid sotningen*. Sotning ska utföras helgfria 
vardagar mellan kl. 07:00 – 17:00. Enbart ett Grundobjekt per bostad kan debiteras dock kan ett 
eller flera tilläggsobjekt tillkomma. 
*Gäller enbart sot som sotaren suger upp.

1.1 Grundobjekt 1 inklusive inställelse 
Avser lokaleldstad i en- och tvåbostadshus, radhus, kedjehus samt fritidhus med 
en skorsten och en eller flera rökkanaler. 

330 412,50 

1.2 Grundobjekt 2 inklusive inställelse 
Avser objekt i en- och tvåbostadshus, radhus, kedjehus samt fritidhus med flera 
skorstenar oavsett antal rökkanaler samt alla pannor upp till 60 kwh oavsett 
flytande eller fast bränsle. 

366 457,50 

1.3 Tilläggsobjekt för Grundobjekt 1 och 2 
Tillägg för ytterligare lokaleldstad eller panna inom respektive bostad oavsett 
utförande av ovanstående grundobjekt. 

103 128,75 

1.4 Objekt i flerbostadshus, pannor över 60 kwh samt övrigt 
Avgiften avser sotning av flerbostadshus, pannor överstigande 60kwh samt övrigt 
som inte inryms under Grundobjekt 1 och 2. Ersättning uttas för faktisk tidsåtgång 
per person och timme. Tidsåtgången räknas från ankomst tills sotningen slutförts. 

Ersättning för flera utförare får endast uttas, om förutsättningarna är sådana att objektet 

kräver detta. Observera att specificerad tidrapport ska lämnas. 

414 517,50 

1.4.1  .Inställelseavgift – flerbostadshus, pannor över 60 kwh samt övrigt 
Inställelseavgiften avser sotning enligt punkt 1.4 och uttas per person och tillfälle. 

Avgift för flera utförare får endast uttas om förutsättningarna är sådana att objektet kräver 
detta. 

137 171,25 

1.5 Tilläggsavgift 
Tilläggsavgift gäller för fastighet utan fast landförbindelse oavsett objekt. 

103 128,75 

1.6 Extra inställelse 
I det fall aviserad sotning/rengöring inte kan utföras på grund av att av- och/eller 
ombokning inte skett innan inställelse, utgår avgift enligt aktuellt grundobjekt samt 
eventuella tilläggsobjekt enligt ovan, som om sotningen utförts.  

Nuvarande taxa, bifogas som underlag
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2. Rengöring 
För inställelse inom fastighet för rengöring i restauranger, storkök och därmed 
jämförbara utrymmen utgår avgift enligt nedan angivet pris. Avgiften debiteras 
fastighetsägaren. I avgiften ingår kostnaden för den tekniska utrustning som 
rengöringen kräver samt för allt förbrukningsmaterial såsom rengöringsmedel, 
täckplast etc. 
 

 
Kronor 

exklusive 
moms 

 

Kronor 
inklusive 
moms 

2.1 Timersättning – ordinarie arbetstid 
För rengöring av imkanaler uttas ersättning för faktisk tidsåtgång per person och 
tillfälle. Ordinarie arbetstid är helgfria vardagar kl 07:00 och 17:00. Tidsåtgången 

räknas från ankomst tills arbetet slutförts i lokalen. 
 
Ersättning för flera utförare får endast uttas om förutsättningarna är sådana att objektet 

kräver detta. Observera att specificerad tidrapport ska lämnas. 

 

414 517,50 

2.2 Inställelseavgift – ordinarie arbetstid 
För rengöring under ordinarie arbetstid (helgfria vardagar kl 07:00-17:00) uttas en 
inställelseavgift per person och tillfälle. 
 
Avgift för flera utförare får endast uttas om förutsättningarna är sådana att objektet kräver 
detta. 

 

207 258,75 

2.3 Timersättning – utom ordinarie arbetstid 
För rengöring av imkanaler utom ordinarie arbetstid (helgdagar och röda dagar 
oavsett klockslag samt helgfria vardagar kl 17:01 – 06:59), uttas ersättning per 
person och tillfälle. Tidsåtgången räknas från ankomst tills arbetet slutförts i 

lokalen. Varje påbörjad halvtimme räknas som hel halvtimme.  
 
Ersättning för flera utförare får endast uttas om förutsättningarna är sådana att objektet 

kräver detta. Observera att specificerad tidrapport ska lämnas. 

 

414 517,50 

2.4 Inställelseavgift – utom ordinarie arbetstid 
För arbete som utförs utom ordinarie arbetstid (helgdagar och röda dagar oavsett 
klockslag samt helgfria vardagar kl 17:01 – 06:59), uttas en inställelseavgift per 
person och tillfälle.  
 
Avgift för flera utförare får endast uttas om förutsättningarna för objektet kräver detta. 

 

414 517,50 

3 Basår och årlig justering av taxan 
Taxans basår är 2016. Taxan revideras årligen i enlighet med aktuellt sotningsindex, 
som överenskommits mellan Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund och 
Sveriges Kommuner och Landsting. Räddningstjänstförbundet Storgöteborg ska från 
och med år 2017 årligen justera taxan i enlighet med det nationella Sotningsindex 
(Cirkulär 2002:83) som meddelas av Sveriges Kommuner och Landsting. 
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Sektorn för samhällsbyggnad  
Hanna Henningsson 

 
 
 
 Kommunstyrelsen 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-12-15 2020KS741  532 
  
 

Yttrande gällande åtgärdsvalsstudie Stråket Kust till kust Göteborg-
Borås 

Sammanfattning  
Härryda kommun har den 16 november 2020 mottagit en granskningsversion av 
åtgärdsvalsstudie Stråket Kust till kust Göteborg-Borås. Förvaltningen lämnade den 23 
november kommentarer av kunskaps- och förståelsekaraktär. Härryda kommun har enligt 
överenskommelse med Trafikverket också valt att yttra sig kring innehållet i 
åtgärdsvalsstudien inför Trafikverkets ställningstagande i januari/februari 2021. 
 
Syftet med åtgärdsvalsstudien för stråket Göteborg–Borås är att besvara vilken roll det 
befintliga transportsystemet ska spela efter färdigställandet av Götalandsbanan. 
Åtgärdsvalsstudien presenterar tre åtgärdspaket med två deletapper. Den första 
deletappen avser åtgärder på medellång sikt innan Götalandsbanans färdigställande och 
den andra deletappen avser åtgärder på lång sikt där Götalandsbanan trafikeras enligt 
plan. Det första paketet har en kraftigt utökad pendeltågstrafik i stråket, det andra paketet 
innebär en utökad pendeltågstrafik och det tredje paketet har fortsatt fokus på busstrafik i 
stråket och innebär inte någon nämnvärd utökning av pendeltågstrafiken i stråket.  
 
Förvaltningen har tagit fram förslag på yttrande, se bilaga ”Yttrande gällande 
åtgärdsvalsstudie Stråket Kust till kust Göteborg-Borås”.  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar yttrande från sektorn för samhällsbyggnad som eget yttrande till 
Trafikverket.  
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  

Ärendet 
På grund av arbete med ny nationell plan för transportsystemet för planperioden 2022–
2033/2037 har tidplanen för åtgärdsvalsstudien blivit påverkad. För att få med åtgärder 
till nationell plan behöver Trafikverket göra en samlad effektbedömning för dessa i 
början av 2021. Därför har spannet för möjlighet till inspel från kommuner och andra 
intressenter varit kort. Härryda kommun har enligt överenskommelse med Trafikverket 
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valt att yttra sig kring innehållet i åtgärdsvalsstudien inför Trafikverkets ställningstagande 
i januari/februari 2021.  

Åtgärdsvalsstudiens innehåll 
Kust till kustbanan har pekats ut som en brist i nationell plan kopplat till kapacitet, 
punktlighet och robusthet. Två åtgärdsvalsstudier genomförs för närvarande, en för 
sträckan Borås-Kalmar samt en för stråket Göteborg–Borås. Trafikverket och Västra 
Götalandsregionen har ingått en överenskommelse om samverkan i stråket med 
Trafikverket där åtgärdsvalsstudien ingår som en viktig del. Syftet med 
åtgärdsvalsstudien för stråket Göteborg–Borås är att besvara vilken roll det befintliga 
transportsystemet ska spela efter färdigställandet av Götalandsbanan. Åtgärdsvalsstudien 
utgår från en utformning av nya stambanor enligt Sverigeförhandlingens förslag med 
ändringar enligt Trafikverkets positionspapper daterat den 5 oktober 2018. 
Åtgärdsvalsstudien behandlar både Kust till kustbanan och riksväg 40 som båda är av 
särskild betydelse för lokal, regional och nationell trafik i stråket.  
Åtgärdsvalsstudien presenterar tre åtgärdspaket med två deletapper. Den första 
deletappen avser åtgärder på medellång sikt innan Götalandsbanans färdigställande och 
den andra deletappen avser på lång sikt där Götalandsbanan trafikeras med region- och 
förutsätts överta fjärrtågstrafiken från Kust till kustbanan. Utöver åtgärder på Kust till 
kustbanan presenteras även åtgärder och förslag på trafikering med buss samt ny 
väginfrastruktur. Nedan beskrivs åtgärderna i de tre paketen i förhållande till trafikering 
och infrastruktur.  
 
Första paketet, A1 och A2 
Första etappen ger pendeltåg i kvartstrafik från Landvetters Backa där en ny 
trespårsstation anläggs vid liknande placering som tidigare station. Pendeltågen kommer 
att gå via Mölndal in i Västlänken. För att möjliggöra föreslagen trafikering krävs flera 
stora infrastrukturåtgärder, bland annat nytt dubbelspår Mölndal-Mölnlycke 
(förstärkningsalternativet), ny mötesstation, samtidig infart vid Långenäs och Hindås, 
samt upprustning av plattformar. Samtidig infart är ett system som möjliggör för två tåg 
att köra in på en mötesstation samtidigt från varsitt håll vilket är viktigt för kapaciteten på 
banan. Utöver åtgärder på järnvägen ingår även ett busskörfält Delsjömotet-
Mölnlyckemotet samt bussåtgärder vid Mölnlyckemotet. Busstrafiken med Grön, Röd 
och Lila express bibehålls men en översyn av turtätheten på grund av utökad tågtrafik 
krävs. 
 
I andra etappen föreslås vartannat tåg i kvartstrafik genom Västlänken fortsätta österut 
och ge halvtimmestrafik mellan Landvetter Backa och Borås. Eftersom fjärrtågtrafiken 
antas överflyttas till Götalandsbanan finns ledig kapacitet som möjliggör ett godståg per 
timme. För att möjliggöra föreslagen trafikering föreslås bland annat partiella dubbelspår 
och ett tredje mötesspår i Hindås. Utöver åtgärder på järnvägen ingår även en ny 
väganslutning vid Landvetter flygplats.  
 
Andra paketet, B1 och B2 
I första etappen möjliggörs halvtimmestrafik genom Gårdatunneln via Lisebergs station 
till Landvetter Backa. En ny trespårsstation anläggs precis som i A1. För att möjliggöra 
föreslagen trafikering krävs infrastrukturåtgärder i form av bland annat nya 
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mötesstationer i Pixbo/Gunnebo och Långenäs, samtidig infart vid Mölndals övre och 
Hindås, samt upprustning av plattformar. Samma åtgärder på riksväg 40 som i A1 ingår. 
Busstrafiken med Grön, Röd och Lila express bibehålls i ungefär samma omfattning som 
idag.  
 
I andra etappen fortsätter vartannat tåg i halvtimmestrafik genom Gårdatunneln och ger 
timmestrafik mellan Landvetter Backa och Borås. Godstrafiken kan utökas till en 
godskanal per timme mellan Göteborg och Borås. För att möjliggöra föreslagen 
trafikering krävs infrastrukturåtgärder i form av bland annat ett tredje mötesspår i 
Mölnlycke och Hindås samt en ny tvåspårsstation i Sjömarken. Utöver åtgärder på 
järnvägen ingår precis som i A2 en ny väganslutning vid Landvetter flygplats. 
 
Tredje paketet, C1 och C2 
I första etappen utökas busstrafiken längs sträckan och endast mindre 
infrastrukturåtgärder görs på Kust till kustbanan för att förbättra robusthet och 
punktlighet. Ingen utökad kapacitet för tågtrafiken. I paketet ingår busskörfält 
Delsjömotet-Mölnlyckemotet och bussåtgärder vid Mölnlyckemotet samt 
Landvettermotet. Busstrafiken med Grön, Röd och Lila express utökas eftersom 
tågtrafiken inte ökar. 
I den andra etappen ingår ett fåtal åtgärder på Kust till kustbanan som förbättrar 
framkomligheten, främst för godståg. Det medger inte ökad tågtrafik annat än med 
enstaka tåg, men åtgärdar de brister som finns idag. I andra etappen ingår busskörfält 
Mölnlyckemotet-Landvettermotet och en ny väganslutning vid Landvetter flygplats.  
 
Station i Landvetters Backa 
I åtgärdsvalsstudien föreslås i två av paketen en ny station i Landvetter Backa med 
ungefär samma placering som tidigare station. En station i Landvetter förordas även i 
Västtågsutredningen (Västra Götalandsregionen, 2018-10-09). I åtgärdsvalsstudien 
bedöms plankorsningen vid Backavägen i Landvetter behöva tas bort på grund av att 
stillastående tåg av säkerhetsskäl inte tillåts över plankorsningar. Funktionen bedöms 
kunna övertas av plankorsningen vid Kyrkvägen. En planskildhet för gång- och cykel 
föreslås anläggas i direkt anslutning till plattformarna för att få en smidig, säker och 
funktionell station.  
 
Förvaltningens bedömning 
Nedan följer en sammanfattning av förvaltningens förslag på yttrande.  
 
Kapacitetsstärkning ger kraftigt utökad pendeltågstrafik 
Sträckan Göteborg-Borås är ett av Sveriges största pendlingsstråk med 9,5 miljoner 
pendlingsresor per år. Det sker mycket utveckling i stråket där flertalet utvecklingsplaner 
finns i Härryda kommun kopplat till Landvetter flygplats där dagens 4000 arbetstillfällen 
väntas öka till 14 000 med utvecklingen av flygplatsen och Airport city samt byggandet 
av en helt ny stad med minst 25 000 invånare, Landvetter södra. Utöver det satsas på 
näringsliv och ett kraftigt ökat bostadsbyggande i hela stråket i enlighet med 
Göteborgsregionens strukturbild.  
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Härryda kommun förordar en kapacitetsförstärkning på Kust till kustbanan för att 
möjliggöra en attraktiv utbyggd pendeltågstrafik mellan kommunens stationsorter, till 
Göteborg samt till Borås. Ett kraftigt förbättrat kollektivtrafikutbud är även en 
förutsättning för att avlasta riksväg 40 som idag är högt belastad. En attraktiv 
pendeltågstrafik innebär kvartstrafik från Landvetter och Mölnlycke för att lyckas med en 
betydande överflyttning från mindre hållbara och ytkrävande trafikslag, och 
halvtimmestrafik österut från Landvetter. En kraftigt utbyggd pendeltågstrafik förutsätter 
en utbyggnad av förstärkningsalternativet med dubbelspår mellan Mölndal och 
Mölnlycke. Härryda kommun vidhåller behovet av en fortsatt stark busstrafik i flera 
relationer eftersom den kompletterar tågtrafiken snarare än ersätter den. Härryda kommun 
betonar att åtgärder i stråket behöver resultera i långsiktigt hållbara lösningar som inte 
skär av befintliga relationer, och att funktioner i förhållande till befintlig och kommande 
struktur bör tillförsäkras.  
 
Station i Landvetter Backa 
Kommunen anser att det är viktigt att kollektivtrafiken i utbyggnadsområdet för 
Landvetter södra kopplas samman med de äldre delarna av Landvetter. Härryda kommun 
vill lyfta frågan hur en trespårsstation i Landvetters Backa kan planeras för att vara ett 
attraktivt resenav och inte förstärka barriären mellan befintliga Landvetter samhälle och 
Landvetters Backa och på sikt Landvetter södra. I Västtågsutredningen (Västra 
Götalandsregionen, 2018-10-09) lyfts att det i Landvetter centrum finns svårigheter när 
det gäller lokaliseringen av en järnvägsstation i förhållande till tätorten. Kommunen 
saknar ett resonemang i studien om utmaningen med att etablera en station där riksväg 40 
bildar en barriär till nuvarande resecentrum och ortscentrum. Då placering, utformning 
samt kopplingar till den nya stationen detaljstuderas önskar kommunen delta i ett tidigt 
skede.  
 
Som resultat av den nya stationen föreslås en planskildhet för gång och cykel vid 
nuvarande plankorsning vid Backavägen, och den nuvarande funktionen bedöms kunna 
övertas av plankorsningen vid Kyrkvägen. Kommunen planerar en ny väg som ansluter 
till Backavägen precis söder om Kust till kustbanan. Den kommer i framtiden vara en av 
infartsvägarna till det kommande samhället Landvetter södra. Mot bakgrund av detta ser 
kommunen det inte som en bra lösning att ta bort plankorsningen över Kust till kustbanan 
och omleda trafiken enligt förslaget som beskrivs i åtgärdsvalsstudien. Istället är en 
planskildhet vid Backavägen för samtliga trafikslag, inte bara för gång- och cykeltrafik, 
att föredra för samtliga parter.  
 

 

  

Anders Olsson 
Sektorchef samhällsbyggnad  Fredrik Wejrot 
  Verksamhetschef trafik 
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Bilagor:  
 

1. Yttrande gällande åtgärdsvalsstudie Stråket Kust till kust Göteborg-Borås 
2. Åtgärdsvalsstudie Kust till kust delen Göteborg-Borås, granskningsversion
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Yttrande gällande åtgärdsvalsstudie Stråket Kust till kust 
Göteborg-Borås 
 
Härryda kommun har mottagit granskningsversion av åtgärdsvalsstudie 
Stråket Kust till kust Göteborg-Borås den 16 november 2020. Förvaltningen 
lämnade den 23 november kommentarer av kunskaps- och 
förståelsekaraktär. Härryda kommun har enligt överenskommelse med 
Trafikverket också valt att yttra sig kring innehållet i åtgärdsvalsstudien 
inför Trafikverkets ställningstagande i januari/februari 2021.  
 
Nedan följer Härryda kommuns yttrande gällande åtgärdsvalsstudie Stråket 
Kust till kust Göteborg-Borås.  
 
Härryda kommuns synpunkter 
 
Utveckling i stråket 
För att möta expansionen och tillväxten i Västsverige krävs kraftfulla 
satsningar på infrastruktur. Sträckan Göteborg-Borås är ett av Sveriges 
största pendlingsstråk med 9,5 miljoner pendlingsresor per år. Det sker 
mycket utveckling i stråket där flertalet utvecklingsplaner finns i Härryda 
kommun kopplat till Landvetter flygplats där dagens 4000 arbetstillfällen 
väntas öka till 14 000 med utvecklingen av flygplatsen och Airport city 
samt byggandet av en helt ny stad med minst 25 000 invånare, Landvetter 
södra. Utöver det satsas på näringsliv och ett kraftigt ökat bostadsbyggande 
i hela stråket i enlighet med Göteborgsregionens strukturbild.  
 
Landvetter södra, ett nytt samhälle i stråket 
Landvetter Södra är en viktig del i såväl kommunens som regionens 
utveckling. Landvetter södra ska utvecklas söder om nuvarande Landvetter 
samhälle och Landvetters Backa. Landvetter södra planeras att bli en stad 
som rymmer minst 25 000 invånare. Härryda kommun arbetar för ett 
framtida stationsläge i Landvetter södra på den nya stambanan. Målet är att 
Landvetter södra ska bli en helt ny hållbar stad med alla de funktioner det 
innebär med eget centrum, bostäder, service, handel och mötesplatser som 
på sikt funktionsmässigt planeras växa ihop med nuvarande Landvetter 
samhälle och bli Landvetter stad. Landvetter södra ska kopplas samman 
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med befintliga orter som Mölnlycke i väster samt Landvetter Airport city 
och flygplatsen i öster. 
Utformandet av Landvetter södra bygger på Härryda kommuns fyra 
inriktningsmål som Härryda kommuns kommunfullmäktige antog den 22 
september 2014, § 110. Inriktningsmål för Landvetter södra är: den 
mänskliga staden, den moderna staden, den innovativa staden och den 
internationella staden. 
 
Kraftig förstärkning av kollektivtrafiken 
Härryda kommun förordar en kapacitetsförstärkning på Kust till kustbanan 
för att möjliggöra en utbyggd pendeltågstrafik mellan kommunens 
stationsorter, till Göteborg samt till Bollebygd och Borås. Nuvarande 
trafikutbud är glest, och banan har låg kapacitet och låg medelhastighet. 
Stråket är i stort behov av en mer kapacitetsstark och robust trafikering 
längs med sträckan. Ett kraftigt förbättrat kollektivtrafikutbud är även en 
förutsättning för att avlasta riksväg 40 som idag är högt belastad. 
Tågtrafikeringen behöver vara attraktiv för att uppnå maximal överflyttning 
till tåg från mindre hållbara och ytkrävande transportslag. En attraktiv 
trafikering innebär en trafikering med pendeltåg i kvartstrafik från 
Landvetter och Mölnlycke mot Göteborg. Idag har Grön express en avgång 
var femte minut från Mölnlycke och detsamma gäller Röd express från 
Landvetter i högtrafik mot Göteborg. En trafikering med pendeltåg med 
halvtimmestrafik kan endast ha en begränsad avlastande effekt, och dagens 
busstrafik behöver bibehållas. Österut bedöms halvtimmestrafik som 
attraktivt från Landvetter mot Borås.  En kraftigt utbyggd pendeltågstrafik 
förutsätter en utbyggnad av förstärkningsalternativet med dubbelspår 
mellan Mölndal och Mölnlycke enligt nedan. En effektiv och 
kapacitetsstark kollektivtrafik mellan kommunens orter och till Göteborg 
samt Borås är av högsta vikt för att möjliggöra fortsatt utveckling i stråket. 
Härryda kommun vidhåller behovet av en fortsatt stark busstrafik i flera 
relationer eftersom den kompletterar tågtrafiken snarare än ersätter den. 
 
Förstärkningsalternativet 
Västra Götalandsregionen och berörda kommuner i stråket har tagit fram 
det så kallade förstärkningsalternativet. Förstärkningsalternativet innebär att 
den nya stambanan mellan Göteborg-Borås får en kopplingspunkt för att 
ansluta till Kust till kustbanan i Mölnlycke. Med förstärkningsalternativet 
finns möjlighet att trafikera med pendeltåg från Kust till kustbanan in i 
Västlänken. Med Mölndal som station på den nya stambanan går det 
dessutom att trafikera med pendeltågstrafik mellan kommunens orter och 
Mölndal med ytterligare funktion som bytespunkt mot Kungsbacka och 
Halland. Förstärkningsalternativet innebär att Kust till kustbanan får en 
betydande kapacitetsförstärkning och möjliggör bland annat kvartstrafik 
från Göteborg till Mölnlycke och Landvetter. Genomförs 
förstärkningsalternativet kan det få långtgående goda effekter för 
överflyttning till tåg från mindre hållbara och ytkrävande trafikslag.  
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Långsiktigt hållbara lösningar 
Härryda kommun vill betona att åtgärder i stråket behöver resultera i 
långsiktigt hållbara lösningar som inte skär av befintliga relationer, och att 
funktioner i förhållande till befintlig och kommande struktur bör 
tillförsäkras. De lösningar som föreslås ska bidra till ett bättre och mer 
effektivt utnyttjande av Kust till kustbanan och det krävs att lyfta blicken 
från den tekniska genomförbarheten och även se på hur föreslagna lösningar 
fungerar i lokalsamhällena. Vid val av utformning behöver stor hänsyn tas 
till att undvika nya barriärer och integrera dessa i befintlig infrastruktur. 
Som bekant är infrastruktur formande för vårt samhällsbyggande och har 
stor påverkan på människors sätt att röra sig.  
 
Station i Landvetter Backa 
Härryda kommun arbetar fortsatt för ett framtida stationsläge med 
förbigångsspår i Landvetter Södra på Götalandsbanan. Härryda kommun 
anser att det är viktigt att kollektivtrafiken i utbyggnadsområdet för 
Landvetter södra kopplas samman med de äldre delarna av Landvetter. 
Åtgärdsvalsstudien studerar en trespårsstation i Landvetters Backa med 
samma placering som tidigare station i Landvetter på Kust till kustbanan. 
En station studeras på grund av den ambitiösa tidplanen för Landvetter 
södra i kombination med den pågående lokaliseringsutredningen för 
Götalandsbanans där dragningen än är osäker. Mot bakgrund av detta 
bedöms en ny station på Kust till kustbanan vara välmotiverad enligt 
studien. En station i Landvetter förordas även i Västtågsutredningen (Västra 
Götalandsregionen, 2018-10-09).  
 
Härryda kommun vill lyfta frågan hur en trespårsstation i Landvetters 
Backa kan planeras för att vara ett attraktivt resenav och inte förstärka 
barriären mellan befintliga Landvetter samhälle och Landvetters Backa och 
på sikt Landvetter södra. I Västtågsutredningen lyfts att det i Landvetter 
centrum finns svårigheter när det gäller lokaliseringen av en järnvägsstation 
i förhållande till tätorten. Härryda kommun saknar ett resonemang i studien 
om utmaningen med att etablera en station där riksväg 40 bildar en barriär 
till nuvarande resecentrum och ortscentrum. Då placering, utformning samt 
kopplingar till den nya stationen detaljstuderas önskar kommunen delta i ett 
tidigt skede. Utformningen är kritisk för att åstadkomma en överflyttning 
från bil och buss till tåg så att kollektivtrafikresandet i kommunen, samt 
stråket i stort, ökar.  
 
Plankorsning Backavägen 
I åtgärdsvalsstudien bedöms plankorsningen vid Backavägen i Landvetter 
behöva tas bort på grund av att stillastående tåg av säkerhetsskäl inte tillåts 
över plankorsningar. Studien bedömer att funktionen kan övertas av 
plankorsningen vid Kyrkvägen. Härryda kommun planerar just nu en ny 
väg som ansluter till Backavägen precis söder om Kust till kustbanan. Den 
kommer i framtiden vara en av infartsvägarna till det kommande samhället 
Landvetter södra. Mot bakgrund av detta ser kommunen inte att det är 
gångbart att slopa plankorsningen över Kust till kustbanan och omleda 
trafiken enligt förslaget som beskrivs i åtgärdsvalsstudien. Istället är en 
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planskildhet vid Backavägen för samtliga trafikslag, inte bara för gång- och 
cykeltrafik, att föredra för samtliga parter. 
 
Kopplingar till flygplatsen 
Ett av projektmålen för åtgärdsvalsstudien är tryggad tillgänglighet till 
Landvetter flygplats. Det innebär fler relationer till Landvetter flygplats än 
vad som finns idag, även utöver en station på Götalandsbanan. Ett 
utvecklingsprogram pågår just nu på Landvetter flygplats och 
framtidsplanerna för flygplatsen framtas i Masterplanen för flygplatsen. 
Den stora ökningen av arbetstillfällen vid flygplatsen i samband med 
utvecklingen av Landvetter flygplats och Airport city väntas på sikt 
resultera i att dagens 4000 arbetstillfällen ökar till 14 000 vilket ytterligare 
ökar behovet att en hållbar trafiklösning till flygplatsen. Behovet av en 
förstärkning av trafikeringen med buss till flygplatsen, utöver tågtrafik, 
bedöms fortsatt finnas även efter Götalandsbanans färdigställande.  
 
 
 

Page 131 of 677



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åtgärdsvalsstudie 

Stråket Kust till kust 

Göteborg–Borås 

Ärendenummer: TRV 2019/287766 

GRANSKNINGSHANDLING  

2020-11-13 

Page 132 of 677



 
 

 

 

 

Trafikverket 

Postadress: Röda vägen 1, 781 87 Borlänge 

E-post: trafikverket@trafikverket.se 

Telefon: 0771-921 921 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumenttitel: Åtgärdsvalsstudie stråket Kust till kust, Göteborg–Borås 

Författare: Norconsult AB 

Ansvarig för genomförande: Andreas Hult, Projektledare Trafikverket 

Organisation: Trafikverket, Region Väst 

Datum – start: 2019-04-24 

Datum – avslut: Datum, avslutad (färdig rapport) 

Medverkande: Kajsa Ahlström, Hilding Franzon, Stefan Krii, Irma Sjölin & Martin Söderek, Norconsult. 

Dokumentdatum: 2020-11-13 

Ärendenummer: TRV 2019/287766 

Version: 0.7 

Fastställt av: [Fastställt av person NY]  

Kontaktperson: (I förekommande fall, annars tas raden bort) 

Publikationsnummer: (I förekommande fall, annars tas raden bort) 

ISBN: (I förekommande fall, annars tas raden bort) 

Tryck: (I förekommande fall, annars tas raden bort 

 

 

 

Page 133 of 677



 
 

 

 

 
 

 
 

Figur 1. Stråket Kust till kust Göteborg–Borås. Kust till kustbanan med tågstationer samt väg 40 och 27 i grönt. 
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Ordlista 

Begrepp Förklaring 

Adhesion Beskriver friktionen mellan tåghjul och räl. Adhesionen är ofta som 

sämst på hösten när löv på spåren körs över av tåg och mals sönder 

till ”såpa”, så kalla lövhalka. Det leder till att tågen får längre 

stoppsträckor, långsammare acceleration och framför allt godståg 

riskerar att fastna i kraftiga uppförsbackar. 

Driftplats En avgränsad del av en järnvägssträcka som i detalj kan övervakas 

av trafikledningen. Driftplatser som förekommer i studien är större 

järnvägsstationer som Borås, mindre stationer som Sandared och 

Hindås, samt mötesstationer utan plattformar som Härryda. 

Götalandsbanan Den del av de nya stambanorna för höghastighetståg som trafikerar 

sträckan Stockholm–Jönköping–Borås–Göteborg. 

Hållplats (järnväg) En plats för resandeutbyte på en järnvägslinje utanför driftplats. 

Höghastighetståg Definitionen av höghastighetståg i Sverige är att hastigheten är 250 

km/h eller högre. 

Intermodala transporter Avser godståg som använder lastbilssläp istället för traditionella 

containrar eller godsvagnar, samt de lastbilstransporter som drar 

släpet mellan kombiterminalen och start/slutpunkt. 

Interregional Något som berör flera regioner. 

Isokronkarta Visar det område som nås inom en bestämd tidsgräns. 

Kapacitetsutnyttjande Beskriver hur stor del av tiden som en sträcka trafikeras av ett tåg. 

dels under hela dygnet, dels under de två timmar med mest trafik. 

Kapacitetsbegränsning Utgår från en bedömning av det uträknade kapacitetsutnyttjandet. 

Kombiterminal En anläggning där lastbilssläp lastas av och på intermodala godståg. 

Landvetter Backa Namn på den föreslagna trespårsstationen i Landvetter längs Kust 

till kustbanan, taget från bebyggelsen strax söder om järnvägen. Ett 

eget namn för stationen behövs då risken för sammanblandning 

med Landvetter resecentrum, Landvetter flygplats och Landvetter 

Södra är överhängande. 

Lastplats Enkel plats för lastning och lossning av godståg. 
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Linjeplats En del av en järnvägslinje som har växel mot annat spår men inte är 

en driftplats. En linjeplats kan ha plattformar för resandeutbyte.  

Mellanblocksignal Delar in en järnvägslinje mellan två mötesstationer i två eller flera 

delar. Det innebär att flera tåg kan köra i kolonn efter varandra i 

samma riktning vilket ökar kapaciteten på sträckan.  

Mötesstation En plats längs enkelspårig bana där två tåg kan mötas. För att 

godståg av äldre standardlängd ska kunna använda en mötesstation 

krävs att den är cirka 650 meter lång, för att godståg av ny 

standardlängd ska kunna använda den krävs cirka 760 meter. 

Nationell plan för 

transportsystemet 

(nationell plan) 

Nationell plan är en långsiktig ekonomisk planering av det samlade 

transportsystemet för väg, järnväg, sjöfart och luftfart. Regeringen 

beslutar om innehållet i den nationella planen utifrån Trafikverkets 

förslag. Nuvarande plan gäller för åren 2018–2029 och fastställdes 

av regeringen den 31 maj 2018. Planen innehåller de infrastruktur-

projekt som planeras genomföras under planperioden. En nationell 

plan är normalt tolvårig och revideras vart fjärde år. Projekt i 

planen kan både läggas till och tas bort i samband med revidering.  

Punktlighet Beskriver hur ofta tågen kommer i tid. I Sverige räknas ett tåg som 

försenat om det är mer än fem minuter sent jämfört med tidtabell 

eller om det ställts in samma dag eller dagen innan avgång. 

Robusthet Beskriver hur väl funktionen kan upprätthållas i ett järnvägssystem 

vid olika typer av störningar. Robustheten är till stor del beroende 

av kapacitetsutnyttjandet, samt för en enkelspårig sträcka antalet 

mötesstationer och avståndet mellan dem. 

Samtidig infart Ett system som gör det möjligt för två mötande tåg att köra in till en 

mötesstation samtidigt. I teorin kan två korta tåg mötas utan att 

stanna, men även när ett tåg stannar på sidospåret sparas mycket 

tid jämfört med en mötesstation där samtidig infart saknas. 

Sth Förkortning för Största Tillåtna Hastighet. Används för att beskriva 

övre hastighetsgräns på järnvägen. Delas upp i sth A som gäller för 

(främst) godståg, sth B som gäller för persontåg med mjuka boggier 

och sth S som gäller för snabbtåg. 

Ställverk En elektrisk eller digital anläggning som ska garantera att inga tåg 

på en driftplats kan krocka med varandra. Enklare mötesstationer 

har ofta elektriska reläställverk. Större stationer, bangårdar och 

sammanlänkade mötesstationer har datoriserade ställverk. 

Systemtåg Ett godståg som är helt tillägnat ett och samma företag. Kör ofta 

produkter kopplade till basindustrin såsom malm, virke, massa, 

stål. 
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Triangelspår Där tre järnvägsspår möter varandra gör ett triangelspår att ett tåg 

kan köra i alla relationer utan att behöva ”backa”. Det triangelspår 

som berörs i studien går mellan Kust till kustbanan och Södra 

stambanan precis söder om Alvesta och gör att godståg mellan 

exempelvis Värnamo och Hässleholm inte behöver vända på Alvesta 

bangård.  

Y:et Namnet på järnvägen Värnamo–Vaggeryd–Jönköping/Nässjö. 

ÅDT ÅDT är en förkortning för årsmedeldygnstrafik och beskriver 

antalet fordon som passerar ett vägavsnitt eller i en punkt under ett 

genomsnittligt vardagsdygn. 
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Omfattar 1–2 sidor, inga fasta rubriker men ändå en tydlig struktur, kan utformas även som en separat 

informationsfolder, och tar upp: 
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Mål för problemlösningen 

Tänkbara åtgärdstyper 

Studerade åtgärdstyper och alternativa lösningar 

Potentiella effekter och konsekvenser för val av åtgärdstyper 

Uppskattade kostnader för åtgärder (inkl. ändrade kostnader för drift o underhåll i framtiden) 

Jämförelse/utvärdering av alternativ (effekter o konsekvenser, måluppfyllelse och åtgärdskostnad 

samt balans kostnad/nytta, tidsaspekter för genomförande och andra styrande faktorer) 

Förslag till inriktning och rekommenderade åtgärder 

Process  
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1. Bakgrund  

1.1. Varför behövs åtgärder? Varför just nu?  

Kust till kustbanan är en enkelspårig, elektrifierad och fjärrblockerad bana som sträcker sig hela vägen 

mellan Göteborg, Kalmar och Karlskrona via bland annat Borås, Värnamo, Alvesta, Växjö och 

Emmaboda. Den trafikeras både interregionalt, regionalt och lokalt. I den nationella planen för 2018–

2029 pekas hela Kust till kustbanan ut som en brist avseende kapacitet, punktlighet och robusthet 

(Trafikverket, 2018). 

Efter att Kust till kustbanan pekats ut som en brist i nationell plan har det beslutats att två 

åtgärdsvalsstudier ska genomföras, en för stråket Göteborg–Borås och en för stråket Borås–

Kalmar/Karlskrona. Åtgärdsvalsstudierna har inletts med en gemensam kartläggning i syfte att ge en 

gemensam beskrivning av hela stråket Göteborg–Kalmar/Karlskrona, samt en förståelse för 

intressenters olika anspråk. 

I den nationella planen för transportsystemet 2018–2029 är målsättningen att nya stambanor ska 

färdigställas så att Stockholm, Göteborg och Malmö bättre knyts samman med moderna och hållbara 

kommunikationer. De ska korta ner restider och främja en tydlig överflyttning av resor från flyg till 

tåg. Utbyggnad ska utgå från ändpunkterna och en lokaliseringsutredning pågår för Götalandsbanan, 

ett dubbelspår i ny sträckning mellan Göteborg och Borås. När den är färdigställd kommer 

förutsättningarna för transporter i stråket förändras helt. För att möta den förväntat ökade efterfrågan 

på lokala och regionala resor och transporter i stråket krävs att möjligheter och brister i den befintliga 

infrastrukturen belyses.  

I ljuset av de nya förutsättningarna har Trafikverket och Västra Götalandsregionen ingått en 

överenskommelse om samverkan i stråket där åtgärdsvalsstudien ingår som en viktig del (Trafikverket 

och Västra Götalandsregionen, 2019). Studien ska behandla både Kust till kustbanan och väg 40 som 

båda är av särskild betydelse för lokal, regional och nationell trafik: de är båda del av stråket 

Göteborg–Borås men har även en viktig funktion som koppling mellan Västra Götaland och 

Småland/Blekinge samt till Landvetter flygplats. På Kust till kustbanan och väg 40 finns flera faktorer 

som tidigare identifierats som problematiska för resenärerna och i samband med bebyggelseutveckling 

i området förväntas befolkningen och trafikmängden öka ytterligare. 

1.2. Arbetsprocessen och organisering av arbetet 

Arbetet genomförs enligt metodiken i Trafikverkets publikation 2015:171 Åtgärdsvalsstudier – Nytt 

steg i planeringen av transportlösningar. Åtgärdsvalsstudierna består av fyra faser där 

kartläggningen är en del av fas förstå situationen, se Figur 2. 

 

Figur 2. Åtgärdsvalsstudiens fyra faser. 
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1.2.1. Ett stråk – två åtgärdsvalsstudier 

Hela stråket Kust till kustbanan Göteborg-Kalmar/Karlskrona utreds men är uppdelat i två 

åtgärdsvalsstudier, denna studie som berör Göteborg-Borås samt studie för Borås-Kalmar/Karlskrona 

(TRV 2019/16039). Åtgärdsvalsstudierna inleddes med en gemensam kartläggning, se Bilaga 2, och 

delades därefter upp i Göteborg-Borås respektive Borås-Kalmar/Karlskrona. Båda studierna har 

genomförts av Norconsult på uppdrag av Trafikverket. Trafikverket Region Väst ansvarar för delen 

Göteborg–Borås och Region Syd ansvarar för delen Borås–Kalmar/Karlskrona. Åtgärdsvalsstudierna 

genomförs i ett nära samarbete mellan region väst och region syd.  

Intressenter för åtgärdsvalsstudierna har involverats genom seminarier och möten på både politiker- 

och tjänstemannanivå, både i större grupper och enskilt med primära intressenter, se kapitel 2.2. 

Samordnande möten har hållits med Lokaliseringsutredningen för ny stambana Göteborg-Borås och 

ÅVS väg 40 Kallebäcksmotet-Grandalsmotet. 

Göteborg-Borås  

Denna rapport berör delen Göteborg-Borås och utgör huvudrapporten för ÅVS stråket Göteborg-

Borås (TRV 2019/287766). Studien genomförs av Norconsult på uppdrag av Trafikverket Region Väst. 

Även Trafikverkets kapacitetscenter har medverkat i framtagande av trafikeringsupplägg och analyser 

av dessa.  

Borås-Kalmar/Karlskrona  

Sträckan Borås-Kalmar/Karlskrona utreds i ÅVS Kust till Kustbanan Borås-Kalmar/Karlskrona (TRV 

2019/16039). Studien har genomförts av Norconsult på uppdrag av Trafikverket Region Syd. 

Åtgärdsvalsstudien har delvis bedrivits parallellt med studien för Göteborg-Borås men studierna har 

haft något olika tidplan eftersom stråket Göteborg-Borås är starkt beroende av resultatet från 

lokaliseringsutredningen för ny stambana för höghastighetståg. 

1.3. Tidigare planeringsarbete 

Ett flertal utredningar i stråket Göteborg–Borås samt för anknytande områden och infrastruktur ingår 

som underlagsmaterial: 

• ÅVS Kust till kustbanan Göteborg–Borås (2015), pausad. 

• ÅVS Noden Borås (TRV 2015/50028). 

• Kapacitetsutredning Västsverige (Miljökonsekvensbeskrivning, Trafikverket 2012:103). 

• ÅVS Framtida väginfrastruktur riksväg 40, delen Landvettermotet–Ryamotet. 

(Härryda kommun 2018:1). 

• Västlänken: Järnvägsplan, planbeskrivning (TRV 2013/92333). 

• PM Trafikförsörjning av Landvetter Södra med BRT (TRV 2017/53644). 

• ÅVS Ryamotet, väg 40 och väg 156 (TRV 2013/47993). 

• ÅVS väg 40 genom Borås (Brodalsmotet–Annelundsmotet) (TRV 2016/38106). 

• ÅVS väg 40 Kallebäcksmotet–Grandalsmotet (TRV 2020/54977). 

• FU Sandared, planskild gång- och cykelväg (TRV 2018/137092). 

En fördjupad beskrivning av tidigare planering finns i Bilaga 1 Tidigare utredningar Göteborg–

Borås. 
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1.4. Anknytande planering 

I detta kapitel redovisas endast nationell anknytande planering. I kapitel 5.6 redovisas sedan 

investeringar på järnväg och väg, nationell utveckling enligt basprognosen samt regional och 

kommunal utveckling. 

1.4.1. Nya stambanor 

I Trafikverkets positionspapper (2018-10-08) beskrivs hur arbetet med nya stambanor ska fortskrida 

samt vilka förutsättningar som gäller. Utbyggnaden kommer att börja i respektive ändpunkt, vilket för 

Västra Götalands del innebär att utbyggnaden kommer påbörjas i Göteborg. När hela etappen 

Göteborg–Borås kommer att vara färdigställd är i nuläget osäkert och beror på politiska beslut. I Figur 

3 visas nuvarande förslag på stationsorter och översiktlig sträckning. 

  

Figur 3. Stationsorter längs nya stambanor för höghastighetståg enligt Trafikverkets positionspapper. NGJ:s 

stationsorter enligt Trafikverkets beslut 2018-10-08. (Trafikverket, 2019a).  

Ny stambana Göteborg–Borås finns med i nationell plan (2019–2028) med byggstart under den 

senare delen av planperioden (ca 3,8 mdkr tom 2029). Inriktningen för projekteringen är att 

tillåtlighetsprövning och fastställda järnvägsplaner ska finnas klara med ambition att byggstart ska 

kunna ske under perioden 2025–2027. Vid en eventuell etappindelning ska första etappen av 

utbyggnaden utgöras av Göteborg–Landvetter för att få ut god effekt så fort som möjligt.  

För sträckan Göteborg–Borås gäller högsta hastighet 250 km/h samt ett ballasterat spårsystem. 

Gällande stationsorter är det utifrån positionspapperet beslutat att de stationsorter som förhandlats 

genom Sverigeförhandlingen inte ska omprövas. För sträckan Göteborg–Borås ska Trafikverket med 

utgångspunkt i Sverigeförhandingen föra en dialog med Västra Götalandsregionen om stationsorterna. 

Utgångspunkten i denna kartläggning är att det endast är Mölndal, Landvetter flygplats och Borås som 

får stationsorter och som är aktuella ur ett nationellt perspektiv.  
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1.4.2. Lokaliseringsutredning för ny stambana för höghastighetståg Göteborg–Borås 

Parallellt med ÅVS stråket Göteborg–Borås pågår en lokaliseringsutredning för kommande stambana 

för höghastighetståg Göteborg–Borås dimensionerad för 250 km/h. Projektet är en del av ny stambana 

mellan Stockholm och Göteborg och omfattar cirka sex mil dubbelspår med stationer vid Mölndal, 

Landvetter flygplats och Borås. Utredningen planeras vara klar under våren 2022.  

Tidigare har sträckan utretts för ny stambana dimensionerad för 320 km/h. För sträckan Almedal–

Mölnlycke finns en genomförd lokaliseringsutredning (till och med korridorval). För sträckan 

Mölnlycke–Bollebygd är järnvägsplan inklusive systemhandling framtagen och för sträckan 

Bollebygd–Borås finns en lokaliseringsutredning.  

Lokaliseringsutredningens resultat kommer att ha stor påverkan på stråket Göteborg-Borås men 

kommer även att påverka sträckan Borås-Kalmar/Karlskrona. Detta eftersom Borås kan komma att bli 

en viktig bytespunkt för resor vidare mot Göteborg. Åtgärdsvalsstudien studerar ej stationsområdet i 

Borås utan hänvisar till lokaliseringsutredningen. 

1.5. Sammanförande av flera behov/brister/problem 

Åtgärdsvalsstudien studerar stråket Göteborg–Borås och är trafikslagsövergripande vilket innebär att 

både väg- och järnvägstrafik samt person- och godstrafik inkluderas. Detta för att få en så heltäckande 

bild av stråket som möjligt. Både dagens behov, framtida behov och anspråk på personresor och 

godstransporter mellan stråkets ändpunkter samt inom stråket ingår i uppdraget. 

I studien sammanförs behov och problem för interregionala transporter med regionala och lokala 

behov och problem. Dagens resor och transporter studeras i kombination med befintligt trafikutbud 

vilket även ger möjlighet att identifiera möjligheter till arbetsmarknadsförstoring. 

1.6. Övergripande syfte med de lösningar/åtgärder som studerats 

Syftet med åtgärdsvalsstudien för stråket Göteborg–Borås är att besvara vilken roll det befintliga 

transportsystemet ska spela efter färdigställandet av Götalandsbanan. I samförstånd med berörda 

aktörer ska kombinationer av trafikslagsövergripande åtgärder enligt fyrstegsprincipen föreslås.  

Inom ramen för de två åtgärdsvalsstudierna för Kust till kustbanan har även projektspecifika syften 

och mål tagits fram, se kapitel 4.4. 
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2. Intressenter 

2.1. Identifierade intressenter 

Trafikverket är primär intressent samt beställare av åtgärdsvalsstudien. Även regionen samt 

kommuner och kommunförbund i stråket har identifierats som primära intressenter, se Tabell 1. Det 

finns även ett flertal övriga intressenter så som trafikoperatörer och företagarföreningar. 

Tabell 1. Identifierade intressenter inom åtgärdsvalsstudien.  

Primära intressenter: Övriga identifierade intressenter: 

Trafikverket Godstransportrådet VGR 

Västra Götalandsregionen och Västtrafik Godstransportrådet Småland 

Borås stad Swedavia 

Bollebygds kommun Göteborgsregionen (kommunförbund) 

Härryda kommun Boråsregionen (kommunförbund) 

Mölndals stad Marks kommun 

Göteborgs stad Stråksamverkan Göteborg–Borås 

Stråksamverkan är en samverkansgrupp bestående av alla kommuner, de två kommunförbunden, 

regionen och Swedavia. Syftet med samverkan har varit att ta fram underlag för hållbara 

näringslivsetableringar i stråket, vars arbete delgivits åtgärdsvalsstudien. 

2.2. Involvering av intressenter 

Intressenter för åtgärdsvalsstudien har involverats genom seminarier med målformulering och 

åtgärdsgenerering som ingående moment.  

• Det första seminariet genomfördes tillsammans med åtgärdsvalsstudien för Borås–

Kalmar/Karlskrona den 17 juni 2019 i Alvesta då en övergripande bild av stråket och 

identifierade anspråk och brister utifrån person- och godstrafik presenterades. Regionerna och 

kommunerna hade under seminariet även möjlighet att genom korta inspel förmedla vad som 

för dem var viktigast att åtgärdsvalsstudierna beaktade.  

• Ett andra seminarium genomfördes den 17 oktober 2019 inom ramen för Stråksamverkan. Vid 

tillfället fick intressenterna ge återkoppling på det arbete som dittills genomförts i 

kartläggningen samt diskutera studiens syfte, ändamål och projektmål. 

• Ett tredje seminarium genomfördes tillsammans med åtgärdsvalsstudien för Borås–

Kalmar/Karlskrona 10 december 2019 i Borås efter färdigställandet av den gemensamma 

kartläggningen. Under seminariet fick regionerna och kommunerna bland annat möjlighet att 

diskutera huruvida kartläggningen har fångat det som är relevant samt om projektmålen var 

relevanta. Samtidigt presenterades det framtagna syftet med de båda studierna. 
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• Under första halvåret 2020 hölls enskilda möten med både primära och sekundära 

intressenter för att ge inspel till arbetet med att studera tänkbara åtgärder. 

• Ett fjärde seminarium genomfördes den 20 augusti 2020 i Göteborg samt på distans inom 

ramen för stråksamverkan. Vid tillfället presenterades de åtgärdspaket med olika 

ambitionsnivåer som studien tagit fram. 

• Under hösten 2020 hölls enskilda möten med främst primära intressenter med möjlighet att 

ge återkoppling till åtgärdspaketen. 
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3. Avgränsningar 

3.1. Geografisk avgränsning 

De två åtgärdsvalsstudierna och den gemensamma kartläggningen är geografiskt avgränsade till att 

beröra stråket Göteborg–Kalmar/Karlskrona. Stråket omfattar Kust till kustbanan samt de parallella 

vägarna 25, 27 och 40, se Figur 4. Huvudfokuset i kartläggningen ligger på Kust till kustbanan men 

även vägsystemet beskrivs för att trafikslagsövergripande åtgärdspaket ska kunna föreslås för 

identifierade brister.  

 

Figur 4. Geografisk avgränsning för åtgärdsvalsstudierna.  

Åtgärdsvalsstudien för stråket Göteborg–Borås behöver även förhålla sig till omkringliggande banor 

och inkludera funktionella och trafikala samband där målpunkten ligger utanför stråket. Exempel på 

detta är att studien inkluderar och tar hänsyn till det nya dubbelspåret mellan Göteborg och Borås, 

Västlänken under Göteborg och Sydostlänken för godstrafik Älmhult–Olofström–Karlshamn. 

3.2. Avgränsning av innehåll och omfattning  

Åtgärdsvalsstudierna är trafikslagsövergripande och behandlar således både järnväg och väg samt 

person- och godstrafik. Både dagens behov, framtida behov och anspråk på personresor och 

godstransporter från ändpunkt till ändpunkt samt mellan de viktigaste noderna ingår i uppdraget. För 

järnväg beskrivs brister i stråket med avseende på kapacitet, punktlighet och robusthet. Vägsystemet 

som kopplar mot Kust till kustbanan beskrivs utifrån befintlig funktion och förutsättningar för 

godstransporter.   
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4. Mål 

4.1.  Koppling till transportpolitiska mål 

4.1.1. Transportpolitikens övergripande mål  

”Det övergripande transportpolitiska målet är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och 

långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet” (Prop. 

2008/09:93). 

4.1.2. Funktionsmålet – tillgänglighet 

”Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla en 

grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i 

hela landet. Transportsystemet ska vara jämställt, dvs. likvärdigt svara mot kvinnors respektive 

mäns transportbehov” (Prop. 2008/09:93). 

Funktionsmålet har konkretiserats i följande preciseringar:  

• Medborgarnas resor förbättras genom ökad tillförlitlighet, 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 själva på ett säkert sätt använda transportsystemet och vistas i 

trafikmiljöer ökar.  

• Förutsättningarna för att välja kollektivtrafik, gång och cykel förbättras. 

4.1.3. Hänsynsmålet – säkerhet, miljö och hälsa 

”Transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen ska dödas 

eller skadas allvarligt samt bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås och till ökad hälsa” (Prop. 

2008/09:93). 

Hänsynsmålet har konkretiserats i följande preciseringar: 

• 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 minskar fortlöpande.  

• Antalet omkomna och allvarligt skadade inom 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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4.2. Syfte och ändamål för nya stambanor för höghastighetståg 

Trafikverket har formulerat ett övergripande syfte med de nya stambanorna som är (Trafikverket,): 

Nya stambanor Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö ska; 

• Tillföra betydande kapacitet i Sveriges järnvägssystem samt möjliggöra punktliga och robusta 
resor och transporter för människor och näringsliv. 

• Ge väsentligt kortare restider med tåg inom Sverige samt mellan Sverige och andra länder i 
Europa. 

• Genom ökad tillgänglighet och nya reserelationer skapa goda förutsättningar för starka 
arbetsmarknadsregioner och regional utveckling. 

• Främja hållbara resor och transporter 

Trafikverket har som tillägg till det övergripande syftet även formulerat sex ändamål som ger uttryck 

för målen med nya stambanan mellan Göteborg-Borås. Ändamålet, är att (Trafikverket,): 

• Vara del av nya stambanor mellan Stockholm och Göteborg/Malmö 

• Tillföra betydande kapacitet och robusthet till Västsveriges järnvägssystem för att möjliggöra 
punktliga och effektiva tågresor för människor och näringsliv 

• Ge väsentligt kortare restider med tåg mellan Göteborg och Borås 

• Genom ökad tillgänglighet med tåg skapa goda förutsättningar för en stark 
arbetsmarknadsregion och en hållbar regional utveckling 

• Genom ökad tillgänglighet till Landvetter flygplats bidra till förbättrade möjligheter att nå 
internationella noder och marknader 

• Främja hållbara resor i stråket Göteborg-Borås 

4.2.1. Regionala plandokument 

Mål och anspråk har hämtats från dokumentet Regionalt trafikförsörjningsprogram Västra Götaland 

(Västra Götalandsregionen, 2016) samt Regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland 

2018–2029 (Västra Götalandsregionen, 2018a): 

• Kollektivtrafikens marknadsandel ska vara 30 procent år 2020. Resandet med 

kollektivtrafiken fördubblas mellan 2006 och 2025 och tågresandet tredubblas under samma 

period.  

• Högst resandeökning och restidsförkortning ska ske i utpekade stråk, varav ett är Göteborg–

Borås. 

• Gods- och persontransporter ska vara effektiva och fossiloberoende.  

• Godstransporter ska ha hög kapacitet och tillförlitlighet och huvudsaklig inriktning är på 

järnväg. 

4.2.2. Målbild Tåg 2035 

Utredningen Målbild Tåg 2035 – utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland antogs 2013. Den visar 

hur önskat tågutbud kan utformas och önskat tågresande uppnås. Utredningen är underlag till 

trafikförsörjningsprogrammet och delar därför ett antal av målen från föregående kapitel. För Kust till 

kustbanan uttrycks önskemål om bland annat turtäthet och fordonsval (Västra Götalandsregionen, 

2013): 

• Götalandsbanan förutsätts vara klar 2028. År 2035 är målbilden 66 dubbelturer per dygn 

sammanlagt på Kust till kustbanan och Götalandsbanan, vilket kan jämföras med cirka 10 

dubbelturer 2018. 
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• ”Duospårvagn” används på Kust till kustbanan: går som tåg på linjen och som spårvagn i 

Göteborg och Borås för att resenärer ska komma direkt till centrala målpunkter utan byten. 

• Buss 100 ersätts helt med tåg. 

I Figur 5 redovisas målbilden och antal dubbelturer per vardagsdygn år 2035. I målbilden framhävs 

även att regiontågen från år 2024 utökas till 2 tåg per timme på sträckan Göteborg–Borås. Vidare 

förutsätts att sträckan byggs ut med dubbelspår (Götalandsbanan) till år 2028 och från 2028 kan 

regiontågen utökas till 4 tåg per timme, förutsatt att Västlänken och dubbelspår i Mölndalsåns dalgång 

är utbyggt. 

 

Figur 5. Målbild Tåg 2035. Antal dubbelturer per vardagsdygn (Västra Götalandsregionenen, 2013).  

4.2.3. Västtågsutredningen 

Som ett komplement till Målbild Tåg 2035 gav regionfullmäktige i Västra Götaland 

kollektivtrafiknämnden i uppdrag att utreda förutsättningarna för nya stationer i de mindre 

samhällena i Västra Götaland (Västra Götalandsregionen, 2018b). Västtågsutredningen antogs av 

regionfullmäktige 2018-10-19. I utredningen ingick 35 tätorter som ligger utmed järnvägsnätet men 

som ej har en station där tågen stannar.  

På sträckan Göteborg–Borås konstaterades det i Västtågsutredningen att tre nya stationer klarar de 

uppsatta kriterierna för nya stationer avseende trafikekonomi: Landvetter, Härryda och Sjömarken. 

Stationerna rekommenderades dock inte av utredningen på grund av kommunala viljor och pågående 

utredning om Götalandsbanan.  
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4.3. Viktiga lokala mål och anspråk i sammanhanget 

Kust till kustbanan i stråket Göteborg–Borås passerar genom fem kommuner. Samtliga kommunala 

översiktsplaner har gåtts igenom för att fånga upp de översiktliga målen och anspråken kopplat till 

stråket Göteborg–Kalmar/Karlskrona.  

4.3.1. Kommunala översiktsplaner  

Göteborgs stad 

Göteborgs Stads gällande översiktsplan antogs 2009 och arbetet med en ny översiktsplan pågår. 

Översiktsplanen lyfter vikten av förbättrad kollektivtrafik för att kunna uppfylla miljökraven och 

minska bullret. Översiktsplanen berör Götalandsbanan och Kust till Kustbanan och beskriver de som 

viktiga för både Göteborg och västra Sverige (Göteborgs stad, 2009). 

Väg 40 berörs som en viktig länk för gods till bland annat hamnen och Lackarebäcksförbindelsen lyfts 

fram som viktig för bättre flöde mellan väg 40 och E6/E20. Inga utredningar är dock gjorda inom 

ramen för översiktsplanen för hur Lackarebäcksförbindelsen ska utformas. 

Mölndals stad 

Mölndals stad har en ny översiktsplan under framtagande och samrådshandlingen som finns 

publicerad används som utgångspunkt (Mölndals stad, 2018). Planen är inte politiskt antagen men 

anses vara mer relevant än den tidigare översiktsplanen från 2006. Kust till kustbanan och väg 40 går 

endast en liten sträcka genom kommunen och stationslägen och hållplatser i stråket saknas. 

• Mölndal verkar för att Götalandsbanan ska byggas och gå via Mölndals station. Det knyter 

samman stråk och är viktigt för regional utveckling. 

Härryda kommun 

Härrydas senaste översiktsplan antogs 2012 (Härryda kommun, 2012) innehållande 

fördjupningsdokumentet Bebyggelseutveckling Landvetter. Det finns ett antal mål uppsatta som 

berör stråket Göteborg–Borås, både direkt och indirekt. 

• Nya bostadsområden bör anläggas i anslutning till framtida spårbunden trafik, till exempel 

området söder om Landvetter. 

• Det ska finnas attraktiv och tillgänglig kollektivtrafik med buss och spårbunden trafik. Hänsyn 

ska tas till framtida tvärförbindelser mellan de stora trafiklederna. 

• En utveckling av tågtrafiken på Kust till kustbanan skulle vara positivt för kommunen. 

• Landvetter södra, ett helt nytt samhälle för 15 000 personer, föreslås som utvecklingsområde 

på lång sikt. För detta behövs en ny station längs Götalandsbanan väster om Landvetter 

flygplats. 

• Mark ska reserveras för den framtida Götalandsbanan. Det är viktigt med en station i 

Mölnlycke som främjar lokala resor, samt station i Landvetter södra för att kommunen ska 

kunna leva upp till sitt åtagande om ökat antal bostäder. 

  

Page 152 of 677



 
 

15 (95) 

 

 
 

 
 

 

Bollebygds kommun 

Bollebygds senaste översiktsplan antogs 2002 (Bollebygds kommun, 2002). Ett antal punkter berör 

stråket Göteborg–Borås. 

• Goda möjligheter till kollektivt resande lokalt och till Göteborg och Borås är prioriterade 

frågor. 

• Pendelparkering bör skapas inom tätorterna, speciellt i Bollebygd. 

• Reservat finns redovisat för Götalandsbanan söder om väg 40. Kommunen verkar för en 

station längs banan samt utveckling av befintlig station i Bollebygd.  

 

BoHäM – Bollebygd, Härryda och Marks kommuner 

Kommunsamarbetet tog 2014 fram ett dokument för gemensam utveckling i ett område som omfattar 

de tre kommunerna. Området ligger kring Rävlanda–Bollebygd och ett nytt stationsläge föreslås där 

Götalandsbanan korsar Kust till kustbanan och väg 40 (Bollebygd, Härryda och Marks kommuner, 

2014). 

Borås stad 

Borås senaste översiktsplan antogs 2018 (Borås stad, 2018). Ett flertal punkter berör stråket. 

• Andelen resor och transporter med miljöanpassade och kapacitetsstarka transportslag 

behöver öka. 

• Ny bebyggelse prioriteras vid starka kollektivtrafiknoder och -stråk, exempelvis vid 

järnvägsstationer. 

• Järnvägsnätet genom Borås måste förbättras. Banorna har för låg kapacitet och standard för 

att kunna erbjuda effektivt resande. De är viktiga komplement till den framtida 

Götalandsbanan.  

• En omlastningsplats för gods i centrala Borås kan effektivisera och minska belastningen av 

godstrafik. För regionalt gods är det lämpligt med en kombiterminal i Sjuhärad, ett möjligt 

område i Borås är längs Viskadalsbanan/Varbergsvägen. 

• Kommunen ska verka för Götalandsbanans utbyggnad och att stationen i Borås får ett centralt 

läge. 
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4.4. Mål för problemlösning 

För åtgärdsvalsstudien har en målstruktur i fyra nivåer valts, se Figur 6. Målen på systemnivå är 

desamma för hela stråket Göteborg–Kalmar/Karlskrona. Syfte och övergripande mål är således 

desamma för både denna åtgärdsvalsstudie och för åtgärdsvalsstudien Borås–Kalmar/Karlskrona.  

 

Figur 6. Målnivåer för åtgärdsvalsstudierna kopplat till Kust till kustbanan.  
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4.4.1. Övergripande för hela Kust till kustbanan 

Syfte för Kust till kustbanan 

Ett övergripande syfte har formulerats för hela Kust till kustbanan: ”Stråket ska vara en regional och 

nationell länk för person- och godstrafik som samspelar med anslutande väg- och järnvägsnät”. 

Övergripande mål för Kust till kustbanan 

Övergripande mål har formulerats för hela åtgärdsvalsstudien Kust till kustbanan: 

• Ökad tillgänglighet som skapar förutsättningar för regional utveckling i stråket. 

• Minskad klimatpåverkan för persontrafik och godstransporter i stråket.  

• Ökad kapacitet på järnvägen för att möjliggöra fler person- och godstransporter. 

• Förbättrad robusthet i järnvägsnätet som medger god återställningsförmåga samt alternativa 

transportvägar. 

• Fortsatt god punktlighet i stråket.  

4.4.2. ÅVS stråket Göteborg–Borås 

Ändamål  

Ett övergripande ändamål specifikt för åtgärdsvalsstudien stråket Göteborg–Borås har formulerats: 

” [Studien ska] utifrån fyrstegsprincipen föreslå åtgärder som främjar ett hållbart transportsystem 

samt bidrar till förstärkt arbetsmarknadsregion och näringsliv.” 

Projektmål 

Ett antal projektmål har formulerats för stråket Göteborg–Borås: 

• I stråket ska det finnas effektiva kollektivtrafiklösningar på medellång och lång sikt. 

• Hög kapacitet och tillförlitlighet för effektiva näringslivstransporter på väg och järnväg. 

• Välfungerande och tillgänglig arbets- och studiependling. 

• Tryggad tillgänglighet till Landvetter flygplats. 

4.4.3. Målkonflikter 

Det finns tydliga målkonflikter i stråket. En ökad kapacitet för näringslivstransporter på både järnväg 

och väg gör att persontrafiken kommer få minskad kapacitet om inte investeringar görs. En effektiv 

kollektivtrafik kan på samma sätt åstadkommas på bekostnad av privat- och näringslivstransporter. På 

järnväg samsas också lokala, regionala och nationella transporter om utrymmet. Det är viktigt att 

målkonflikter redovisas både när de upptäcks och hur de hanteras vid olika åtgärdsförslag. 
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5. Problembeskrivning, förhållanden, förutsättningar  

5.1. Problembeskrivning 

Kust till kustbanan mellan Almedal och Borås är i hela sin sträckning enkelspårig. Den är relativt 

vältrafikerad och avståndet mellan mötesstationerna är något mindre jämfört med övriga Kust till 

kustbanan men endast 4 av 8 mötesstationer är anpassade för fullånga godståg. Banans kurviga 

linjedragning, tidvis branta lutningar och trånga tunnlar medför att hastigheten är förhållandevis låg. 

Sammantaget ger detta en begränsad möjlighet till utveckling av järnvägen och dess funktion för 

persontrafik och godstrafik med nuvarande utformning.  

Väg 40 klassas som motorväg på hela sträckan Kallebäcksmotet–Brodalsmotet. Den är fyrfilig på 

sträckan förutom sträckan Kallebäcksmotet–Delsjömotet där det finns en bussfil i vardera riktningen. 

I rusningstid är framkomligheten begränsad närmast Göteborg. Busstrafiken är mycket tät och kan i 

stort sett inte utökas eftersom det inte får plats fler bussar inne i Göteborg. 

5.2. Stråkets funktioner – persontrafik 

Detta kapitel är en sammanfattning utav kartläggningen som genomfördes för hela stråket Göteborg-

Kalmar/Karlskrona. För en fullständig beskrivning se Bilaga 2 Kartläggning Kust till kustbanan. 

5.2.1. Resandeutbyte och resmönster i stråket 

Resandeutbytet per tågstation illustreras i Figur 7 där antal påstigande per station längs Kust till 

kustbanan illustreras. Stationerna Göteborg och Liseberg ingår ej i sammanställningen. Antal 

påstigande varierar från cirka hundra personer per dag på de mindre stationerna upp till ett antal 

tusen i Borås. 

 

Figur 7. Antal påstigande per dag längs Kust till kustbanan, undantaget Göteborg C och Liseberg. 
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Antal påstigande per station ger en indikation om var resandeutbytet i stråket sker och hur resandet 

ifrån de olika stationerna ser ut. Det kan utifrån Figur 7 ej utläsas i vilka relationer som resandet sker. 

För att kartlägga detta har data gällande arbetspendling insamlats.  

Arbetspendling 

Arbetspendlingen i stråket har analyserats utifrån statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB, 2017). 

Statistiken är hämtad ifrån Statistikdatabasen och baseras på förvärvsarbetande pendlare över 16 år 

som pendlar över kommungräns. Studiependling är ej inkluderat i statistiken. I Tabell 2 redovisas 

arbetspendlingen på kommunnivå från bostads- till arbetsställekommun för kommunerna i stråket 

Göteborg–Kalmar/Karlskrona. I Tabell 2 redovisas även den totala in- och utpendlingen för respektive 

kommun samt hur stor andel av in- och utpendlingen som sker till eller från kommunerna i stråket. 

Tabell 2. Förvärvsarbetande 16+ år pendlare över kommungräns från bostadskommun till arbetsställekommun för 

kommunerna längs stråket (Källa: SCB, 2017).  

 Arbetsställekommun 

Göteborg Mölndal Härryda Bolle-

bygd 

Borås Totalt antal 

UTpendlare 

Andel 

UTpendling 

inom stråket 

B
o

st
ad

sk
o

m
m

u
n

 

Göteborg 232 964 15 616 4 225 147 1 916 53 785 42 % 

Mölndal 18 077 11 444 1 020 30 280 23 480 83 % 

Härryda 8 637 1 845 6033 172 508 13 296 84 % 

Bollebygd 1 104 204 502 1491 924 3 267 85 % 

Borås 2 845 376 533 562 44 707 9 797 55 % 

Totalt antal INpendlare 120 974 29 849 10 265 1 322 13 905 

Andel INpendling inom 

stråket 

26 % 61 % 62 % 70 % 40 % 

 

Utifrån Tabell 2 kan det för Göteborgs kommun utläsas att det totalt är över 120 000 personer som 

pendlar in till kommunen och nästan 54 000 personer som pendlar ut från kommunen. Av 

inpendlingen till Göteborg kommer 18 000 från Mölndal, 8 600 från Härryda, 1 100 från Bollebygd 

och 2 800 från Borås vilket totalt sett utgör cirka 25 % av den totala inpendlingen. Av utpendlingen 

från Göteborg åker 15 600 personer till Mölndal, 4 200 till Härryda, 150 till Bollebygd och 1 900 till 

Borås vilket totalt utgör över 40 % av den totala utpendlingen. För både Mölndal och Härryda 

kommun är det fler som arbetar i Göteborgs kommun än i den egna kommunen. För Bollebygd och 

Borås kommun utgör den egna kommunen den största arbetsmarknaden, se Tabell 2. Från Bollebygd 

kommun är arbetspendling ut från kommunen nästintill jämnt fördelad mellan Göteborg och Borås.  

I Diagram 1 redovisas arbetspendlingen från bostadskommunerna på sträckan till de fem största 

arbetsställekommunerna utöver den egna kommunen. De kommuner som ej ingår i stråket Göteborg–

Borås har en blekare färg. Förvärvsarbetande som bor och arbetar i samma kommun syns ej i detta 

urval men redovisas i Tabell 2.  
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I Diagram 1 kan det exempelvis utläsas att det är drygt 15 600 personer som pendlar från Göteborgs 

kommun till Mölndals kommun. Antal personer som bor i Göteborgs kommun och arbetar i Borås 

kommun kan dock ej utläsas ur Diagram 1 eftersom Borås är den sjunde största 

arbetsställekommunen för invånarna i Göteborg. Det kan även utläsas att Stockholm är en av de fem 

största utpendlingskommunerna från Göteborg, Mölndal och Härryda kommun. Denna 

arbetspendling bedöms mestadels vara veckoslutspendling. 

Diagram 1. Förvärvsarbetande 16+ år pendlare över kommungräns från bostadskommun till de fem största 

arbetsställekommunerna (Källa: SCB, 2017). Kommuner med blek färg ligger utanför stråket. 

5.2.2. Trafikering och trafikutbud 

Kust till kustbanan trafikeras av SJ:s regionaltåg Göteborg–Kalmar och Västtågen på sträckan 

Göteborg–Borås. SJ-tågen kör direkt Göteborg–Borås och Västtåg har uppehåll vid samtliga 

mellanstationer på sträckan.  

Parallellt med tågtrafiken trafikeras stråket även av busstrafik. Buss 100 är det huvudsakliga 

alternativet för resor Göteborg–Borås och kör mellan Åkareplatsen och Borås resecentrum med 

uppehåll vid Korsvägen och Delsjömotet. Buss 100 har täta avgångar var femte minut i högtrafik. Buss 

101 trafikerar Göteborg–Bollebygd–Borås med uppehåll vid Korsvägen, Delsjömotet, 

Landvettermotet, Bollebygd busstation, Viared Nabbamotet och vissa turer även vid Södra Älvsborgs 

sjukhus i östra Borås. Buss 102 är en direktbuss som förbinder Åkareplatsen, Korsvägen och 

Delsjömotet i Göteborg med Södra Älvsborgs sjukhus i Borås. Turutbudet för buss 102 är begränsat till 

4 dubbelturer per dag i rusningstid. I Diagram 2 kan antalet avgångar med tåg och buss mellan 

Göteborg och Borås ses.  
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Diagram 2. Antal avgångar mellan Göteborg och Borås i respektive riktning.  

5.2.3. Färdmedelsfördelning  

Hur resandet sker i stråket kan även förklaras med hjälp av resevaneundersökningar (RVU). 

Färdmedelsfördelningen för resor i kommunerna längs med stråket ger en god indikation på hur 

resandet i stråket ser ut. För stråket Göteborg–Borås gjordes år 2017 en resvaneundersökning inom 

ramen för det västsvenska paketet (Västsvenska paketet, 2017). Färdmedelsfördelningen redovisas i 

Figur 8 för hela Västra Götalandsregionen samt för kommunerna i stråket Göteborg–Borås.  

 

Figur 8. Färdmedelsfördelning för resor på vardagar för Västra Götalandsregionen samt för kommunerna i stråket 

Göteborg–Borås (Västsvenska paketet, 2017). 

Utifrån Figur 8 kan det utläsas att bil är det dominerande färdmedlet i Västra Götaland då 53 % av alla 

resor görs med bil enligt undersökningen. Kollektivtrafik står för 23 %, resor till fots för 15 % och cykel 

för 8 % av resorna. För kommunerna i stråket skiljer sig val av färdsätt relativt stort. I Göteborgs 

kommun är andelen bilresor betydlig lägre och andelen kollektivtrafikresor högre medan Härryda och 

Bollebygd är de kommuner i stråket med högst andel bilresor. 

5.2.4. Restider 

Mellan Göteborg och Borås är restiden med SJ 54 minuter och för Västtågen är den totala restiden 62 

minuter. Restiden med Västtågen mellan de mellanliggande stationerna redovisas i Figur 9. 

Restiderna mellan olika stationer/resecentrum i stråket med tåg, buss och bil samt restidskvoter finns 

sammanställda i Tabell 3. En restidskvot visar hur attraktiv restiden med kollektivtrafik är jämfört 

med bil: ju lägre kvot, desto mer konkurrenskraftig är kollektivtrafiken. 
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Figur 9. Restider längs Kust till kustbanan mellan Göteborg och Borås (Resrobot, 2019). 

Tabell 3. Restider med kollektivtrafik hämtade från Västtrafik och bil från webbaserade karttjänster, samt 

restidskvoter.  

Restider Kollektivtrafik 

(tåg) 

Kollektivtrafik 

(buss) 

Biltrafik Restidskvot 

(kollektivtrafik/bil) 

Göteborg–Borås 0:54–1:02 0:58 0:48 1,2 (buss) 

Göteborg–Mölnlycke 0:15 0:27 0:17 0,7 

Göteborg–Landvetter - 0:23 0:17 1,4 

Mölndal–Mölnlycke 0:20–0:30 0:17 0:13 1,3 

Bollebygd–Mölndal 0:49–1:03 0:52 0:29 1,7 

Bollebygd–Borås 0:20 0:27 0:19 1,1 

Göteborg–Mölnlycke är den enda sträcka där bilen tar längre tid vid resor från station till station. 

Tabellen behöver dock kompletteras med två kommentarer. Å ena sidan hade restidskvoterna varit 

betydligt mer fördelaktiga för biltrafiken om restiden mellan målpunkter utanför centrum hade 

jämförts. Å andra sidan hade biltrafiken påverkats negativt om restiden räknats i rusningstid. 
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5.2.5. Tillgängligheten längs Kust till kustbanan  

Utöver att analysera tillgängligheten till tågstationerna i stråket med bil respektive kollektivtrafik är 

det även intressant att kartlägga tillgängligheten längs med järnvägen. Tillgängligheten har analyserats 

för tidsintervallen 30, 60 och 120 minuter. Kartorna redovisar kombinationen tåg längs Kust till 

kustbanan med byte till bil samt kombinationen tåg längs Kust till kustbanan och byte till buss eller 

annat tåg.  

Tanken med dessa kartor är att illustrera ”hela resan” och kartlägga tillgängligheten längs stråket. Med 

hjälp av dessa kartor kan tänkbara arbetsmarknadsregioner identifieras, samt behov och möjligheter 

till regionförstoring. Analysen baseras endast på vilka som nås utav kollektivtrafiken och ingen hänsyn 

har tagits till antal avgångar eller turtäthet för respektive linje. Till och från varje hållplats har det 

inkluderats ett maximalt gångavstånd på 1 500 meter. Analysen beaktar bytestid i relation till 

stationernas storlek, Samtrafikens bytestider har nyttjats, men analysen tar ej hänsyn till huruvida 

tidtabellerna vid ett byte är synkade eller ej. Bytestid från kollektivtrafik till bil beräknas med samma 

bytestid som krävs för kollektivtrafik på respektive station. 

Göteborg 

Tillgängligheten till och från Göteborg C för 30 minuter med bil, samt längs Kust till kustbanan för 

tidsintervallen 60 minuter samt 120 minuter, varav max 30 minuter med bil, redovisas i Figur 10. Som 

kan utläsas i Figur 10 nås hela Göteborgs, Mölndals, Partille och Härryda kommun inom 30 minuter 

med bil. Nästan hela Kungälv kommun samt stora delar av Kungsbacka, Ale och Lerums kommun nås 

även de inom 30-minutersisokronen.  

Med en restid på 60 minuter längs Kust till kustbanan nås precis Borås centralstation. Isokronen i 

Figur 10 för restid 60 minuter längs banan varav max 30 minuter med bil innebär att man även kan 

resa till exempelvis Hindås, Rävlanda eller Bollebygd och där genomföra ett byte till bil och hinna 

färdas till omgivande tät- och småorter. För 120 minuter längs Kust till kustbanan varav max 30 

minuter med bil nås Gnosjö station med omnejd. Inom 30 minuter med bil från Göteborg C nås totalt 

912 000 personer. För kombinationsresan tåg med byte till bil nås 1 025 000 personer inom 60 

minuter och 1 156 000 personer nås inom 120 minuter. 
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Figur 10. Tillgänglighet för kombinationsresor kollektivtrafik+bil med start- eller slutpunkt Göteborg C (Norconsult 

Astando, 2019). 

Tillgängligheten till och från Göteborg C med endast kollektivtrafik och femton minuters promenad 

inom 30, 60 och 120 minuter redovisas i Figur 11. För 120-minutersisokronen finns det inlagt ett krav 

om att resor utanför Kust till kustbanan högst får vara 60 minuter. Detta krav finns för att isokronen ej 

ska inkludera resor med snabbtåg längs hela stambanorna. Åtgärdsvalsstudien studerar resor i stråket 

Göteborg–Kalmar/Karlskrona och alltför långa resor längs övriga järnvägsbanor är därför ej 

intressant.  

Inom 30 minuter med kollektivtrafik från Göteborg C nås framförallt Göteborg, Mölndal, Partille och 

Härryda kommun. Inom 60 minuter med kollektivtrafik nås precis Borås resecentrum och stora delar 

av storgöteborg. Inom 120 minuter med kollektivtrafik, varav max 60 min utanför Kust till kustbanan, 

nås Gnosjö och Limmared med omnejd samt stora delar av Borås kommun. Med kollektivtrafik från 

Göteborg C nås inom 30 minuter totalt 681 000 personer och inom 60 minuter nås 1 157 000 

personer. Inom 120 minuter nås med det uppsatta kravet 1 314 000 personer.  
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I Figur 11 framgår det tydligt att sträckan Göteborg–Borås är eftersatt ur ett kollektivtrafikperspektiv 

jämfört med sträckorna Göteborg–Trollhättan/Vänersborg och Göteborg–Varberg.  

 

Figur 11. Tillgänglighet för kollektivtrafikresor med start- eller slutpunkt Göteborg C (Norconsult Astando, 2019). 

Borås 

Tillgängligheten till och från Borås C för 30 minuter med bil, samt längs Kust till kustbanan för 

tidsintervallen 60 minuter samt 120 minuter varav max 30 minuter med bil, redovisas i Figur 12. 

Inom 30 minuter med bil nås Härryda kommun i väster och Tranemo kommun i öster. Med en restid 

på 60 minuter längs Kust till kustbanan nås som längst Göteborgs centralstation respektive Hestra 

station. Med kombinationsresan tåg längs Kust till kustbanan och byte till bil på valfri station nås från 

Borås C på 60 minuter, varav max 30 minuter med bil, även stora delar av Tranemo kommun. Inom 

120 minuter med tåg längs Kust till kustbanan nås precis Växjö station och med möjligt byte till bil nås 

även stora delar av kommunerna längs stråket, se Figur 12.  

Inom 30 minuter med bil från Borås C nås totalt 200 000 personer. För kombinationsresan tåg med 

byte till bil nås inom 755 000 personer inom 60 minuter och 1 315 000 personer nås inom 120 

minuter.  
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Figur 12. Tillgänglighet för kombinationsresor kollektivtrafik+bil med start- eller slutpunkt Borås C (Norconsult 

Astando, 2019). 

Tillgängligheten med kollektivtrafik längs Kust till kustbanan med utgångspunkt i Borås redovisas i 

Figur 13. Ur isokronkartan kan det utläsas vilka områden som kan nås inom 30, 60 och 120 minuter 

med kollektivtrafik från eller till Borås C. För 120-minutersisokronen finns det inlagt ett krav om att 

resor utanför Kust till kustbanan högst får vara 60 minuter. Från Borås C nås inom 30 minuter med 

kollektivtrafik bland annat Bollebygd och Rävlanda station. Inom 60 minuter nås Göteborg, 

Herrljunga, Kinna och Hestra. Inom 120 minuter nås även Växjö, Varberg, Stenungsund och 

Trollhättan.  

Med kollektivtrafik från Borås C nås inom 30 minuter totalt 109 000 personer och inom 60 minuter 

nås 328 000 personer. Inom 120 minuter nås med det uppsatta kravet, att resor utanför Kust till 

kustbanan högst får vara 60 minuter, totalt 1 374 000 personer. 
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Figur 13. Tillgänglighet för kollektivtrafikresor med start- eller slutpunkt Borås C (Norconsult Astando, 2019).  

Mellanstationer Göteborg–Borås  

Tillgängligheten för samtliga stationer på sträckan för både bil- och kollektivtrafik, se Figur 14. I Figur 

14 kan det utläsas att tillgängligheten med bil på 15 minuter är betydligt bättre än tillgängligheten med 

kollektivtrafik på 15 minuter. En resa på 30 minuter med kollektivtrafik motsvarar ungefär en bilresa 

på 15 minuter i vissa starka kollektivtrafikstråk. Inom 15 minuter med bil från samtliga stationer på 

sträckan nås 815 000 personer. Med kollektivtrafik nås inom 15 minuter 342 000 personer och inom 

30 minuter nås 814 000 personer.  
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Figur 14. Tillgänglighet till Kust till kustbanan för sträckan Göteborg–Borås (Norconsult Astando, 2019). 

5.3.  Stråkets funktioner – godstrafik 

5.3.1. Godstransport på järnväg 

Kapitel 5.3.1 baseras på utredningen Godstrafik på Kust till kustbanan, se Bilaga 3. 

Marknad 

Kust till kustbanan väster om Alvesta har en stark ställning som godsstråk i södra och västra Sverige. 

Godstrafiken är omfattande och försörjer västkusthamnarna, godsnoder i området Värnamo–

Jönköping–Nässjö–Alvesta och företagsspecifika systemtåg med stål-, trä- och kemivaror. Trafiken 

utvecklas positivt och det finns potential för att köra fler godståg på sträckan. 2018 gick cirka 7 godståg 

per dag mellan sträckan Göteborg–Alvesta. Öster om Alvesta är godstrafiken begränsad till enstaka tåg 

per dygn efter att de senaste 10–15 åren krympt väsentligt.  
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Orsakerna till trenderna i godstrafiken är flera: 

• För det första har industri- och lagerstrukturen förändrats med nya logistikområden, 

nedläggningar av industrier och koncentrerad produktion till färre orter.  

• För det andra har konkurrensen från baltiska och östeuropeiska åkerier tagit stora 

marknadsandelar i segmenten in- och utrikestransporter på medellånga till långa avstånd där 

järnväg och sjöfart tidigare var de främsta alternativen.  

• För det tredje har marknadsföringen och utbudet av järnvägstransporter inte varit tillräcklig. 

Green Cargo, och tidigare SJ Gods, rationaliserade sin verksamhet under 1990-talet med 

nedläggning av sidolinjer, terminaler/taxepunkter och industrispår. Kommuner har heller inte 

försett nya industrifastigheter och industriområden med spår samt rivit upp befintliga, 

oanvända spår. 

Utvecklingen är även en effekt av en förändrad järnvägsproduktion där järnvägsbolagen gått från att 

erbjuda vagnslasttransporter, ett tåg för många kunder, till att erbjuda systemtåg, ett tåg per kund, 

samt ökat fokus på intermodala transporter. Järnvägen har på så sätt blivit ett transportsystem för 

stora företag med tillräckligt stora volymer medan små och medelstora företag lämnats utan möjlighet 

att använda järnvägstransporter. 

Regeringen har i sin godstransportstrategi (Regeringskansliet, 2018) fastslagit att en överflyttning av 

godstransporter från väg till järnväg och sjöfart ska främjas. Det målet uppfylls i praktiken inte av 

Trafikverket på flera sätt: persontåg prioriteras konstant högre än godståg i tidtabellsläggning, 

banavgifterna höjs succesivt och villkoren för lastbilstransporter blir mer generösa med höjd axellast, 

bruttovikt och fordonslängd. 

Trafikering Göteborg–Borås 

2017 transporterades cirka 700 000 ton gods på hela Kust till kustbanan. Sträckan Göteborg–

Limmared transporterade omkring 500 000 ton, Limmared–Värnamo 630 000 ton, Värnamo–

Alvesta 350 000 ton och Alvesta–Kalmar/Karlskrona 200 000 ton. 

Intermodala tåg 

Företaget GDL kör tåg längs Kust till kustbanan från Göteborgs hamn till terminalen i Båramo med 

containrar och lastbilssläp. Dagligen går ett flertal tåg till och från lager och terminaler i området 

Värnamo–Jönköping som försörjer lokala och regionala industrier med import- och exportvaror. 

Trafikupplägg finns även mellan Värnamo/Jönköping och Norge respektive Tyskland. 

Volvotåget 

Green Cargo kör dagligen tre tåg från Olofström till Göteborg med pressdetaljer åt Volvo. 

Pressdetaljerna går direkt in i Volvos produktion vilket ställer krav på ledtider, pålitlighet och 

robusthet i upplägget. Tåget går med diesellok från Olofström till Alvesta där dieselloket byts mot ellok 

och tåget byter färdriktning. 

Terminaler och lastplatser 

Längs Kust till kustbanan finns ett antal noder för omlastning av gods mellan järnväg och väg 

respektive sjöfart. Det handlar dels om större kombiterminaler, lastplatser för trävaror och andra 

frilastområden och på ett par ställen av väderskyddad omlastning. I Figur 15 visas en översikt av 

hamnar, kombiterminaler med järnvägsanslutning samt lastplatser för gods. 
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Figur 15. Översikt över hamnar, kombiterminaler med järnvägsanslutning samt lastplatser för gods (Trafikverket, 

2019c). 

Området mellan Göteborg och Värnamo har låg terminaltäthet. Förutom ett antal anläggningar i 

Göteborg finns i praktiken enbart en enkel lastplats i Limmared i stråket. Noterbart är att Borås fram 

till år 2000 hade omfattande godstrafik, men idag helt saknar lastplats eller terminal. Ett flertal 

logistikområden i området, bland annat Viared i Borås, har helt planerats och utvecklats utan att 

beakta järnvägsanslutning eller närhet till omlastningsterminal. 

I området mellan Värnamo/Jönköping/Nässjö/Alvesta är terminaltätheten så hög att den kan 

betraktas som överexploaterad. I Jönköping, Torsvik, Nässjö, Alvesta och Båramo finns stora lager och 

kombiterminaler där kommunerna i vissa fall har bidragit till att ansluta med industrispår. 

I hela stråket behöver främst lastplatser och omlastningspunkter för skogsråvara och skogsindustrins 

färdiga produkter ses över. Fler omlastningsterminaler med väderskydd kan också öka attraktiviteten 

för järnvägstransporter till och från exempelvis Borås då det möjliggör att importvagnar med gods som 

distribueras lokalt. 

5.3.2. Godstransport på väg 

Utöver godstransport på järnväg sker även en hel del godstransport på väg i stråket Göteborg–Borås. I 

Figur 16 redovisas översiktligt total mängd inrikesgods (ton) med svenskregistrerade lastbilar. Ur 

Figur 16 kan det utläsas att väg 40 mellan Göteborg och Borås är ett starkt stråk för godstransporter 

på väg med godsvolymer som nästintill motsvarar flödena på E6 norr om Helsingborg. (Trafikanalys, 

2016).  
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Figur 16. Översiktliga godsflöden med svenska tunga lastbilar, genomsnitt för åren 2012–2014 (Trafikanalys, 

2016).  

Årsmedeldygnstrafiken (ÅDT) för tunga fordon har hämtats ifrån Vägtrafikflödeskartan 

(Trafikverket, 2019d) där mätningarna är år gjorda 2015–2018. För väg 40 Göteborg–Borås redovisas 

ÅDT för lastbilar i Tabell 4. Som kan ses i Tabell 4 är lastbilstrafiken som högst mellan 

Kallebäcksmotet och Landvettermotet för att sedan avta något. Den tunga trafiken på väg 40 redovisas 

även procentuellt, se Figur 21. 

Tabell 4. Årsmedeldygnstrafik (ÅDT) för lastbilar på väg 40 Göteborg–Borås.  

Startpunkt Slutpunkt ÅDT lastbil (fordon/dygn) 

Kallebäcksmotet (Göteborg)  Landvettermotet 5 700–7 100 

Landvettermotet Flygplatsmotet 4 200–5 100 

Flygplatsmotet Ryamotet 3 500–3 700 

Ryamotet Viaredsmotet 2 500–3 000 

Viaredsmotet Annelundsmotet (Borås) 3 600–3 800 

 

I stråket finns fyra större industriområden: Viared och Ramnaslätt i Borås samt Mölnlycke 

industriområde och Flygplatsstaden i Härryda kommun. De ligger i nära anslutning till väg 40 och är 

hänvisade till lastbilstransporter då de saknar järnvägsförbindelser. 
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5.4. Befintliga förhållanden – järnväg 

Kust till kustbanan är utpekad som nationell brist avseende kapacitet, punktlighet och robusthet. Men 

banans karaktär, trafik och förutsättningar varierar stort mellan delsträckorna. Det kan också vara 

svårt att särskilja begreppen eftersom de beror på varandra: en sträcka där trafiken ligger nära 

kapacitetstaket blir mindre robust (mer känslig för störningar) och när sådant sker blir punktligheten 

lidande. I Figur 17 visas antalet tåg per vardagsdygn på hela Kust till kustbanan.  

 

Figur 17. Antal tåg per vardagsdygn. Dubbelturer för persontåg är hämtade från tidtabeller i tågplan för 2019, 

enkelturer för godståg är genomsnittlig trafik under 2018. 

5.4.1. Kapacitet 

Det vanligaste måttet på att beskriva en järnvägssträckas kapacitet är antal tåglägen per tidsenhet, 

även kallat bankapacitet. Kapaciteten bestäms av ett stort antal variabler: antal spår, största tillåtna 

hastighet, signalsystem, hur nära tågen kan köra varandra (blocksträckornas längd), om det är 

blandad person- och godstågstrafik och hur långt det är mellan mötesstationerna och 

förbigångsspåren är några av dem. 

Trafikverket använder två mått när kapaciteten redovisas: 

• Kapacitetsutnyttjande beskriver hur stor del av tiden som en sträcka trafikeras av ett tåg, dels 

under hela dygnet, dels under de två timmar med mest trafik.  

• Kapacitetsbegränsning utgår från en bedömning av det uträknade kapacitetsutnyttjandet. 

För Kust till kustbanan mellan Göteborg och Borås ligger kapacitetsutnyttjandet på en medelnivå, se 

Figur 18. Kapacitetsbegränsningen på banan bedöms av Trafikverkets kapacitetscenter vara låg, se 

Figur 19.  
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Figur 18. Kapacitetsutnyttjande 2019 maxperiod 2 timmar (Trafikverket, 2020a). 

 

Figur 19. Kapacitetsbegränsningar 2019 (Trafikverket, 2020a). 
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På sträckorna Alvesta–Värnamo–Borås–Göteborg är persontrafiken mindre omfattande samtidigt 

som det går relativt många godståg. Utökad persontågstrafik på Kust till kustbanan mellan Göteborg 

och Borås är ett regionalt mål samtidigt som det bedöms finnas marknadsmässiga förutsättningar att 

köra fler godståg. Med nya stationer längs stambanor för höghastighetståg i Värnamo och Borås, 

triangelspår i Alvesta och elektrifiering av Y:et är en ökning av järnvägstrafiken på sträckan ett rimligt 

antagande. 

5.4.2. Punktlighet 

För att mäta punktlighet används det sammanvägda tillförlitlighetsmåttet (STM), framtaget av 

myndigheten Trafikanalys. STM innebär att tåg som är mer än fem minuter senare än tidtabell samt 

tåg som ställs in samma dag eller dagen innan räknas som försenade.  

Punktligheten på Kust till kustbanan varierar stort beroende på vald sträcka och linje, se Tabell 5. SJ:s 

regionaltåg Kalmar–Göteborg har lägre punktlighet än riksgenomsnittet. Det beror troligtvis på att 

linjen sträcker sig över ett stort geografiskt område och därför påverkas av fler störningar än lokaltåg, 

exempelvis Krösatåg, som trafikerar kortare sträckor. 

Tabell 5. Genomsnittlig punktlighet längs Kust till kustbanan december 2017–februari 2019, urval av sträckor och 

operatörer. Tabell från gemensam kartläggning med åtgärdsvalsstudien Borås–Kalmar/Karlskrona. Statistik för 

Göteborg–Borås har ej gått att få fram. 

Sträcka Tåg Andel i tid (<5 min försenade) 

Riksgenomsnitt Regionaltåg 90 % 

Hela Kust till kustbanan Öresundståg, Krösatåg, 

Västtåg, SJ Regionaltåg 

92 % 

Hela Kust till kustbanan SJ Regionaltåg  

Göteborg–Kalmar och omvänt 

85 % 

Malmö–Alvesta–Kalmar Öresundståg 87 % 

Emmaboda–Karlskrona  Krösatåg 98 % 

Värnamo–Växjö Krösatåg 93 % 
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5.4.3.Robusthet 

Robusthet är ett mått på hur väl funktionen kan upprätthållas i ett järnvägssystem vid olika typer av 

störningar, exempelvis signalfel, akut och planerat underhåll, väderförhållanden eller olyckor. 

Robusthet är inget exakt mått utan bedöms utifrån relevanta faktorer såsom hur störningskänsligt 

trafikupplägget på banan är, återställningsförmåga vid störningar, möjligheter till omledning av 

tågtrafik och förutsättningar för ersättningstrafik. 

Återställningsförmåga vid störningar beror till stor del på hur högt kapacitetsutnyttjandet är. Är banan 

full av tåg kommer ett försenat tåg ha svårt att ta sig fram utanför sitt tågläge. För en enkelspårig bana 

är även antalet mötesstationer, avståndet mellan dem och om linjen mellan mötesstationerna är 

utrustade med mellanblocksignaler. 

Kust till kustbanans banstandard varierar. Mellan Växjö och Kalmar/Karlskrona har större 

investeringar i mötesstationer och upprustningar av banan genomförts under 2000-talet. 

Motsvarande åtgärder har inte genomförts i samma utsträckning Göteborg–Växjö, men 

ställverksbyten i Borås och Värnamo och triangelspår i Alvesta är några åtgärder som kommer öka 

banans robusthet.  

Möjligheten att leda om tågtrafik via Kust till kustbanan används redan idag vid större störningar och 

banarbeten. Funktionen som omledningsbana i området Västra Götaland/Halland kan väntas bli 

större i framtiden efter planerade investeringar, se kapitel 5.6. Dock är kapaciteten på banan 

begränsad och vid utökad ordinarie trafik kan möjligheten till omledning bli mer begränsad. 

5.4.4. Järnvägsteknisk beskrivning 

Kust till kustbanan mellan Göteborg (Almedal) och Borås är cirka 65 kilometer lång. För de större 

driftplatserna Almedal och Borås presenteras banstandard, stationsstandard, förutsättningar för 

tågmöten och anslutande banor. För delsträckan presenteras stationer, hållplatser och mötesstationer, 

hastighet, banstandard och de plankorsningar som saknar bomanläggning. Ytterligare 

bakgrundsinformation finns i Bilaga 2 Kartläggning Kust till kustbanan. 

Almedal driftplats 

Almedals driftplats är belägen sydöst om Göteborgs innerstad. Här ansluter Kust till kustbanan till 

Västkustbanan med en bro över E6. Det är även den driftplats där Västlänken kommer ansluta till 

Västkustbanan. Driftplatsen är utrustad med ställverk modell 95. 

Banstandard 

I samband med att Västlänken inom kort ansluts till Västkustbanan kommer hela driftplatsområdet att 

byggas om med nya spårdragningar. Nuvarande banstandard på Almedals driftplats anses därför vara 

mindre intressant för studien. 

Möten 

Den nya utformningen av Almedals driftplats möjliggör inte planskild övergång mellan 

Västkustbanan/Västlänken och Kust till kustbanan i båda relationerna. Ett flertal alternativ har utretts 

i utredningsarbetet för Västlänken men de planskilda alternativen har valts bort på grund av stor 

påverkan på E6 under byggtiden, intrång i fastigheter och fornlämningar eller för brant lutning för 

godståg (Trafikverket, 2014). 
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Anslutande järnvägar 

Västkustbanan går mellan Göteborg och Lund via bland annat Varberg, Halmstad och Helsingborg. 

Den är dubbelspårig på nästan hela sträckan, medger höga hastigheter och trafikeras av fjärrtåg, 

regionaltåg och godståg.  

Västlänken är en dubbelspårig järnväg i tunnel som byggs under centrala Göteborg med stationer vid 

Göteborgs centralstation, Haga och Korsvägen. Tåg från befintlig Kust till kustbana kommer ej 

trafikera Västlänken.  

Almedal–Borås 

Kust till kustbanan mellan Göteborg och Borås är enkelspårig, elektrifierad, utrustad med 

tågskyddssystemet ATC och med automatisk fjärrblockering (trafikeringssystem H). Banan invigdes 

1894 och karakteriseras av snäva kurvor, många obevakade plankorsningar, trånga tunnlar och låg 

hastighet. I Tabell 6 presenteras driftplasterna på sträckan Almedal – Borås.  

Tabell 6. Almedal–Borås. Mellanhög plattform (550 mm) används vid nybyggnation, hög och låg plattform är äldre 

varianter. Standardlängd för godståg är idag 750 meter, tidigare 630 meter. 

Driftplats/ 
linjeplats/ 
hållplats 

Resande-
utbyte 

Plattformsspår
/plattformstyp 

Plattform 
höjd/längd 
(m) 

Största 
möteslängd 
(m) 

Samtidig 
infart 

Mölndals övre Nej   475 Nej 
Mölnlycke Ja 2/sida Mellan/192 766 Ja 
Härryda Nej   766 Ja 
Hindås Ja 2/sida Hög, låg/ 

154, 147 
477 Nej 

Rävlanda Ja 2/sida Mellan/130 661 Ja 
Bollebygd Ja 1/sida Mellan/120 - - 
Rödberg Nej   766 Ja 
Sandared Ja 2/sida Mellan/132 509 Ja 

Hastighet 

Hastigheten mellan Almedal och Borås varierar stort, se Figur 20. Långa sträckor ligger hastigheten 

för godståg runt sth 100, men genom några stationer och längs längre kurviga avsnitt är hastigheten 

sänkt till sth 65–75. 

 

Figur 20. Karta över gällande hastigheter (sth A-tåg) för sträckan Göteborg–Borås.  
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Banstandard 

Huvudspåret och avvikande huvudspår är byggda 1990 och håller god standard (räler 50 kg, 

betongsliprar). Sidospåren är äldre, håller generellt något sämre standard och är i behov av 

upprustning (räler 43 kg, heyback- och spikbefästning, träsliprar). Det finns problem med vittrande 

betongsliprar. Det finns sex tunnlar och fyrtio broar på sträckan. Samtliga tunnlar är konstaterat 

trånga och med begränsad höjd till kontaktledning. Broarna är byggda mellan 1893 och 2006 och i 

relativt gott skick.  

De signaltekniska anläggningarna är av varierande ålder. Kontaktledningen är i godkänt skick men 

kontaktledningsstolparna är till stor del från 1930-talet och svårt rostangripna. På några av 

mötesstationerna finns en äldre form av kontaktledning (S 4,9/5,9 kN) som högst tillåter sth 120. 

Trädsäkring har utförts på större delen av sträckan. 

Plankorsningar 

Sträckan Almedal–Borås har 51 plankorsningar. 22 stycken är obevakade (varav tre stängda), relativt 

många jämfört med övriga Kust till kustbanan. Alla obevakade plankorsningar i drift redovisas i Tabell 

7. Trafikverket har ett antal mål för plankorsningar baserade på hänsyns- och funktionsmålen, bland 

annat att höja deras säkerhet eller slopa dem för att minska olycksrisken. Dessa presenteras i 

Trafikverkets hantering av plankorsningar, TDOK 2017:0367 (Trafikverket, 2020b).  
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Tabell 7. Almedal–Borås. Förteckning över plankorsningar som saknar bomanläggning. 

Plankorsning Vägtyp Skydd/säkerhet Sth A Kommentar 

Idrottsplatsen, Mölndals 

övre 

Service-

väg 

Låst grind, 

kryssmärke 

90 Sporadisk trafik 

Km 14+868, Mölnlycke GC-väg Ljud- och ljussignal 90  

Badplatsen, Långenäs Stig Gångfålla 90 Närsikt ej tillräcklig 

Bockö, Långenäs Lokal väg Enkel ljussignal 90 Olycka registrerad 

Hällsnäs sjukhem, Hällsnäs Lokal väg Enkel ljussignal 90 Närsikt ej tillräcklig 

Km 19+457, Ramberget Stig Oskyddad 65 Närsikt ej tillräcklig 

Ålyckan, Härryda GC-väg Gångfålla, ljudsignal 95 Skarp kurva 

Magnusro, Härryda Lokal väg Enkel ljussignal 110 Dubbelspår; 

Närsikt ej tillräcklig 

Risbohultsvägen, Rya–

Hindås 

Stig Gångfålla, 

kryssmärke 

85 Närsikt ej tillräcklig 

Harås, Hindås–Rävlanda Stig Gångfålla 100 Närsikt ej tillräcklig 

Rävlanda 

plattformsövergång 

Gångväg Gångfålla, ljus- och 

ljudsignal 

105 Dubbelspår 

Östergården, Rävlanda Ägoväg Enkel ljussignal 105  

Furuheden, Bollebygd GC-väg Gångfålla, ljus- och 

ljudsignal 

105  

Berghem, Bollebygd Lokal väg Kryssmärke, enkel 

ljussignal 

105 Närsikt ej tillräcklig 

Rammtorp, Bollebygd Stig Gångfålla, ljudsignal 105  

Sandared 

plattformsövergång 

Gångväg Gångfålla 90 Siktkrav ej 

uppfyllda 

Nya Zeeland, Sjöhagen GC-väg Gångfålla, ljud- och 

ljussignal 

130  

Furugatan, Borås GC-väg Gångfålla, ljudsignal 95 Olycka registrerad 

Västergatan, Borås GC-väg Gångfålla, ljudsignal 95  
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Borås centralstation 

Banstandard 

Borås ligger i Viskans dalgång och Kust till kustbanans infart från Göteborg ligger i brant lutning, 

vilket är problematiskt vid extrema förhållanden som lövhalka eller start/stopp i backe, främst för 

godståg. 

Borås bangård består nästan uteslutande av träsliprar med skarvfritt spår. 16 av 56 växlar är av äldre 

modell, övriga inlagda 60- till 80-tal. Det finns fyra broar längs Kust till kustbanan genom Borås, de 

flesta stålkonstruktioner och samtliga är i gott skick. Signaltekniken på Borås driftplats är av äldre 

modell, ett så kallat el med el-ställverk från 1951 som saknar både fjärrstyrning och ATC-utrustning. 

Ett ställverksbyte är planerat åren 2020–2022, se kapitel 5.6.2. Kontaktledningssystemet är nyligen 

bytt och i så gott som nyskick. 

Totalt finns fem plattformsspår. De två mittplattformarna vid spår 2–5 är 182 meter och mellanhöga, 

plattformen vid spår 1 närmast stationshuset är 253 meter och låg- och mellanhög. 

Plattformsövergångarna är utrustade med helbomsanläggningar. 

Möten 

I Borås möts tre järnvägsstråk: Kust till kustbanan, Älvsborgsbanan och Viskadalsbanan. Längs Kust 

till kustbanan kör genomgående gods- och persontåg samt Västtågen mellan Göteborg och Borås. På 

de andra banorna går genomgående Västtåg på sträckan Herrljunga–Borås–Varberg medan godstrafik 

förekommer sporadiskt, främst vid omledning. För den framtida Götalandsbanan är stationsläge på 

befintligt stationsområde ett av alternativen. 

Anslutande järnvägar 

Älvsborgsbanan (Herrljunga–Fristad–Borås) och Viskadalsbanan (Borås–Kinna–Varberg) 

trafikerades 2019 av tretton persontåg per dag och riktning, varav åtta går hela vägen Herrljunga–

Varberg. samt enstaka godståg och arbetståg. Banorna används för omledning vid stopp på 

Västkustbanan Varberg–Göteborg respektive Västra stambanan Herrljunga–Göteborg. Hastigheten 

och banstandarden på de båda banorna är låg med skarvspår, dåliga sliprar, slitna räler och många 

obevakade plankorsningar. Ett spårbyte Borås–Varberg 2022 och fjärrblockering Herrljunga–Borås 

kommer åtgärda vissa av problemen. 

5.5. Befintliga förhållanden – väg 

Väg 40 går mellan Göteborg och Västervik via bland annat Borås, och Jönköping. Väg 40 är en viktig 

förbindelse i väst–östlig sträckning och binder samman E6:an, E4:an och E22:an. Vägen ingår i det 

nationella stamvägnätet och är en del av det transeuropeiska transportnätet (TEN-T). Mellan Göteborg 

och Borås går väg 40 parallellt med Kust till kustbanan och är således ett viktigt komplement till 

järnvägen. Vägen är viktig för den genomgående trafiken och väg 40 har nationell betydelse som 

transportled för långväga gods- och persontransporter samtidigt som den är betydelsefull ur ett 

regionalt perspektiv samt för arbetspendling Göteborg–Borås. Busspendlingen på väg 40 är 

välutvecklad hela sträckan Göteborg–Borås med ett flertal expresslinjer. 

Väg 40 klassas som motorväg mellan Göteborg och Borås och är fyrfältsväg på sträckan, se Tabell 8. 

Hastighetsbegränsningen är 80 km/h mellan Kallebäcksmotet och Delsjömotet. Därefter är 

hastighetsbegränsningen 100 km/h mellan Delsjömotet och Ryamotet för att öster om Ryamotet höjas 

till 110 km/h fram till Tullamotet i Borås. Mellan Tullamotet och Brodalsmotet sänks sedan 

hastighetsbegränsningen till 80 km/h. Öster om Brodalsmotet är begränsning 70 km/h genom Borås.  
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Tabell 8. Väg 40 – vägtyp, hastighetsbegränsning och antal körfält (exkl. på- och avfarter i trafikplatser).  

Startpunkt Slutpunkt 
Längd 
(km) 

Vägtyp 
Hastighets-
begränsning 

Antal 
körfält 

Kallebäcksmotet 

(Göteborg) 
Delsjömotet 3 Motorväg 80 km/h 4 

Delsjömotet Ryamotet 20 Motorväg 100 km/h 4 

Ryamotet Tullamotet 35 Motorväg 110 km/h 4 

Tullamotet 
Annelundsmotet 

(Borås) 
2 Motorväg 70–80 km/h 4 

I Figur 21 redovisas årsmedeldyngstrafik (ÅDT) för väg 40 mellan Göteborg och Borås (Trafikverket, 

2019d). Trafikflödet mellan Göteborg och Borås varierar med högst flöde närmst Göteborg respektive 

Borås. Den största förändringen av trafikflödet sker efter Flygplatsmotet vid Landvetter flygplats där 

flödet minskar markant. Öster om Ryamotet minskar trafiken ytterligare. Den tunga trafiken är 

procentuellt sätt relativt jämnt fördelad längs sträckan. 

 

Figur 21. Årsdygnstrafik (ÅDT) och andel tung trafik på väg 40 mellan Göteborg och Borås (Trafikverket, 2019d). 

Busstrafik 

Väg 40 mellan Göteborg och Borås trafikeras av ett flertal busslinjer, se Figur 22. Busslinjerna utgörs 

främst av regional busstrafik och lokal busstrafik. Till den regionala busstrafiken hör framförallt 

busstrafiken Göteborg–Borås i form av busslinje 100, 101 samt 102. Den lokala busstrafiken utgörs av 

trafik mellan kommunerna i stråket exempelvis Göteborg–Mölnlycke, Göteborg–Landvetter, 

Göteborg–Kinna samt Göteborg–Hindås–Rävlanda. Utöver detta trafikeras väg 40 även av 

flygbusstrafik mellan Landvetter flygplats och Göteborg samt långväga busstrafik, mot bland annat 

Jönköping och Stockholm, som bedrivs av kommersiella aktörer.  
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Figur 22. Busslinjer mellan Göteborg och Borås samt anslutande linjer som trafikerar väg 40.  

Det finns busskörfält på väg 40 in mot Göteborg. Dessa börjar cirka 500 meter efter Delsjömotet och 

sträcker sig till E6:an. Busskörfälten avslutas innan och efter Kallebäcksmotet för att möjliggöra av- 

och påfart i trafikplatsen. Busstrafiken kan dock ligga kvar i det högra körfältet (K1) på hela sträckan.  

I Tabell 9 redovisas antalet enkelturer för busslinjerna i Figur 22.  
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Tabell 9. Antal enkelturer för busslinjer som trafikerar Göteborg-Borås.  

Busslinje Sträcka Enkelturer i vardera 
riktningen (M–F)  

Anmärkning 

100 Göteborg–Borås 77/79 Fem/tiominuterstrafik i 

rusningstrafik. 

101 Göteborg–Bollebygd–Borås 17/19 Halvtimmestrafik i 

rusningstrafik. 

102 Göteborg–Borås sjukhus 4 Avgår morgon från Göteborg 

och kör tillbaka på 

eftermiddagen.  

Röd Express Landvetter–Göteborg–Lilla 

Varholmen/Hjuvik 

98 Femminuterstrafik i 

rusningstrafik. Endast turer 

som trafikerar sträckan 

Landvetter–Delsjömotet. 

Grön Express Kungälv–Göteborg–

Mölnlycke 

162 Femminuterstrafik i 

rusningstrafik. 

Lila Express Torslanda–Frölunda–

Mölndal–Mölnlycke 

45/46  

120 Göteborg–Viared–

Regementsstaden 

3 Avgår morgon från Göteborg 

och kör tillbaka på 

eftermiddagen.  

300 Kinna–Göteborg 35 Kvartstrafik i rusningstrafik. 

330 Kinna–Sätila–Göteborg 21 Samtliga turer angör ej 

Landvetter resecentrum.  

404 Bollebygd–Olsfors–Borås 19/21  

513 Heden–Öjersjö–Partille– 

Heden 

61/63 Kvartstrafik i rusningstrafik. 

601 Benareby–Mölnlycke–

Göteborg 

16/18  

605 Mölnlycke–

Företagsparken–

Helenedal–Heden 

16  

610 Rävlanda–Hindås–

Göteborg 

14  

611 Bollebygd–Mölnlycke 53/56 Endast ett fåtal turer angör 

Bollebygd, övriga angör 

Rävlanda station.  

612 Landvetter Resecentrum–

Landvetter Flygplats 

51/52 

 

Lokalbuss Landvetter– 

Landvetter flygplats 

616 Landvetter–Hällingsjö–

Rävlanda 

1/3  

Flygbussarna Göteborg – Landvetter  112  

Landvetter 

Expressen 

Borås – Landvetter  50  
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Bytespunkter och terminaler I stråket 

Längs stråket finns ett antal terminaler och bytespunkter för busstrafiken. Några av hållplatserna på 

sträckan används även för byte mellan busslinjer. 

Vid Göteborg C angör bussar i stråket både vid Nils Ericson Terminalen och Åkareplatsen, söder om 

stationen. Busslinjerna mot Mölnlycke och Landvetter avgår från Nils Ericson Terminalen och bussar 

mot Borås och Kinna/Skene avgår från Åkareplatsen. 

Landvetter resecentrum ligger vid Landvettermotet norr om väg 40. Terminalen fungerar som 

bytespunkt mellan bussar till/från Göteborg och anslutande trafik österut och norrut. 

Mölnlycke terminal är knutpunkt för ett flertal busslinjer och fungerar som bytespunkt mellan tåg och 

buss samt mellan buss till/från Göteborg och anslutande trafik österut och söderut.  

Bollebygd har en bytespunkt för buss vid järnvägsstationen. Här ansluter bussar från Göteborg och 

Borås med anslutning till Töllsjö. 

Borås resecentrum är terminal för samtliga regionala busslinjer och de stadsbusslinjer som går 

västerut. Terminalen för stadsbussarna är placerad vid Södra torget cirka 10 min gångväg från 

resecentrumet. 

Övrigas större hållplatser i stråket som används för byte mellan busslinjer är Delsjömotet och 

hållplatserna vid stationerna i Rävlanda och Hindås. 

Pendelparkeringar 

För biltrafiken är goda parkeringsmöjligheter kring tåg- och busstationer viktigt för att åstadkomma 

kombinationsresor med tåg och bil. För sträckan Göteborg–Borås finns goda möjligheter att byta från 

bil till tåg på de flesta stationer längs Kust till kustbanan. I Figur 23 redovisas pendelparkeringarna i 

stråket Göteborg–Borås inklusive antal parkeringsplatser. Utöver de pendelparkeringar som finns vid 

järnvägsstationerna så finns det även ett antal pendelparkeringar utmed väg 40.  

 

Figur 23. Pendelparkeringar vid stationerna på Kust till kustbanan Göteborg–Borås (Västtrafik, 2020). 
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Vid Göteborgs centralstation finns främst avgiftsbelagda korttidsparkeringar som ej bedöms användas 

vid pendling. Det finns även två avgiftsbelagda långtidsparkeringar. Vid Borås centralstation finns 

ingen dedikerad pendelparkering men runt stationen finns ett antal avgiftsbelagda parkeringar. 

Delsjöns pendelparkering utgörs av tre olika parkeringsytor som tillsammans har cirka 370 

parkeringsplatser. En parkeringsyta är belägen norr om väg 40 och de övriga två söder om vägen.  

Pendelparkeringen Landvetter motorvägshållplats utgörs av fyra olika parkeringsytor. En parkering, 

belägen strax väster om Landvetter resecentrum, som endast är till för pendlare med 70 platser. 

Ytterligare en parkering är belägen i anslutning till Landvetter resecentrum, direkt söder om, och är en 

allmän parkering med 68 platser. Dessutom finns två parkeringsytor vid Landvetter Ishall som är 

allmänna parkeringar med totalt 200 platser. Totalt innebär detta att det finns 338 platser.  

Pendelparkeringen Vägskillnaden är belägen strax söder om väg 40 utmed väg 156. Parkeringen har 

drygt 40 platser.  

Hindås pendelparkering är belägen söder om stationen och har cirka 120 platser.  

Rävlanda pendelparkering är belägen norr om stationen och har cirka 35 platser.  

Sandared pendelparkering är belägen norr om stationen och har cirka 50 platser.  
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5.6. Framtida investeringar och utveckling 

Ett flertal investeringar och reinvesteringar är planerade som påverkar både järnväg- och vägtrafiken i 

stråket Göteborg–Borås. 

5.6.1. Relaterade investeringar i järnväg 

Dubbelspår över Göta älv och ökad kapacitet för Göteborgs hamnbana  

Järnvägen mellan Olskroken och Göteborgs hamn byggs ut för att underlätta för godstransporter på 

järnväg. Den redan idag relativt stora godstrafiken på Kust till kustbanan kan möjligtvis öka när 

persontågen kör i Västlänken och kapacitet frigörs i Gårdatunneln. 

Västlänken 

Västlänken är en järnvägstunnel med tre nya stationer i centrala Göteborg vid Centralstationen, Haga 

och Korsvägen. Länken kommer att öka järnvägens kapacitet och underlätta för resande lokalt i 

Göteborg, regionalt i Storgöteborg och nationellt i hela Västsverige. Den ökade kapaciteten är även 

viktig för den expanderande godstrafiken som får mer utrymme när befintliga banor avlastas. 

Triangelspår Alvesta  

En anslutning planeras mellan Kust till kustbanan väster om Alvesta och Södra stambanan söder om 

Alvesta. Triangelspåret möjliggör för godståg på sträckan att köra direkt utan riktningsbyte inne på 

Alvesta bangård. Det görs idag bland annat för de systemtåg som kör Olofström–Göteborg. Åtgärden 

ökar främst kapaciteten för godståg, men ger även ökad robusthet då möjligheterna till omledning vid 

stora störningar ökar för tåg i hela södra Sverige. Åtgärden har planerad byggstart 2024–2029. 

Sydostlänken  

Sydostlänken kallas järnvägen Älmhult–Olofström–Karlshamn. För att underlätta för godstrafiken 

planeras det att byggas en ny bana mellan Karlshamn och Olofström med byggstart 2024–2029. Den 

nya banan blir en länk mellan Blekinge Kustbanan och Södra stambanan. En fortsättning på befintlig 

bana Älmhult–Olofström till Blekinge kustbanan är tänkt att främst trafikeras av godståg till och från 

Karlshamn och Karlskrona. Älmhult–Olofström rustas upp med elektrifiering och spårbyte i en första 

etapp.  

Elektrifiering Värnamo–Jönköping/Nässjö 

Det finns planer på att Y:et ska elektrifieras. När och om det sker är det möjligt att trafiken på Kust till 

kustbanan ökar med genomgående tåg Jönköping–Värnamo–Växjö och utökad godstrafik till 

godsnoderna Jönköping, Nässjö, Torsvik och Båramo. Kust till kustbanan skulle även kunna användas 

som omledningsbana för Södra stambanan vid stopp mellan Nässjö och Alvesta, något som dock 

förutsätter att Alvesta triangelspår också byggs. Kapaciteten kan därför öka regionalt men med större 

belastning på Kust till kustbanan än idag. Robustheten blir av samma anledning både bättre och 

sämre.  

Page 183 of 677



 
 

46 (95) 

 

 
 

 
 

5.6.2. Relaterade reinvesteringar i järnväg 

Almedal–Värnamo bro- och tunnelreparationer, kontaktledningsåtgärder 

Åtgärderna syftar till att hålla anläggningen i gott skick och bidrar till ett mer robust system. 

Ställverksbyte Borås 

Det äldre elektriska ställverket byts till ett nyare datorstyrt ställverk. Åtgärden kommer leda till en mer 

robust anläggning och ökad kapacitet för persontåg. För godståg minskar kapaciteten eftersom 

möteslängderna kortas, men redan i dagsläget är mötesmöjligheter för godståg på Borås station 

begränsad. Åtgärden är planerad att genomföras 2019–2022. 

Ställverksbyte och bangårdsombyggnad Värnamo 

Det äldre elektriska ställverket byts till ett nyare datorstyrt ställverk. Åtgärden kommer leda till en mer 

robust anläggning och ökad kapacitet för både person- och godståg. 

5.6.3. Relaterade investeringar i väg 

Kallebäcksmotet, E6 syd–väg 40, ny direktförbindelse 

Ny direktförbindelse i Kallebäcksmotet mellan E6 syd och väg 40 i riktning österut. Genomförs för att 

öka kapacitet och framkomlighet i Kallebäcksmotet samt för att avlasta Sankt Sigfridsgatan från 

regional och nationell trafik. Byggstart hösten 2019 beräknas klart hösten 2020. 

5.6.4. Nationell utveckling 

Basprognos 2020 

Trafikverket utför med jämna mellanrum prognoser med verktygen Samgods och Sampers. Enligt 

basprognosen för godstransporter från 2020 (Trafikverket, 2020c) beräknas gods på järnväg öka med 

1,55 procent och gods på väg med 1,65 procent årligen fram till 2040.  

För Kust till kustbanan beräknas ökningen av gods per år fram till år 2040 bli 1 miljon nettoton 

Göteborg–Värnamo, 0,5 miljoner nettoton Värnamo–Alvesta och Emmaboda–Kalmar, samt en 

minskning med 0,5 miljoner netton Alvesta–Emmaboda. I kalkylen ingår nytt dubbelspår Göteborg–

Borås, elektrifiering av Y:et, elektrifiering och nytt enkelspår på sydostlänken Älmhult–Karlshamn och 

mötesspår i Skruv (färdigställt), men triangelspår i Alvesta ingår inte. 

I motsvarande prognos för persontransporter (Trafikverket, 2020a) förväntas långväga 

persontransporter på järnväg öka med 1,8 procent per år och regionala med 1,9 procent per år fram till 

2040. Totalt motsvarar det en ökning på cirka 52–54 procent under drygt 20 år. Motsvarande siffror 

för personbilstrafik är en ökning med 0,8 procent per år för långväga resor och 1,1 procent per år för 

regionala resor. För busstrafiken förväntas långväga resor öka med 0,8 procent per år och regionala 

med 0,7 procent per år fram till 2040. Ökningen av persontrafik är inte specificerad för enskilda 

sträckor. 

5.6.5. Regional utveckling 

Landvetter Södra 

Det största utvecklingsområdet i Härryda kommun är den planerade nya stadsdel som kallas 

Landvetter Södra, belägen söder om Landvetter samhälle. Härryda kommun verkar för att anlägga en 

station längs Götalandsbanan söder om Landvetter och exploatera området kring denna. Stationen blir 
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den viktigaste knutpunkten i den nya stadsdelen. Landvetter Södra beräknas kunna få ett invånarantal 

om cirka 15 000 personer vilket ställer stora krav på stadsutformning och tillgänglighet. Härryda 

Kommun anser att det är viktigt att kollektivtrafiken i utbyggnadsområdet kopplas samman med de 

äldre delarna av Landvetter (Härryda kommun, 2012).  

Inom utvecklingsområdet Landvetter Södra finns ett flertal sjöar som omfattas av 

strandskyddsbestämmelser vilket måste tas hänsyn till. Det finns även naturområden med 

hänsynsnivå 2 i Naturvårdsplanen vilket betyder att exploateringsintresset väger tyngre än 

bevarandeintresset för naturen. Utöver Landvetter Södra har Härryda kommun planer på att utveckla 

fler områden i Landvetter, bland annat Landvetter Centrum, Landvetter Backa, Ramberget, Skällared 

och Skällsjön (Härryda kommun, 2012). 

5.7. Sammanfattande bristanalys 

5.7.1. Brister i stråket ur ett persontrafikperspektiv 

Bakgrunden till åtgärdsvalsstudien är att Kust till kustbanan har blivit utpekad som en nationell brist 

avseende kapacitet, punktlighet och robusthet. Dessa brister finns i allra högsta grad på delen 

Göteborg–Borås: banan har låg kapacitet, låg medelhastighet, många obevakade plankorsningar, 

slitna plattformar och delar som saknar optimerande signalfunktioner. Jämfört med övriga banor in 

mot Göteborg är trafikutbudet glest med mindre än en avgång i timmen och stationer för 

resandeutbyte saknas i ett antal orter utmed banan. 

Väg 40 är i stort sett maximalt utnyttjad i dagsläget och kan endast med svårighet hantera mer trafik. 

Med hänsyn till de planer på exploatering som finns, främst Landvetter södra, riskerar vägen att bli 

överbelastad i framtiden med försämrad framkomlighet i hela stråket som följd. Det finns också stora 

kapacitetsproblem i vägnätet in mot Göteborg utanför studiens avgränsning vilket innebär att åtgärder 

som ökar kapaciteten på väg 40 riskerar att endast flytta problematiken till E6 eller det kommunala 

gatunätet. 

Antalet pendlare i stråket Göteborg-Borås är ett av de största i Sverige. Med Götalandsbanan förväntas 

andelen tågpendlare öka ytterligare på sträckan på grund av den kraftigt förkortade restiden. För 

orterna mellan Göteborg och Borås, som ej ansluts till Götalandsbanan, blir Kust till kustbanan 

fortsatt viktig för att främja ett kollektivt resande i stråket. Utan ett förbättrat kollektivtrafikutbud 

riskerar bilresor att dominera även i framtiden vilket går tvärt emot de mål som studiens intressenter 

formulerat i styrdokument på lokal, regional och nationell nivå.  

5.7.2. Brister i stråket ur ett godsperspektiv 

För godstrafik på Kust till kustbanan finns ett antal infrastrukturbrister. Driftplatserna Mölndals övre 

och Hindås saknar samtidig infart. Ett införande av samtidig infart får dock inte påverka 

möteslängden vilket ofta är fallet. En större översyn av Mölndals övre bör genomföras då det är sista 

magasineringsspåret in mot Göteborg och det finns farhågor om ökat behov av magasinering öster om 

Almedal i samband med inkoppling av Västlänken. Möten mellan person- och godståg bör undvikas i 

Rävlanda eftersom godståg som tvingas stanna inte alltid klarar av de efterföljande branta 

uppförsbackarna åt båda hållen. Ett antal befintliga och möjliga godstågsflöden skulle vinna mycket på 

att kunna köra 750 meter långa tåg, den nya standardlängden för godståg. I ett första skede bör 

Trafikverket i samverkan med operatörerna utreda behovet och möjligheten att köra upp till tre 750-

meterståg till och från Göteborg per dag.  
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6. Alternativa lösningar  

6.1. Fyrstegsprincipen 

Fyrstegsprincipen syftar till att på ett systematiskt sätt gå igenom lösningar som åtgärdar de 

identifierade bristerna på andra sätt än att bygga ny infrastruktur. I denna åtgärdsvalsstudie 

presenteras fyrstegsprincipen och åtgärder som bedöms vara möjliga att arbeta med. Det är dock inte 

alla sådana åtgärder som ligger inom studiens avgränsningar. 

Steg 1. Tänk om  

Steg 1-åtgärder handlar om att först och främst överväga åtgärder som kan påverka behovet av 

transporter och resor samt valet av transportsätt. I många fall är detta inte ett effektivt sätt att åtgärda 

identifierade problem på kort sikt utan är en viktig faktor för den långsiktiga utvecklingen. Att tänka 

om kan tillämpas både av individer, företag och myndigheter när man ställs inför oönskade 

förhållanden. Det kan handla om hur bebyggelse och annan markanvändning planeras på 

kommunnivå, skatter och subventioner på statlig nivå eller attityd- och beteendeförändringar. Inom 

ramen för åtgärdsvalsstudien presenteras inga konkreta förslag till åtgärder inom det första steget i 

fyrstegsprincipen då dessa i princip alltid ligger utanför Trafikverkets befogenheter. 

Steg 2. Optimera 

Att effektivisera nyttjandet av befintlig infrastruktur och befintliga fordon benämns som steg 2-

åtgärder. Ofta krävs dock någon typ av mindre åtgärder i befintlig infrastruktur även vid små 

förändringar och gränsdragningen mot steg 3 är inte alltid tydlig. Exempel på åtgärder är en 

omfördelning mellan gods- och persontåg eller variabla hastighetsgränser på väg 40. 

Steg 3. Bygg om 

Steg 3-åtgärder är åtgärder som endast innebär begränsade ombyggnationer. Sådana åtgärder kan 

genomföras av olika aktörer beroende på var i transportsystemet de är placerade. I åtgärdsvalsstudien 

är möjliga steg 3-åtgärder trimningsåtgärder på järnväg, plattforms- och busshållplatsförbättringar 

eller förlängning av befintliga mötesstationer.  

Steg 4. Bygg nytt 

Större åtgärder i form av nyinvesteringar eller större ombyggnadsåtgärder benämns som steg 4-

åtgärder. De ska genomföras om behovet inte kan tillgodoses i de tre tidigare stegen. Nya 

järnvägsstationer, dubbelspår, extra körfält och större åtgärder i befintliga trafikplatser är alla exempel 

på steg 4-åtgärder.  

Åtgärdsvalsstudiens för Kust till kustbanan har till exempel haft störst fokus på trafikerings- och 

infrastrukturåtgärder (steg 2–4 i fyrstegsprincipen) eftersom Kust till kustbanan pekats ut som en 

brist i den nationella planen för 2018–2029 avseende kapacitet, punktlighet och robusthet. Studien 

föreslår åtgärder och åtgärdspaket som kan övervägas i nästa planeringsomgång och planrevidering 

som skapar förutsättningar för en välfungerande gods-och persontrafik i stråket.  
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6.2. Tänkbara åtgärdstyper 

Framtagandet av tänkbara åtgärder har varit förutsättningslöst och investeringskostnad har i ett första 

skede ej utgjort en begränsning för vilka åtgärder som kan föreslås. Om kostnaden däremot bedöms bli 

oproportionellt stor jämfört med effekten av åtgärden har alternativen förkastats. Nedan presenteras 

ett flertal tänkbara åtgärdstyper som har studerats och dessa presenteras för järnvägsnätet respektive 

vägnätet. 

6.2.1. Studerade järnvägsåtgärder 

För Kust till kustbanan finns det ett antal åtgärdstyper som åtgärdsvalsstudien har behandlat. Nedan 

förklaras generellt vilka åtgärdstyper som studien prövat och vad nyttan är med respektive åtgärdstyp. 

Dessa åtgärder har olika inverkan på kapacitet, punktlighet och robusthet.  

Förändrade trafikeringsupplägg 

Åtgärdsvalsstudien har utrett och studerat förändringar i trafikeringen för både person- och 

godstrafiken. Det gäller både ändrat trafikeringsupplägg på järnväg och på väg. Förändrade 

trafikeringsupplägg innebär framförallt att utökad trafik och införande av styv trafik har studerats. I 

samband med det krävs flera åtgärder listade nedan. 

Nya järnvägsstationer 

Åtgärdstypen innebär ny järnvägsstation på Kust till kustbanan. Inom denna åtgärdstyp innefattas 

både enklare stationer i form av en hållplats/sidoplattform och mötesstationer med resandeutbyte. 

Studerade stationslägen har valts utifrån Västtågsutredningen samt den ändrade karaktär till 

regionaltågs- och godsbana som Kust till kustbanan Göteborg–Borås bedöms få i samband med 

invigningen av Götalandsbanan. 

Partiella dubbelspår 

Partiella dubbelspår är en åtgärdstyp som innebär att en sträcka på som minst cirka två kilometer 

byggs om till dubbelspår vilket medger ”flygande” tågmöten. Funktionen är således en effektiv 

mötesstation snarare än ett traditionellt dubbelspår. Flygande tågmöten måste ofta vara planerade och 

inträffa ofta för att investeringen ska löna sig.  

Nya mötesstationer 

Åtgärden innebär att en ny mötesstation byggs eller att befintlig mötesstation förlängs eller utökas 

med extra spår till en trespårsstation. 

Anslutning till ny stambana 

Åtgärden innebär att en anslutning mellan Götalandsbanan och Kust till kustbanan byggs. Studien har 

inte tagit fram förslagen utan utgått dels från ett förslag från Västra Götalandsregionen kallat 

”Förstärkningsalternativet” (Västra Götalandsregionen, 2020), dels från önskemål från Bollebygds 

kommun. 

Samtidig infart 

Åtgärden gör det möjligt för två mötande tåg att köra in till en mötesstation samtidigt och i teorin kan 

två korta tåg mötas utan att stanna. Vid de stationer där samtidig infart saknas måste ett av tågen först 

stanna på sidospåret innan nästa tåg kan köra in. I flera mötessituationer kan mycket tid sparas till 

relativt låg investeringskostnad vid denna ombyggnad. 
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Mellanblocksignaler 

Åtgärden delar in en enkelspårig sträcka mellan två mötesstationer i två ”block” vilket medger 

kolonnkörning. Dessa föreslås främst för att öka robustheten på sträckan, men även för att kunna köra 

tågtrafiken något tätare.  

Kurvrätningar 

Åtgärden innebär att skarpa kurvor rätas ut eller att flera små, korta kurvor ersätts med genare 

linjeföring vilket medger högre hastigheter. 

Plankorsningar 

Åtgärdsvalsstudien studerar ej plankorsningar ur ett trafiksäkerhetsperspektiv eller plankorsningar 

med bomanläggning. Studien har främst inkluderat plankorsningar utifrån påverkan på Kust till 

kustbanans kapacitet, punktlighet och robusthet, till exempel slopning eller bevakning för att kunna 

höja hastigheten på banan.  

Stationsombyggnader 

I åtgärdsvalsstudien inkluderas åtgärder som översiktlig berör ombyggnad eller upprustning av 

befintliga järnvägsstationer. Åtgärdsvalsstudien behandlar ej fullständiga ombyggnationer eller 

detaljerade aspekter av stationsutformning utan rekommenderar i sådana fall vidare utredning. I 

åtgärdstypen stationsombyggnader behandlar studien främst aspekter gällande bytesmöjligheter och i 

vissa fall plattformsåtgärder. 

6.2.2. Studerade vägåtgärder 

Åtgärdsvalsstudien är trafikslagsövergripande och behandlar även vägtrafik. För vägtrafiken studeras 

åtgärder rörande parallell busstrafik i stråket Göteborg–Borås samt anslutande busstrafik som angör 

stationerna på Kust till kustbanan. 

Åtgärdsvalsstudiens avgränsning innebär att studien ej studerar framkomlighetsåtgärder för 

vägtrafiken. Studien fokuserar istället på tillgänglighetsåtgärder för kollektivtrafik och i viss mån även 

på väganslutningar med koppling till Kust till kustbanan. Åtgärdsvalsstudiens syfte är att skapa 

förutsättningar för en väl fungerande gods- och persontrafik på Kust till kustbanan, vilket även kan 

innebära ett minskat behov av åtgärder i vägnätet. Nedan beskrivs de åtgärdstyper för vägnätet som 

åtgärdsvalsstudien har studerat.  

Förändrad busstrafik 

Den åtgärdstyp som framförallt har studerats är förändrade trafikeringsupplägg för busstrafiken, med 

avseende på turutbud och linjesträckningar, i samband med att trafikeringen på Kust till kustbanan 

förändras samt att Götalandsbanan tillkommer.  

Busskörfält 

Åtgärdsvalsstudien har även studerat behov av busskörfält på sträckan. Med busskörfält avser studien 

körfält på väg 40 men det kan även inkludera korsningar vid trafikplatserna.  

Terminaler/bytespunkter 

Inom vägåtgärder har åtgärdsvalsstudien även studerat terminaler och bytespunkter. De orter som 

föreslås få nya stationer för persontågstrafik bör också få nya busshållplatser i nära anslutning till 

tågen i syfte att underlätta byte. Dessutom inkluderar studien befintliga bytespunkter för busstrafiken 

och deras funktion i stråket.  
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6.3. Anspråk 

6.3.1. Anspråk på järnvägstrafik 

Trafikverkets mål och anspråk utifrån basprognos 2040 

Samtliga av studiens primära intressenter har som mål att öka kollektivtrafikens attraktivitet och 

reseandel. Det transportpolitiska hänsynsmålet lyfter fram minskat antal döda i vägtrafiken, 

begränsad klimatpåverkan, fossiloberoende och ökad hälsa; funktionsmålet pekar på att 

förutsättningarna för att välja kollektivtrafik ska förbättras och att kvaliteten för 

näringslivstransporter ska förbättras.  

I Trafikverkets basprognos för 2040 (Trafikverket, 2020c) beräknas Kust till kustbanan Göteborg–

Borås år 2040 trafikeras av ett persontåg varannan timme och riktning med stopp på alla 

mellanstationer och som efter Borås fortsätter till Värnamo. Utöver detta beräknas det gå 15 godståg 

per dygn, vilket motsvarar ett godståg var fjärde timme och riktning under persontrafiktimmarna 

(under förutsättning att ett antal godståg kör nattetid). 

Basprognosen förutsätter att gällande investeringsplaner för åren 2018–2029 har genomförts, 

inklusive projekt som bara hinner påbörjas till 2029. I stråket förutsätts därmed att bland annat nytt 

dubbelspår Göteborg–Borås och Västlänken är färdigställda. Trafiken som presenteras i basprognosen 

är körbar vilket innebär att kapacitetsutnyttjandet inte överstiger 100 % någonstans i nätet. 

Anspråk utöver basprognosen  

Utökad persontågtrafik på Kust till kustbanan 

Västra Götalandsregionens har mål om ökad kollektivtrafikandel och ett fokus på effektiva person- och 

godstransporter med fokus på järnväg, en strategi som finns specificerad i Målbild tåg 2035 (Västra 

Götalandsregionen, 2013) och Västtågsutredningen (Västra Götalandsregionen, 2018b). Målen har 

under studiens gång kompletterats med en specificerad önskan om att utöka Västtågstrafiken på Kust 

till kustbanan till kvartstrafik Göteborg–Mölnlycke–Landvetter Backa samt halvtimmestrafik på 

övriga sträckan. Regionen ser flera fördelar med att utöka tågtrafiken: i stråk med stort 

resandeunderlag ger tågets stora kapacitet lägre driftskostnader jämfört med buss, och 

trängselproblematiken för busstrafiken från Delsjömotet hela vägen in till Göteborg föranleder en 

kraftigt utbyggd väginfrastruktur för att klara av ökad busstrafik. 

Härryda kommuns översiktsplan (2012) utgår från att exploatering ska ske nära framtida spårbunden 

trafik och är positivt inställd till utökad trafik på Kust till kustbanan. Planerna på att exploatera 

Landvetter södra utgår dock främst från en ny station på Götalandsbanan. Under studiens gång har 

kommunen uttryckt önskemål om fortsatt stark busstrafik eftersom den kompletterar tågtrafiken 

snarare än ersätter den.  

Bollebygds kommuns översiktsplan (2002) anger att kollektivtrafik är en prioriterad fråga och att 

Bollebygds stationsområde ska utvecklas. Dessutom ska kommunen verka för en station längs 

Götalandsbanan. Under studiens gång har kommunen uttryckt önskemål om förbättrad tågtrafik via 

en järnvägsanslutning Bollebygd–Landvetter flygplats och en ny tågstation längs Kust till kustbanan. 
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Borås stads översiktsplan (2018) utgår från att kollektivtrafikandelen behöver öka, att järnvägsnätet 

genom Borås måste förbättras avseende kapacitet och effektivitet samt att en omlastningsplats för 

gods längs Viskadalsbanan ska utredas. Under studiens gång har kommunen önskat få en ny 

sträckning för Kust till kustbanan genom staden. 

Utökad godstågstrafik på Kust till kustbanan 

Anspråket på en godskanal i timmen Göteborg–Borås–Alvesta grundar sig till stor del på 

delutredningen om godstrafik på Kust till kustbanan, se Bilaga 3, samt i dialog med 

godstransportråden i Västra Götaland och Småland. Det är en kraftig ökning jämfört med dagens 

godstrafik och tar höjd för en framtida ökning av godstågen. Med en godskanal i timmen Göteborg–

Borås–Alvesta fås under vissa tider på dygnet en viss överkapacitet och godstågen behöver troligen 

inte nyttja samtliga kanaler utan vissa av kanalerna kan upplåtas för persontrafik. 

Mötesmöjlighet Borås C 

Anspråket att utöka kapaciteten på Borås C grundar sig till stor del på delutredningen, se Bilaga 3. 

Önskemålet är att kunna vända minst 650 meter långa godståg mellan Kust till Kustbanan och 

Viskadalsbanan jämfört med dagens 380 meter. Ett annat anspråk är att kunna mötas med två 

normallånga godståg (630 meter) på Borås C.  

Utökad lastprofil på Kust till kustbanan  

Behov av en utökad lastprofil har lyfts i delutredningen, se Bilaga 3, samt i dialog med 

godstransportråden. För Kust till kustbanan gäller lastprofil A (största bredd 3 400 mm och högsta 

höjd 4 650 mm samt fasade övre hörn) och anspråket gäller en utökning till lastprofil C (största bredd 

3 600 mm och högsta höjd 4 830 mm). Kust till kustbanans lastprofil motsvarar i dagsläget ej 

lastprofil C, framför allt gäller det öster om Borås. 

Långa, tunga, större tåg (LTS) 

Anspråket om att trafikera Kust till kustbanan med längre, större och tyngre godståg har lyfts i 

delutredningen, se Bilaga 3 samt i dialog med godstransportråden. Genom Baltic Link-samarbetet har 

även anspråk på förbättrade mötesmöjligheter för heltåg på Kust till kustbanan lyfts. Trafikverket bör i 

samverkan med operatörerna utreda behov av och tillåtelse för 750 meter långa tåg på sträckan 

Göteborg–Borås–Alvesta. 

6.3.2. Anspråk på vägtrafik 

För vägtrafiken beskrivs främst anspråken som är kopplade till kollektivtrafik och hur dessa kan 

påverkas av olika val av trafikering med tåg och buss i stråket. För godstrafiken beskrivs översiktligt de 

anspråk som finns med koppling till verksamheter och terminaler i stråket. Anspråk för biltrafik i 

stråket berörs ej utan finns redovisat i tidigare genomförd åtgärdsvalsstudie för väg 40, se ÅVS väg 40 

Kallebäcksmotet–Grandalsmotet (TRV 2020/54977).  

Busstrafik 

Busstrafiken i stråket påverkas starkt av valet av framtida trafikering med tåg på både Kust till 

kustbanan och Götalandsbanan. På delsträckor där tågtrafiken utökas kommer det finnas ett minskat 

behov av parallell busstrafik, men för trafik som ansluter till tåg finns ett behov av förbättrad 

tillgänglighet och framkomlighet. 
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Det finns en ambition om att överflytta resandet till järnväg i stråket, främst genom trafiken på 

Götalandsbanan men också på Kust till kustbanan. Det innebär att i de relationer där tåget tar över 

som bas i kollektivtrafiken så bör inte parallell busstrafik förekomma. Busstrafiken kommer dock att 

ha en fortsatt viktig roll i de relationer där tågtrafiken inte kan täcka behoven.   

Behovet att utvecklad infrastruktur påverkas också av förändringar där utökad tågtrafik kan minska 

behovet av infrastrukturåtgärder som syftar till att förbättra framkomligheten för busstrafik på grund 

av ökad biltrafik. Några anspråk kan behöva tillgodoses eftersom problem med kapacitet och 

framkomlighet kan uppstå oavsett hur stor ökning av tågtrafik som görs. Andra anspråk är kanske inte 

nödvändiga att tillgodose om en utökad tågtrafik innebär en minskning av framförallt biltrafiken och i 

vissa fall även busstrafiken. 

I stråket generellt finns anspråk både på tåg- och busstrafik och för busstrafiken är det främst den 

regionala och lokala funktionen som avses. På några av sträckorna utgör tågtrafiken basen av 

kollektivtrafikutbudet. I några relationer är det en kombination med tyngdpunkt på tågtrafiken eller 

en ”jämn” fördelning mellan tåg- och busstrafik. På några delsträckor utgör busstrafiken basen i 

kollektivtrafikutbudet med tillräcklig turtäthet och god tillgänglighet.  

Anspråken rörande vägtrafiken i stråket Göteborg-Borås beskrivs nedan. För att beskriva de olika 

relationerna utgår beskrivningarna från ett antal delstråk som illustreras i Figur 24.  

 

Figur 24. Schematisk illustration över delstråken mellan Göteborg och Borås.  

Busstrafik inne i Göteborg 

Det finns en tydlig ambition om att minska busstrafiken inne i Göteborg. På sträckan från 

Mölnlyckemotet och in mot Göteborg uppstår idag köer på väg 40 och på gatunätet i anslutning till E6. 

Det finns utöver vägarnas begräsningar i kapacitet även ett mål om att begränsa såväl buss- som 

biltrafik inne i Göteborg.  

Göteborg–Borås  

Busstrafiken i stråket Göteborg–Borås är helt beroende av Götalandsbanan och dess tågtrafik. Det 

innebär ett kraftigt minskat behov av direktbussar Göteborg–Borås. Med hänsyn till restid och 

attraktivitet försvinner behovet av direktbusstrafik (linje 100) för resande med målpunkt i centrala 

Göteborg–Borås. Behovet av busstrafik kan fortfarande finnas för busslinjer som går till målpunkter 

bortom Göteborg C och Borås C (till exempel sjukhuset i Borås).  
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Landvetter flygplats 

Med Götalandsbanan förutsätts en station vid Landvetter flygplats. Detta innebär ett kraftigt minskat 

behov av busstrafik mellan Göteborg och Borås till Landvetter flygplats. Däremot kvarstår anspråk på 

anslutande busstrafik till Mölnlycke, Landvetter och Bollebygd. För Bollebygd blir stationen på 

Götalandsbanan vid Landvetter flygplats en möjlig bytespunkt för resande in mot Göteborg men även 

som en förbindelse där flygplatsen är målpunkten.  

För Landvetter tätort finns behov av en lokal koppling mellan tätorten och Landvetter flygplats och 

även anslutning till tågen, främst österut mot Borås. Resor mot Göteborg förväntas ske med tåg på 

Kust till kustbanan eller med buss. Skene/Kinna har också anspråk på en bra förbindelse mot 

Göteborg med möjlighet att byta till tåg vid Landvetter flygplats.  

Göteborg-Mölnlycke/Landvetter 

Anspråk på fortsatt god busstrafik, utöver utökad tågtrafik, eftersom flera orter i Landvetter och 

Mölnlycke har upptagningsområden som ej nås med järnvägen.  

Grön och Röd Express har en bibehållen funktion men kan få kompletterande funktion med nya 

upptagningsområden inom och mellan tätorterna Landvetter och Härryda, till exempel Mölnlycke 

företagspark. Förbindelsen med Lila Express från Landvetter/Mölnlycke till Torslanda förutsätts 

bibehållas. Den lokala busstrafiken i Mölnlycke och Landvetter kan antingen vara en del av 

Expressbussnätet eller en lokal linje med koppling till pendeltåg och Expressbussarna.  

Mölnlycke/Landvetter–Bollebygd 

För relationen Mölnlycke/Landvetter–Bollebygd finns anspråk om busstrafik som förbinder orterna 

med Rävlanda och Hindås samt mellanliggande hållplatser.  

Göteborg–Bollebygd  

För Bollebygd finns anspråk om tät trafik till Göteborg, som dels kan ske med tåg på Kust till 

kustbanan och med tät busstrafik till Landvetter flygplats med byte till tåg mot Göteborg. Restiderna 

för tåg, tåg/buss eller direktbuss är likvärdiga varför turtätheten på trafiken blir viktig för att uppnå en 

god attraktivitet. 

Bollebygd–Borås 

För Bollebygd–Borås finns anspråk om direkttrafik mot Borås samt trafik med koppling till Viared och 

Södra Älvsborgs sjukhus. Dessutom finns anspråk om busstrafik via Olsfors, Hultafors och Sandared.  

Nya busshållplatser 

Anspråk om en ny motorvägshållplats vid Kullamotet för framförts av Bollebygds kommun men har i 

åtgärdsvalsstudien bedömts ge låg nytta eftersom avståndet till centrum är långt. 

Det har även framförts anspråk på bättre anslutning till Viareds industriområde, antingen med buss 

genom området eller med hållplatser vid Nabbamotet och Viaredsmotet med koppling till lokala 

busslinjer. En station vid Viaredsmotet kan en förbättrad koppling till lokala och regionala busslinjer 

göras, som förbättrar möjligheterna till resor dels till Viared dels till tågen på Kust till kustbanan. 
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Gods på väg 40 

Det finns starka anspråk på att trafikera väg 40 med godstrafik dels nationellt Göteborg–Borås–

Jönköping–Stockholm, dels regionalt Göteborg–Borås. Exempelvis berör anspråken om att trafikera 

gods till Göteborgs hamn samt Viareds industriområde och en eventuell ny godsterminal för tåg i 

Borås. En utvecklad och utökad godstrafik på järnväg kommer att ge behov att åtgärder i vägnätet 

framförallt i anslutning till industriområden och terminaler. 

På Kust till kustbanan kan det finnas utökade möjligheter för fler godståg. Dock kvarstår ett fortsatt 

anspråk på godstrafik på väg 40. I denna studie redovisas dock ej de behov som kan komma att uppstå 

avseende framkomlighet och kapacitet för trafiken på väg 40. Anspråken påverkas också av hur 

godstrafiken utvecklas på väg och järnväg. De senaste åren har det skett en ökning av lastbilstrafiken 

medan godstågstrafiken legat på en relativt jämn nivå. 

6.4. Studerade trafikeringsupplägg och åtgärdspaket 

6.4.1. Åtgärdspaket – översikt 

Med utgångspunkt från de brister som identifierats samt de mål och anspråk som redovisats har tre 

varianter på trafikeringsupplägg tagits fram i samarbete med intressenter och med Trafikverkets 

kapacitetscenter. Uppläggen redovisar hur trafiken kan utvecklas med olika ambitionsnivåer för 

utbyggd kollektivtrafik och har delats in i tre paket med tillhörande åtgärder, se Figur 25. Varje paket 

har också delats in i två deletapper som kan genomföras på medellång sikt (A1/B1/C1) respektive lång 

sikt (A2/B2/C2).  

Paket A har den högsta ambitionsnivån avseende ökad kollektivtrafik och energieffektivitet i stråket 

med kraftigt utökad tågtrafik på Kust till kustbanan inklusive en koppling för persontåg mellan 

Mölnlycke och Mölndal–Västlänken. Paket B innebär ökad tågtrafik längs Kust till kustbanan i 

befintlig sträckning via Liseberg till Göteborg C. Paket C innebär ett fortsatt fokus på busstrafik i 

stråket med befintlig tågtrafik på Kust till kustbanan. För att nå de uppsatta målen om utökad 

kollektivtrafikandel och kapacitet, punktlighet och robusthet i stråket behövs ett flertal trafikerings- 

samt infrastrukturåtgärder enligt fyrstegsprincipens steg 2, 3 och 4.  

Figur 25. Översikt av åtgärdspaketen.  
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Paketen möjliggör en stegvis utbyggnad: åtgärderna i A1 behövs för att möjliggöra trafikeringen i A2 

vilket innebär att investeringarna på medellång sikt inte är förgäves. Emellertid kan paket C1 med 

utökad busstrafik leda till att investeringar i väginfrastruktur blir obsoleta om tågtrafiken i ett senare 

skede ökar i likhet med paket A eller B.  

Åtgärdspaketen på medellång sikt har sin tyngdpunkt på västra delarna av stråket medan paketen på 

lång sikt ger en utveckling också av de östra delarna av stråket. Anledningen är att den västra delen har 

större befolkningsunderlag och framskridna planer på exploatering samt att fördelarna med utökad 

tågtrafik är fler om utbyggnad sker på delen Göteborg–Landvetter Backa i ett första steg och därefter 

utökas mot Borås. 

Önskemål om en uppdelning av åtgärder på medellång respektive lång sikt har framkommit under 

studiens gång. Med medellång sikt menas åtgärder som kan genomföras innan Götalandsbanans 

färdigställande; med lång sikt menas åtgärder som kan genomföras samtidigt eller strax efter 

färdigställandet. Indelningen ger även en fingervisning om den planerings- och finansieringshorisont 

som bedöms vara rimlig. 

6.4.2. Paket A1 – Kraftigt utökad tågtrafik på medellång sikt 

Trafikeringsupplägg A1 

Åtgärdspaket A1 möjliggör kraftigt utökad tågtrafik längs Kust till kustbanans västra del, se Figur 26. 

Västtågen kör kvartstrafik genom Västlänken till Landvetter Backa. Sträckan Landvetter Backa–Borås 

trafikeras fortsatt med dagens västtågtrafik. Gods- och fjärrtågstrafik kan fortsätta trafikera hela 

sträckan Göteborg–Borås via Gårdatunneln på samma sätt som idag. För att öka tillgängligheten i 

östra delen av stråket föreslås att SJ-tågen gör uppehåll i Bollebygd för att öka antalet avgångar. 

I åtgärdspaket A1 förutsätts att Götalandsbanan ej är färdigställd vilket kräver att direktbusstrafiken 

mellan Göteborg och Borås (linje 100, 101, 102) samt busstrafiken Göteborg–Landvetter flygplats 

bibehålls i nuvarande omfattning och anpassas efter förändrade behov. Busstrafiken med grön, röd 

och lila express Göteborg–Mölnlycke/Landvetter bibehålls men en översyn av turtätheten på grund av 

utökad tågtrafik krävs. Linjesträckningarna kan ses över med hänsyn till bland annat Mölnlycke 

företagspark och trafikering i centrala Göteborg. 

Busstrafiken på delen Landvetter–Hindås–Rävlanda–Bollebygd samt Bollebygd–Sandared–Borås 

bevaras som minst i nuvarande omfattning och bör förstärkas efter behov. För Viared finns behov av 

bussanslutning till Kust till kustbanan i Bollebygd samt i Borås. 

I Figur 26 illustreras trafikeringsupplägget för åtgärdspaket A1.  
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Figur 26. Trafikeringsupplägg för åtgärdspaket A1. Buss 100 visas ej i figuren. 

Infrastrukturåtgärder A1 

En översikt av de åtgärder som ingår i paket A1 visas i Figur 27. En sammanställning av åtgärderna 

inklusive uppskattade kostnader visas i kapitel 6.5. 

 

Figur 27. Infrastrukturåtgärder i åtgärdspaket A1. * Åtgärder från ÅVS väg 40 Kallebäcksmotet–Grandalsmotet 

(TRV 2020/54977). Dessa åtgärder ingår ej i åtgärdspaketet i denna studie och kostnadsberäknas ej.  
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För att möjliggöra tågtrafiken enligt åtgärdspaket A1 behövs följande åtgärder: 

Nytt dubbelspår Mölndal–Mölnlycke 

”Förstärkningsalternativet” är en föreslagen dubbelspårig järnväg mellan Mölndal och Mölnlycke. Det 

möjliggör för tåg från Västlänken att fortsätta längs Kust till kustbanan istället för att få slutstation 

Mölndal. Bedömningen är att en sådan anslutning skulle bli cirka fyra kilometer lång och till största 

delen gå i tunnel. 

Mötesstation Långenäs 

En kort mötesstation i Långenäs med möteslängd 400 m behövs för att klara kvartstrafiken mellan 

Mölnlycke och Landvetter Backa. Långenäs ligger strategiskt mitt mellan de två stationerna och 

bedöms ha det utrymme som krävs för en mötesstation. 

Ny trespårsstation Landvetter Backa 

I samband med de planer på exploatering som finns i Landvetter Södra behövs kraftigt utbyggd 

kollektivtrafik för att nå upp till områdets högt ställda mål om färdmedelsfördelning. Med tanke på 

den ambitiösa tidplanen för området i kombination med Götalandsbanans osäkra dragning bedöms en 

ny station på Kust till kustbanan vara välmotiverad. 

En station i Landvetter Backa kan placeras på samma plats som den tidigare stationen. Det ger en 

närhet till befintlig bebyggelse och till de första utbyggnadsetapperna av Landvetter Södra. Stationen 

får tre spår där två mötesspår medger 750 meter långa godståg och ett tredje som bland annat får 

funktion som vändspår för de pendeltåg som har slutstation Landvetter Backa. 

Slopad plankorsning Backavägen 

I samband med att Landvetter Backa blir en mötesstation måste plankorsningen vid Backavägen 

slopas. Regelverket förbjuder av säkerhetsskäl stillastående tåg över plankorsningar. Funktion bedöms 

dock kunna övertas av den närliggande plankorsningen vid Kyrkvägen. 

Samtidig infart  

Samtidig infart i Hindås och Mölndals övre (de enda mötesstationer som saknar funktionen idag) har 

ingått i de tidtabellsberäkningar för tåg som ligger till grund för alla trafikeringsalternativ. 

 

Utöver de åtgärder som krävs för utökad tågtrafik ingår följande i paket A1: 

Gång- och cykeltunnel med plattformsförbindelse i Landvetter Backa 

För att få en smidig, säker och funktionell station i Landvetter Backa bör en planskild gång- och 

cykeltunnel anläggas i direkt anslutning till plattformarna. 

Upprustade och förlängda plattformar  

De befintliga stationerna Hindås, Rävlanda, Bollebygd och Sandared har idag slitna, låga och korta 

plattformar. För att öka kollektivtrafikens och speciellt tågens reseandel i stråket är bedömningen att 

upprustade stationsmiljöer ger fördelar i form av en mer tillgänglig, säker och attraktiv tågtrafik. I 

åtgärden ingår anpassning till europeiska TSD-krav för tillgänglighet, plattformsbommar som ersätter 

gångfållor och förlängda plattformar för att kunna ta emot dubbelkopplade Västtåg. 
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Mellanblocksignaler 

Två nya mellanblockssignaler har ingått i de tidtabellsberäkningar för tåg som ligger till grund för alla 

trafikeringsalternativ. 

Busskörfält Delsjömotet – Mölnlyckemotet 

Åtgärden innebär en breddning av väg 40 med utbyggnad av busskörfält mellan Delsjömotet och 

Mölnlyckemotet. Åtgärden bedöms vara nödvändig att genomföra för att förbättra framkomligheten 

för kollektivtrafiken på kort sikt. Åtgärden ingår ej i åtgärdspaket A1 eftersom åtgärden har prövats i 

ÅVS väg 40 Kallebäcksmotet–Grandalsmotet (TRV 2020/54977). För kostnadsberäkning och fortsatt 

hantering av åtgärden hänvisas till ÅVS väg 40 Kallebäcksmotet–Grandalsmotet (TRV 2020/54977). 

Bussåtgärder Mölnlyckemotet 

I samband med utbyggnad av busskörfält mellan Delsjömotet och Mölnlyckemotet krävs även åtgärder 

för busstrafiken i Mölnlyckemotet. Åtgärderna förutsätts vara kollektivtrafikåtgärder i korsningen med 

Boråsvägen och i övrigt i trafikplatsen. Åtgärden ingår ej i åtgärdspaket A1 eftersom åtgärden har 

prövats i ÅVS väg 40 Kallebäcksmotet–Grandalsmotet (TRV 2020/54977). För kostnadsberäkning 

och fortsatt hantering av åtgärden hänvisas till ÅVS väg 40 Kallebäcksmotet–Grandalsmotet (TRV 

2020/54977). 

6.4.3. Paket A2 – Kraftigt utökad tågtrafik på lång sikt 

Trafikeringsupplägg A2 

Åtgärdspaketet A2 möjliggör en kraftigt utökad tågtrafik i hela stråket, se Figur 28. Vartannat tåg i 

kvartstrafik genom Västlänken fortsätter och ger halvtimmestrafik mellan Landvetter Backa och Borås. 

Godstrafiken kan utökas till en godskanal per timme mellan Göteborg och Borås via Gårdatunneln. 

Inga fjärrtåg kör längre på Kust till kustbanan då Götalandsbanan antas överta dessa resenärer.  

Paket A2 innebär kraftigt minskad direktbusstrafik mellan Göteborg och Borås då tågtrafiken på 

Götalandsbanan ersätter linje 100. Även busstrafiken Göteborg–Landvetter flygplats ersätts av 

Götalandsbanan. Busstrafiken med grön, röd och lila express Göteborg–Mölnlycke/Landvetter 

bibehålls enligt. Linjesträckningarna kan behöva ses över med hänsyn till företagsparker, Landvetter 

Södra och andra områden som får förändrad funktion och befolkning.  

En anpassning av busstrafikens turutbud på delen Landvetter–Hindås–Rävlanda–Bollebygd samt 

Bollebygd–Sandared–Borås krävs eftersom tågtrafiken på utökas kraftigt på Kust till kustbanan. Ny 

järnvägsstation i Landvetter innebär behov av anslutande busstrafik mellan Landvetter flygplats och 

Bollebygd. För Viared finns behov av bussanslutning till Kust till kustbanan i Bollebygd samt 

Götalandsbanan i Borås.  

I Figur 28 illustreras trafikeringsupplägget för åtgärdspaket A2.  
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Figur 28. Trafikeringsupplägg för åtgärdspaket A2. 

Infrastrukturåtgärder A2 

En översikt av de åtgärder som ingår i paket A2 visas i Figur 29. En sammanställning av åtgärderna 

inklusive uppskattade kostnader visas i kapitel 6.5. 

 

Figur 29. Infrastrukturåtgärder i åtgärdspaket A2.* Åtgärder från ÅVS väg 40 Kallebäcksmotet–Grandalsmotet 

(TRV 2020/54977). Dessa åtgärder ingår ej i åtgärdspaketet i denna studie och kostnadsberäknas ej. 
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För att möjliggöra tågtrafiken enligt åtgärdspaket A2 behövs följande åtgärder (inklusive åtgärder 

enligt paket A1): 

Tredje mötesspår Hindås 

För att tillåta Västtåg i halvtimmestrafik och utökad godstrafik behövs ett tredje 750 meter långt 

mötesspår i Hindås. Spåret kan placeras antingen i bredd eller som ett förlängt ”dubbelspår” öster eller 

väster om befintlig mötesstation. 

Partiellt dubbelspår Olsfors–Hultafors 

För att tillåta Västtåg i halvtimmestrafik och utökad godstrafik behövs ett partiellt dubbelspår placerat 

mellan Olsfors och Hultafors. Terrängen är komplicerad men utrymmet bedöms vara tillräckligt även 

genom Olsfors samhälle. För att kunna kalkylera kostnaden har längden på dubbelspåret antagits vara 

1 700 meter. 

Om ett partiellt dubbelspår i Olsfors skulle visa sig bli orimligt dyrt kan en mötesstation eventuellt 

tillåta trafikeringsupplägget, men en sådan lösning behöver detaljstuderas på djupare nivå. Fördelen 

med det partiella dubbelspårets flygande möten är större tidsbesparing och en mer robust anläggning. 

Partiellt dubbelspår Sjömarken–Tullen 

För att tillåta Västtåg i halvtimmestrafik och utökad godstrafik behövs ett partiellt dubbelspår placerat 

mellan Sjömarken och Tullen i Borås. Terrängen är relativt enkel, utrymmet bedöms vara tillräckligt 

och bron över järnvägen vid Viaredsmotet är förberedd för två spår. För att kunna kalkylera kostnaden 

har längden på dubbelspåret antagits vara 3 000 meter. 

Utöver de åtgärder som möjliggör utökad trafikering ingår följande i paket A2: 

Ny station Olsfors 

En station i Olsfors skulle samlokaliseras med antingen ett nytt partiellt dubbelspår eller en ny 

mötesstation. Exakt placering är inte bedömd i studien, men någonstans mellan Olsfors samhälle och 

busshållplats Tumstocksfabriken har studerats översiktligt. Olsfors bedöms vara viktig som station på 

en regional Kust till kustbana men skulle inte vara lönsam enligt Västtågsutredningens 

trafikekonomiska analys (Västra Götalandsregionen, 2018b). Förutsättningarna för en ny station blir 

därför bättre om kommunen planerar för utökad stationsnära bebyggelse. 

Ny station Sjömarken 

En station i Sjömarken skulle samlokaliseras med ett nytt partiellt dubbelspår. Exakt placering är inte 

bedömd i studien men utrymme finns mellan Gränsvägen i Sjömarken och Viaredsmotet. Stationen 

bedöms vara lönsam för resandeutbyte enligt Västtågsutredningens trafikekonomiska analys (Västra 

Götalandsregionen, 2018b) och skulle passa in väl som station på en regional Kust till kustbana. 

Gång- och cykeltunnel Sandared 

På Sandareds station finns i dagsläget en plankorsning med Badvägen som korsar båda spåren och en 

gångfålla till plattformarna. En funktionsutredning har studerat plankorsningen och kommit fram till 

att en planskild gång- och cykelväg samt slopning av plankorsning Badvägen är önskvärt. Med en 

kraftig trafikökning på Kust till kustbanan bedöms behovet bli ännu större. 

Nya väganslutningar Landvetter flygplats  

Åtgärden innebär en komplettering av Flygplatsmotet med en ny avfart till östra sidan av 

flygplatsområdet. Samt lokalvägsförbindelse söder om väg 40, Flygplatsmotet–väg 541, och 

lokalvägsförbindelse söder om väg 40, Björrödsmotet–Flygplatsmotet. Åtgärden ingår ej i 
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åtgärdspaket A2 eftersom åtgärden har prövats i ÅVS väg 40 Kallebäcksmotet–Grandalsmotet (TRV 

2020/54977). För kostnadsberäkning och fortsatt hantering av åtgärden hänvisas till ÅVS väg 40 

Kallebäcksmotet–Grandalsmotet (TRV 2020/54977). 

6.4.4. Paket B1 – Utökad tågtrafik på medellång sikt 

Trafikeringsupplägg B1 

Åtgärdspaket B1 medför en utökad persontågstrafik i stråket på medellång sikt, se Figur 30. Västtågen 

kör halvtimmestrafik genom Gårdatunneln via Lisebergs station till Landvetter Backa. Sträckan 

Landvetter Backa–Borås trafikeras fortsatt med dagens Västtågtrafik. Gods- och fjärrtågstrafik kan 

fortsätta trafikera hela sträckan Göteborg–Borås via Gårdatunneln på samma sätt som idag. För att 

öka tillgängligheten i östra delen av stråket föreslås att SJ-tågen gör uppehåll i Bollebygd för att öka 

antalet avgångar. 

I åtgärdspaket B1 förutsätts att Götalandsbanan ej är färdigställd vilket kräver att direktbusstrafiken 

mellan Göteborg och Borås (linje 100, 101, 102) samt busstrafiken Göteborg–Landvetter flygplats 

bibehålls i nuvarande omfattning och anpassas efter förändrade behov. Busstrafiken med grön, röd 

och lila express Göteborg–Mölnlycke/Landvetter bibehålls i samma omfattnings som idag. 

Linjesträckningarna kan dock ses över med hänsyn till bland annat Mölnlycke företagspark. 

Busstrafiken på delen Landvetter–Hindås–Rävlanda–Bollebygd samt Bollebygd–Sandared–Borås 

bevaras som minst i nuvarande omfattning och bör förstärkas efter behov. För Viared finns behov av 

bussanslutning till Kust till kustbanan i Bollebygd samt i Borås. 

I Figur 30 illustreras trafikeringsupplägget för åtgärdspaket B1.  

 

Figur 30. Trafikeringsupplägg för åtgärdspaket B1. Buss 100 visas ej i figuren. 

En variant på trafikeringen i B1 är att Västtåg kan köras i kvartstrafik Göteborg–Landvetter Backa via 

Gårdatunneln i rusningstid, men det förutsätter att inga godståg trafikerar sträckan under 

högtrafiktimmar. 
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Infrastrukturåtgärder B1 

En översikt av de åtgärder som ingår i paket B1 visas i Figur 31. En sammanställning av åtgärderna 

inklusive uppskattade kostnader visas i kapitel 6.5. 

 

Figur 31. Infrastrukturåtgärder i åtgärdspaket B1. * Åtgärder från ÅVS väg 40 Kallebäcksmotet–Grandalsmotet 

(TRV 2020/54977). Dessa åtgärder ingår ej i åtgärdspaketet i denna studie och kostnadsberäknas ej. 

 

För att möjliggöra tågtrafiken enligt åtgärdspaket B1 behövs följande åtgärder: 

Mötesstation Pixbo/Gunnebo 

En kort mötesstation i Pixbo/Gunnebo med möteslängd 400 m behövs för att klara 

halvtimmestrafiken mellan Gårdatunneln och Landvetter Backa. Sträckan mellan Pixbo och Gunnebo 

ligger strategiskt mitt mellan Mölndals övre och Mölnlycke och bedöms ha det utrymme som krävs för 

en mötesstation. 

Mötesstation Långenäs 

En kort mötesstation i Långenäs behövs, se kapitel 6.4.2 ovan. 

Ny trespårsstation Landvetter Backa 

En trespårsstation i Landvetter Backa behövs, se kapitel 6.4.2 ovan. 

Slopad plankorsning Backavägen 

Plankorsningen vid Backavägen i Landvetter slopas, se kapitel 6.4.2 ovan. 

Samtidig infart  

Samtidig infart i Hindås och Mölndals övre, se kapitel 6.4.2 ovan. 
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Utöver de åtgärder som möjliggör utökad trafikering ingår följande i paket B1: 

Gång- och cykeltunnel med plattformsförbindelse i Landvetter Backa 

För att få en smidig, säker och funktionell station i Landvetter Backa bör en planskild gång- och 

cykeltunnel anläggas i direkt anslutning till plattformarna. 

Upprustade och förlängda plattformar  

De befintliga stationerna Hindås, Rävlanda, Bollebygd och Sandared får upprustade och förlängda 

plattformar samt plattformsbommar, se kapitel 6.4.2 ovan. 

Mellanblocksignaler 

Två nya mellanblockssignaler har ingått i de tidtabellsberäkningar för tåg som ligger till grund för alla 

trafikeringsalternativ. 

Busskörfält Delsjömotet – Mölnlyckemotet 

Åtgärden innebär en breddning av väg 40 med utbyggnad av busskörfält mellan Delsjömotet och 

Mölnlyckemotet. Åtgärden bedöms vara nödvändig att genomföra för att förbättra framkomligheten 

för kollektivtrafiken på kort sikt. Åtgärden ingår ej i åtgärdspaket B1 eftersom åtgärden har prövats i 

ÅVS väg 40 Kallebäcksmotet–Grandalsmotet (TRV 2020/54977). För kostnadsberäkning och fortsatt 

hantering av åtgärden hänvisas till ÅVS väg 40 Kallebäcksmotet–Grandalsmotet (TRV 2020/54977). 

Bussåtgärder Mölnlyckemotet 

I samband med utbyggnad av busskörfält mellan Delsjömotet och Mölnlyckemotet krävs även åtgärder 

för busstrafiken i Mölnlyckemotet. Åtgärderna förutsätts vara kollektivtrafikåtgärder i korsningen med 

Boråsvägen och i övrigt i trafikplatsen. Åtgärden ingår ej i åtgärdspaket B1 eftersom åtgärden har 

prövats i ÅVS väg 40 Kallebäcksmotet–Grandalsmotet (TRV 2020/54977). För kostnadsberäkning 

och fortsatt hantering av åtgärden hänvisas till ÅVS väg 40 Kallebäcksmotet–Grandalsmotet (TRV 

2020/54977). 

6.4.5. Paket B2 – Utökad tågtrafik på lång sikt 

Trafikeringsupplägg B2 

Åtgärdspaketet B2 möjliggör en ökad kollektivtrafik i hela stråket, se Figur 32. Vartannat tåg i 

halvtimmestrafik genom Gårdatunneln fortsätter och ger timmestrafik mellan Landvetter Backa och 

Borås. Godstrafiken kan utökas till en godskanal per timme mellan Göteborg och Borås. Inga fjärrtåg 

kör längre på Kust till kustbanan då Götalandsbanan antas överta dessa resenärer.  

Paket B2 innebär kraftigt minskad direktbusstrafik mellan Göteborg och Borås då tågtrafiken på 

Götalandsbanan ersätter linje 100. Även busstrafiken Göteborg–Landvetter flygplats ersätts av 

Götalandsbanan. Busstrafiken med grön, röd och lila express Göteborg–Mölnlycke/Landvetter 

bibehålls i ungefär samma omfattning som idag eftersom tågtrafiken inte är lika tät som i paket A2. 

Linjesträckningarna kan behöva ses över med hänsyn till företagsparker, Landvetter Södra och andra 

områden som får förändrad funktion och befolkning.  
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En mindre anpassning av busstrafikens turutbud på delen Landvetter–Hindås–Rävlanda–Bollebygd 

samt Bollebygd–Sandared–Borås behövs eftersom tågtrafiken på utökas på Kust till kustbanan, dock 

inte i samma omfattning som i A2. Den nya järnvägsstationen vid Landvetter flygplats längs 

Götalandsbanan får anslutande busstrafik till Bollebygd. För Viared finns behov av bussanslutning till 

Kust till kustbanan i Bollebygd samt Götalandsbanan i Borås.  

I Figur 32 illustreras trafikeringsupplägget för åtgärdspaket B2.  

 

Figur 32. Trafikeringsupplägg för åtgärdspaket B2. 

Infrastrukturåtgärder B2 

En översikt av de åtgärder som ingår i paket B2 visas i Figur 33. En sammanställning av åtgärderna 

inklusive uppskattade kostnader visas i kapitel 6.5. 
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Figur 33. Infrastrukturåtgärder i åtgärdspaket B2. * Åtgärder från ÅVS väg 40 Kallebäcksmotet–Grandalsmotet 

(TRV 2020/54977). Dessa åtgärder ingår ej i åtgärdspaketet i denna studie och kostnadsberäknas ej. 

Åtgärdspaket B2 har ett behov av att möjliggöra för fler tågmöten. Utöver åtgärderna i åtgärdspaket B1 

behöver stationerna i Mölnlycke och Hindås möjliggöra för tretågsmöten. I Sjömarken finns behov av 

en ny mötesstation med redandeutbyte. För att möjliggöra tågtrafiken enligt åtgärdspaket B2 behövs 

följande åtgärder (inklusive åtgärder enligt paket B1): 

Tredje mötesspår Mölnlycke 

För att tillåta Västtåg i halvtimmestrafik och utökad godstrafik behövs ett tredje 750 meter långt 

mötesspår i Mölnlycke. Spåret placeras med fördel som ett förlängt ”dubbelspår” öster eller väster om 

befintlig mötesstation då alternativet att lägga tre spår i bredd bedöms vara svårare att genomföra. 

Tredje mötesspår Hindås 

Ett tredje mötesspår i Hindås behövs, se kapitel 6.4.2 ovan. 

Ny station Sjömarken 

Liksom i paket A2 behövs en mötesmöjlighet i Sjömarken för trafikeringsupplägget med Västtåg i 

halvtimmestrafik plus godståg. Dock föreslås i paket B2 en 750 meter lång mötesstation istället för 

partiellt dubbelspår. Det ger en liknande funktion men är sämre ur ett kapacitets-, punktlighets- och 

robusthetsperspektiv eftersom alla tågmöten sker med ett tåg stillastående. Exakt placering är inte 

bedömd i studien men utrymme finns mellan Gränsvägen i Sjömarken och Viaredsmotet. Stationen 

bedöms vara lönsam för resandeutbyte enligt Västtågsutredningens trafikekonomiska analys (Västra 

Götalandsregionen, 2018b) och skulle passa in väl som station på en regional Kust till kustbana. 
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Utöver de åtgärder som möjliggör utökad trafikering ingår följande i paket B2: 

Nya väganslutningar Landvetter flygplats  

Åtgärden innebär en komplettering av Flygplatsmotet med en ny avfart till östra sidan av 

flygplatsområdet. Samt lokalvägsförbindelse söder om väg 40, Flygplatsmotet–väg 541, och 

lokalvägsförbindelse söder om väg 40, Björrödsmotet–Flygplatsmotet. Åtgärden ingår ej i 

åtgärdspaket B2 eftersom åtgärden har prövats i ÅVS väg 40 Kallebäcksmotet–Grandalsmotet (TRV 

2020/54977). För kostnadsberäkning och fortsatt hantering av åtgärden hänvisas till ÅVS väg 40 

Kallebäcksmotet–Grandalsmotet (TRV 2020/54977). 

6.4.6. Paket C1 – Utökad busstrafik på medellång sikt 

Trafikeringsupplägg C1 

Åtgärdspaket C1 innebär en utökad busstrafik längs sträckan på medellång sikt, se Figur 34. Endast 

mindre investeringar görs på järnvägen för att förbättra punktlighet och robusthet vilket ger samma 

tågtrafik och stationer som idag. 

I åtgärdspaket C1 förutsätts att Götalandsbanan inte är färdigställd. Det kräver att direktbusstrafiken 

mellan Göteborg och Borås (linje 100, 101, 102) samt busstrafiken Göteborg–Landvetter flygplats 

bibehålls i nuvarande omfattning och anpassas efter förändrade behov. Detsamma gäller busstrafiken 

Göteborg–Landvetter flygplats. I detta paket behöver expressbusstrafiken Göteborg–

Mölnlycke/Landvetter förstärkas eftersom tågtrafiken endast i begränsad omfattning kan ta hand om 

resandeutvecklingen i västra delen av stråket. Utan ny station i Landvetter Backa gäller det särskilt 

kollektivtrafikförsörjningen till stadsdelen Landvetter Södra. Linjesträckningarna kan ses över bland 

annat med hänsyn till Mölnlycke företagspark. 

Busstrafiken på delen Landvetter–Hindås–Rävlanda–Bollebygd samt Bollebygd–Sandared–Borås 

bibehålls som minst i nuvarande omfattning och bör förstärkas efter behov. För Viared finns behov av 

bussanslutning till Kust till kustbanan i Bollebygd samt i Borås. 

I Figur 34 illustreras trafikeringsupplägget för åtgärdspaket C1.  

 

Figur 34. Trafikeringsupplägg för åtgärdspaket C1. Buss 100 visas ej i figuren. 
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Infrastrukturåtgärder C1 

En översikt av de åtgärder som ingår i paket C1 visas i Figur 35. En sammanställning av åtgärderna 

inklusive uppskattade kostnader visas i kapitel 6.5. 

 

Figur 35. Infrastrukturåtgärder i åtgärdspaket C1. * Åtgärder från ÅVS väg 40 Kallebäcksmotet–Grandalsmotet 

(TRV 2020/54977). Dessa åtgärder ingår ej i åtgärdspaketet i denna studie och kostnadsberäknas ej. 

För att möjliggöra trafiken enligt åtgärdspaket C1 behövs följande åtgärder: 

Busskörfält Delsjömotet – Mölnlyckemotet 

Åtgärden innebär en breddning av väg 40 med utbyggnad av busskörfält mellan Delsjömotet och 

Mölnlyckemotet. Åtgärden bedöms vara nödvändig att genomföra för att förbättra framkomligheten 

för kollektivtrafiken på kort sikt. Åtgärden ingår ej i åtgärdspaket C1 eftersom åtgärden har prövats i 

ÅVS väg 40 Kallebäcksmotet–Grandalsmotet (TRV 2020/54977). För kostnadsberäkning och fortsatt 

hantering av åtgärden hänvisas till ÅVS väg 40 Kallebäcksmotet–Grandalsmotet (TRV 2020/54977). 

Bussåtgärder Mölnlyckemotet 

I samband med utbyggnad av busskörfält mellan Delsjömotet och Mölnlyckemotet krävs även åtgärder 

för busstrafiken i Mölnlyckemotet. Åtgärderna förutsätts vara kollektivtrafikåtgärder i korsningen med 

Boråsvägen och i övrigt i trafikplatsen. Åtgärden ingår ej i åtgärdspaket C1 eftersom åtgärden har 

prövats i ÅVS väg 40 Kallebäcksmotet–Grandalsmotet (TRV 2020/54977). För kostnadsberäkning 

och fortsatt hantering av åtgärden hänvisas till ÅVS väg 40 Kallebäcksmotet–Grandalsmotet (TRV 

2020/54977). 
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Bussåtgärder Landvettermotet 

I åtgärdspaket C1 kan det även krävas åtgärder för busstrafiken i Landvettermotet. Åtgärden innebär 

kollektivtrafikåtgärder i kringliggande korsningar samt i trafikplatsen. Åtgärden behöver utredas 

vidare utanför åtgärdsvalsstudiens process. 

Bussåtgärder Viaredsmotet 

I åtgärdspaket C1 kan det även krävas åtgärder för busstrafiken i Viaredsmotet. Åtgärderna förutsätts 

vara kollektivtrafikåtgärder i kringliggande korsningar samt i trafikplatsen. Åtgärden behöver utredas 

vidare utanför åtgärdsvalsstudiens process.  

6.4.7. Paket C2 – Kraftigt utökad busstrafik på lång sikt 

Trafikeringsupplägg C2 

Åtgärdspaket C2 innebär en kraftigt utbyggd busstrafik och en måttligt utökad tågtrafik i stråket, se 

Figur 36. Antalet Västtåg och godståg kan utökas med ett fåtal avgångar eftersom inga fjärrtåg antas 

köra på Kust till kustbanan när Götalandsbanan är färdigställd. 

Paket C2 innebär kraftigt minskad direktbusstrafik mellan Göteborg och Borås då tågtrafiken på 

Götalandsbanan ersätter linje 100. Även busstrafiken Göteborg–Landvetter flygplats ersätts av 

Götalandsbanan. Busstrafiken med grön, röd och lila express Göteborg–Mölnlycke/Landvetter utökas 

eftersom tågtrafiken inte ökar i nämnvärd omfattning. Kollektivtrafikförsörjningen av Landvetter 

Södra sker genom ny busslinje av expresskaraktär då studiens utgångspunkt är att det endast blir 

stationer i Göteborg, Mölndal, Landvetter flygplats och Borås längs en ny stambana. 

Linjesträckningarna kan behöva ses över med hänsyn till företagsparker, Landvetter Södra och andra 

områden som får förändrad funktion och befolkning. 

Busstrafikens turutbud på delen Landvetter–Hindås–Rävlanda–Bollebygd samt Bollebygd–

Sandared–Borås behöver troligtvis förstärkas då tågtrafiken på Kust till kustbanan inte förändras. Den 

nya järnvägsstationen vid Landvetter flygplats längs Götalandsbanan får anslutande busstrafik till 

Bollebygd. För Viared finns behov av bussanslutning till Kust till kustbanan i Bollebygd samt 

Götalandsbanan i Borås.  

Om persontågtrafiken på Kust till kustbanan inte ökar jämfört med dagens utbud så behövs generellt i 

stråket Göteborg–Borås en översyn av linjenätet som utifrån stråkets utveckling skapar en 

sammanhängande och attraktiv kollektivtrafik. Det är också viktigt att poängtera att utredningen inte 

tar hänsyn till de åtgärder som krävs utanför avgränsningsområdet för utökad busstrafik. Sådana 

åtgärder bedöms av studiens intressenter vara nödvändiga både på E6 och i centrala Göteborg, se 

kapitel 6.8.4. 

I Figur 36 illustreras trafikeringsupplägget för åtgärdspaket C2.  
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Figur 36. Trafikeringsupplägg för åtgärdspaket C2. 

Infrastrukturåtgärder C2 

En översikt av de åtgärder som ingår i paket C2 visas i Figur 37. En sammanställning av åtgärderna 

inklusive uppskattade kostnader visas i kapitel 6.5. 

 

Figur 37. Infrastrukturåtgärder i åtgärdspaket C2. * Åtgärder från ÅVS väg 40 Kallebäcksmotet–Grandalsmotet 

(TRV 2020/54977). Dessa åtgärder ingår ej i åtgärdspaketet i denna studie och kostnadsberäknas ej. 
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För att möjliggöra trafikeringsupplägget som föreslås i detta åtgärdspaket behövs åtgärderna från 

åtgärdspaket C1. Däremot bör behovet av åtgärder för busstrafiken på resterande sträcka minska 

eftersom resandet mellan Göteborg och Borås kommer flyttas över till Götalandsbanan. Med en 

utökad busstrafik kan även framkomlighetsåtgärder för busstrafiken väster om Delsjömotet in mot 

Göteborg krävas. Detta ingår ej i åtgärdsvalsstudien.  

För att möjliggöra tågtrafiken enligt åtgärdspaket C2 behövs följande åtgärder inklusive åtgärder enligt 

paket C1): 

Mellanblocksignaler 

Två nya mellanblockssignaler har ingått i de tidtabellsberäkningar för tåg som ligger till grund för alla 

trafikeringsalternativ. 

Busskörfält Mölnlyckemotet–Landvetter 

Breddning av väg 40 med busskörfält på sträckan mellan Mölnlyckemotet och Landvetter, med en 

fortsatt kollektivtrafikkoppling till Landvetter Södra. 

Nya väganslutningar Landvetter flygplats  

Åtgärden innebär en komplettering av Flygplatsmotet med en ny avfart till östra sidan av 

flygplatsområdet. Samt lokalvägsförbindelse söder om väg 40, Flygplatsmotet–väg 541, och 

lokalvägsförbindelse söder om väg 40, Björrödsmotet–Flygplatsmotet. Åtgärden ingår ej i 

åtgärdspaket C2 eftersom åtgärden har prövats i ÅVS väg 40 Kallebäcksmotet–Grandalsmotet (TRV 

2020/54977). För kostnadsberäkning och fortsatt hantering av åtgärden hänvisas till ÅVS väg 40 

Kallebäcksmotet–Grandalsmotet (TRV 2020/54977). 

Busskörfält Viaredsmotet–Borås 

Åtgärden innebär busskörfält på väg 40 mellan Viaredsmotet och Borås. Åtgärden behöver utredas 

vidare utanför åtgärdsvalsstudiens process. 

 

Ett fåtal åtgärder som förbättrar framkomligheten på järnväg ingår i paketet, främst för godståg. Det 

medger inte ökad tågtrafik annat än med enstaka tåg, men åtgärdar de brister som finns idag. Åtgärder 

som förbättrar framkomligheten på järnväg enligt åtgärdspaket C2 är: 

Förlängd mötesstation Hindås eller Sandared 

Stationen i Hindås eller Sandared förlängs till 750 meter. Funktionen blir att låta godståg antingen 

undvika möten i Rävlanda eller öka kapaciteten nära Borås  

Samtidig infart  

Samtidig infart i Hindås och Mölndals övre, se kapitel 6.4.2 ovan. 

Mellanblocksignaler 

Två nya mellanblockssignaler, se kapitel 6.4.2 ovan. 
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6.4.8. Möjliga kombinationer av paketen 

Paket B1 tillsammans med A2 ger möjlighet att köra Västtåg i halvtimmestrafik hela sträckan 

Göteborg–Borås via Gårdatunneln. Utöver paketen behövs då ett extra mötesspår för godståg i 

Mölnlycke. 

Paketen B1-A1-A2 ger tillsammans möjligheten att utöka tågtrafiken genom Gårdatunneln i ett första 

skede och därefter bygga förstärkningsalternativet mellan Mölnlycke och Mölndal på längre sikt. Det 

innebär dock att den nya mötesstationen i Pixbo/Gunnebo blir överflödig när persontåg slutar 

trafikera sträckan Almedal–Mölnlycke. 

Bussåtgärderna i paket C1 och C2 står inte i motsats till järnvägsåtgärder i paket A och B och kan 

därmed kombineras. Dock riskerar C-åtgärderna att bli överflödiga när en överflyttning från buss till 

tåg sker i ett senare skede. 

6.4.9. Bortvalda åtgärder 

Dubbelspår Mölnlycke–Landvetter 

En av åtgärderna som studerats översiktligt är ett dubbelspår mellan Mölnlycke och Landvetter Backa. 

Ett dubbelspår innebär en fördel för trafikupplägget vid kvartstrafik mellan Göteborg och Landvetter. 

Sträckans besvärliga geografi innebär dock att det krävs stora åtgärder för att kunna anlägga 

ytterligare ett spår då det redan är trångt för järnvägen mellan bergväggen och Långenäsvägen. 

Alternativet skulle kräva både intrång i strandmiljön och kräva flera nya tunnlar. Det gör att detta 

alternativ får en hög anläggningskostnad.  

Studien ser lösningen med en kort mötesstation i Långenäs tillsammans med tretågsmöten i 

Mölnlycke som en ersättning för partiellt dubbelspår. Det ger en något sämre funktion avseende 

kapacitet och robusthet än ett dubbelspår mellan Mölnlycke och Landvetter, men kräver betydligt 

färre och mindre kostsamma åtgärder. 

Linjerätningar 

Kust till kustbanan är en relativt långsam järnväg med låg geometrisk standard. Den invigdes för cirka 

150 år sen och byggdes som en kurvig bana med stora lutningar och begränsade tunnelprofiler. På 

Kust till kustbanan öster om Borås har ett flertal linjerätningar genomförts de senaste årtiondena där 

skarpa kurvor ersatts med större kurvor och raksträckor, vilket gett betydande restidsförkortningar. 

Möjligheterna till liknande kurvrätningar i stråket Göteborg–Borås är dock begränsade, främst på 

grund av den svåra geografin. Varje försök till större linjerätningar medför stora kostnader i form av 

tunnlar, broar och bergskärningar. 

I samband med Götalandsbanans invigning kommer restiden Göteborg–Borås minska drastiskt. I det 

sammanhanget blir restidsvinster på Kust till kustbanan än svårare att motivera ekonomiskt då 

resandeunderlaget blir mindre. Åtgärdsvalsstudien ser därför en större vinst i att öka antalet avgångar 

och stationer för att ge en mer tillgänglig och robust tågtrafik. 
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Station Härryda 

I utredningen har möjligheterna för en station i Härryda studerats. Alternativet förespråkas i 

Västtågsutredningen då den klarar uppsatta kriterier avseende trafikekonomi. Men utredningen tar 

inte hänsyn till en eventuell station vid Landvetter flygplats och åtgärdsvalsstudien har därför valt att 

inte inkludera en ny station i Härryda då den funktionen till viss del ersätts av en station längs 

Götalandsbanan. Orten saknar dessutom möjlighet till expansion på grund av bullerstörningar från 

Landvetter flygplats och ingen stationsnära exploatering är därför möjlig så länge flygplatsen är i drift. 

Ny gen järnväg i Borås 

I Borås går järnvägen för Kust till kustbanan i en hästskokurva norr om Viskan. För att slippa den 

långa, branta och långsamma kurvan finns en idé att leda järnvägen i en ny sträckning genom Borås 

för en genare sträckning. Det är dock förenat med höga kostnader då en stor del av järnvägen måste 

byggas i tunnel. Osäkerheten kring Götalandsbanans sträckning och eventuellt nya station är också 

stor. Sammantaget är bedömningen att en sådan sträckning i dagsläget inte rekommenderas. 

Anslutning till ny stambana Bollebygd–Landvetter flygplats 

En anslutning mellan Kust till kustbanan och den nya stambanan mellan Bollebygd och Landvetter 

flygplats har även utretts som ett alternativ. Däremot är resandeunderlaget för lågt för att kunna 

motivera denna investering. Det skulle krävas infrastruktur längs Kust till kustbanan i form av nya 

mötesstationer och mötesspår och stationen vid Landvetter flygplats skulle bli fördyrad.  

För fjärrtågsresenärerna på stambanan skulle detta alternativ innebära försämringar. Västtågstrafik 

till Mölndal och Västlänken uppnås även med paket A men med den ytterligare fördelen att det ger 

större möjligheter till lokala resor längs Kust till kustbanan. För regionaltågen Borås–Bollebygd–

Landvetter flygplats–Göteborg är det osäkert hur långt stoppet på Landvetter flygplats skulle bli när 

fjärrtågen passerar och det är därför inte säkert att en sådan anslutning ger väsentligt kortare restid 

mellan Bollebygd–Mölndal än vad paket A ger.  
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6.5.  Uppskattning av kostnader för alternativen 

6.5.1. Uppskattad kostnad paket A1 

I Tabell 10 presenteras en sammanfattning av den grova kostnadsindikation (GKI) som upprättats för 

paket A1. Kostnaderna har avrundats och inkluderar ej byggherrekostnader varför summan är lägre än 

i GKI-mallen. För detaljer, se Figur 27 samt Bilaga 4-1. 

Tabell 10. Sammanställning av kostnader för åtgärdspaket A1. 

Åtgärd GKI 

(mkr) 

Kommentar Krävs för 

trafikupplägg 

Dubbelspår Mölndal-

Mölnlycke 

1220 Nytt dubbelspår, till största del i 

tunnel 

Ja 

Mötesstation Långenäs 60 Ny mötesstation för att hantera 

fler persontåg, möteslängd 400 

meter 

Ja 

Mötesstation Landvetter 

Backa 

120 Trespårig mötesstation för att 

hantera fler tåg, möteslängd 750 

meter samt 400 m (ett spår) 

Ja 

Plattform Landvetter Backa 15 Ny mittplattform för 

resandeutbyte 

Ja 

Inlösen fastigheter 10 Inlösen fastigheter Landvetter 

Backa 

Ja 

Gång- och cykeltunnel 

Landvetter Backa 

20 Ny tunnel för gång- och 

cykeltrafik, 

plattformsanslutning 

Nej 

Upprustade och förlängda 

plattformar i Hindås, 

Rävlanda, Bollebygd, 

Sandared 

25 170 meter för att klara av 

dubbelkopplade Västtåg 

Nej 

Plattformsbommar i 

Sandared, Hindås, Rävlanda 

15 Nya bommar för ökad säkerhet 

och höjd hastighet 

Nej 

Samtidig infart 5 Samtidig infart Mölndals övre 

och Hindås 

Ja 

Mellanblock 10 Två nya mellanblock, osäker 

placering 

Nej 

TOTAL KOSTNAD 1500   
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6.5.2. Uppskattad kostnad paket A2 

I Tabell 11 presenteras en sammanfattning av den grova kostnadsindikation som upprättats för paket 

A2. Kostnaderna har avrundats och inkluderar ej byggherrekostnader varför summan är lägre än i 

GKI-mallen. För detaljer, se Figur 29 samt Bilaga 4-2. 

Tabell 11. Sammanställning av kostnader för åtgärdspaket A2. 

Åtgärd GKI 

(mkr) 

Kommentar Krävs för 

trafikupplägg 

Nytt mötesspår Hindås 55 Ett tredje mötesspår för att 

hantera fler person- och 

godståg, möteslängd 750 meter 

Ja 

Ny bro Hindås 75 Ny bro för att få plats med ett 

tredje spår 

Ja 

Gång- och cykeltunnel 

Sandared 

20 Ny tunnel för gång- och 

cykeltrafik 

Nej 

Partiellt dubbelspår Olsfors 120 Partiellt dubbelspår Olsfors–

Hultafors, längd cirka 1700 m 

Ja 

Partiellt dubbelspår 

Sjömarken 

160 Partiellt dubbelspår Sjömarken–

Tullen, längd cirka 3000 m 

Ja 

Plattformsbommar i Olsfors 

och Sjömarken 

10 Nya bomanläggningar för att 

höja säkerheten. 

Nej 

Nya plattformar i Olsfors och 

Sjömarken 

40 Nya sidoplattformar för 

resandeutbyte 

Nej 

TOTAL KOSTNAD 480   
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6.5.3.Uppskattad kostnad paket B1 

I Tabell 12 presenteras en sammanfattning av den grova kostnadsindikation som upprättats för paket 

B1. Kostnaderna har avrundats och inkluderar ej byggherrekostnader varför summan är lägre än i 

GKI-mallen. För detaljer, se Figur 31 samt Bilaga 4-3. 

Tabell 12. Sammanställning av kostnader för åtgärdspaket B1. 

Åtgärd GKI 

(mkr) 

Kommentar Krävs för 

trafikupplägg 

Mötesstation 

Pixbo/Gunnebo 

60 Ny mötesstation för att hantera 

fler persontåg, möteslängd 400 

meter 

Ja 

Mötesstation Långenäs 60 Ny mötesstation för att hantera 

fler persontåg, möteslängd 400 

meter 

Ja 

Mötesstation Landvetter 

Backa 

120 Trespårig mötesstation för att 

hantera fler tåg, möteslängd 750 

meter samt 400 m (ett spår) 

Ja 

Plattform Landvetter Backa 15 Ny mittplattform för 

resandeutbyte 

Ja 

Inlösen fastigheter 10 Inlösen fastigheter Landvetter 

Backa 

Ja 

Gång- och cykeltunnel 

Landvetter Backa 

20 Ny tunnel för gång- och 

cykeltrafik, 

plattformsanslutning 

Nej 

Upprustade och förlängda 

plattformar i Hindås, 

Rävlanda, Bollebygd, 

Sandared 

25 170 meter för att klara av 

dubbelkopplade Västtåg 

Nej 

Plattformsbommar i 

Sandared, Hindås, Rävlanda 

15 Nya bomanläggningar för ökad 

säkerhet och höjd genomgående 

hastighet. 

Nej 

Samtidig infart 5 Samtidig infart Mölndals övre 

och Hindås 

Ja 

Mellanblock 10 Två nya mellanblock, osäker 

placering 

Nej 

TOTAL KOSTNAD 340   
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6.5.4. Uppskattad kostnad paket B2 

I Tabell 13 presenteras en sammanfattning av den grova kostnadsindikation som upprättats för paket 

B2. Kostnaderna har avrundats och inkluderar ej byggherrekostnader varför summan är lägre än i 

GKI-mallen. För detaljer, se Figur 33 samt Bilaga 4-4. 

Tabell 13. Sammanställning av kostnader för åtgärdspaket B2. 

Åtgärd Grov kostnads-

indikation (mkr) 

Kommentar 

Nytt mötesspår Mölnlycke 75 Ett tredje mötesspår för att hantera 

fler tåg, möteslängd 750 meter 

Nytt mötesspår Hindås 75 Ett tredje mötesspår för att hantera 

fler tåg, möteslängd 750 meter 

Ny bro Hindås 75 Ny bro för att få plats med ett tredje 

spår 

Mötesstation Sjömarken 70 Ny mötesstation Sjömarken, 

möteslängd 750 meter 

Nya plattformar i Sjömarken 20 Två sidoplattformar, 170 m 

Ny bomanläggning Sjömarken 5 Ny bomanläggning för ökad säkerhet 

TOTAL KOSTNAD 320  
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6.5.5. Uppskattad kostnad paket C1 

I Tabell 14 presenteras en sammanfattning av den grova kostnadsindikation som upprättats för paket 

C1. Kostnaderna har avrundats och inkluderar ej byggherrekostnader varför summan är lägre än i 

GKI-mallen. För detaljer, se Figur 35 samt Bilaga 4-5.  

Observera att för paket C1 krävs ytterligare väg- och bussåtgärder utanför studiens 

avgränsningsområde. 

Tabell 14. Sammanställning av kostnader för åtgärdspaket C1. 

Åtgärd Grov kostnads-

indikation (mkr) 

Kommentar 

Busskörfält Mölnlycke–

Landvetter  

110 Ett tredje körfält för kollektivtrafik, 

omdisponering av befintlig 

motorvägs överyta 

Busskörfält, ommålning 5  

Busskörfält och breddat 

vänstersvängfält i 

Landvettermotet och 

Viaredsmotet 

8 Anpassningar i mot för busskörfält 

Busshållplatser i 

Landvettermotet 

2 Två stycken 

Tillfälliga trafikanordningar 5 Tillfälliga anordningar under 

byggtiden 

TOTAL KOSTNAD 130  
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6.5.6. Uppskattad kostnad paket C2 

I Tabell 15 presenteras en sammanfattning av den grova kostnadsindikation som upprättats för paket 

C2. Kostnaderna har avrundats och inkluderar ej byggherrekostnader varför summan är lägre än i 

GKI-mallen. För detaljer, se Figur 37 samt Bilaga 4-6.  

Observera att för paket C2 krävs ytterligare väg- och bussåtgärder utanför studiens 

avgränsningsområde. 

Tabell 15. Sammanställning av kostnader för åtgärdspaket C2. 

Åtgärd Grov kostnads-

indikation (mkr) 

Kommentar 

Förlängd mötesstation Hindås  30 Ny möteslängd 750 m, liknande 

förutsättningar i Sandared om 

förlängningen görs där istället 

Ny bro Hindås 75 Ny bro för att få plats med förlängt 

spår, liknande förutsättningar i 

Sandared 

Samtidig infart 5 Samtidig infart Mölndals övre och 

Hindås 

Mellanblock 10 Två nya mellanblock, osäker 

placering 

TOTAL KOSTNAD 120  

 
  

Page 217 of 677



 
 

80 (95) 

 

 
 

 
 

6.6. Potentiella effekter och konsekvenser 

6.6.1. Effekter paket A 

De stora investeringarna i Kust till kustbanan är mycket positivt ur ett kapacitetsperspektiv. Paketet 

motsvarar i stor utsträckning de anspråk som inkommit från intressenterna om kraftigt utökad 

persontågs- och godstågstrafik på Kust till kustbanan. 

Stråket får ett utbud av regional kollektivtrafik som liknar det som finns längs Västra stambanan och 

E20, Norge-Vänerbanan och E45 samt Västkustbanan-Bohusbanan och E6. Punktligheten och 

robustheten förbättras också då anläggningen rustas upp och får fler mötesstationer, men banan 

kommer fortsatt ha ett högt kapacitetsutnyttjande.  

Den kraftigt utökade tågtrafiken i stråket har flera fördelar. En överflyttning av resenärer från bil och 

buss till tåg är möjlig tack vare ett stort antal nya avgångar och förbättrade restider till de stora 

målpunkterna i Borås samt i centrala Göteborg och Mölndal via Västlänken. Lokala resor inom stråket 

kan också flyttas över till tåg via de nya och befintliga upprustade stationerna. 

Med utökad kollektivtrafik underlättas både planerade och kommande exploateringar och 

förtätningar. Stationsnära lägen längs Kust till kustbanan blir mer attraktiva för bostäder och kontor 

än i dagsläget. Bättre kollektivtrafik ger även ökad tillgänglighet för personer som i stor grad är 

hänvisade till kollektivtrafik såsom barn, ungdomar och låginkomsttagare.  

Minskad biltrafik och slimmade färgexpresslinjer avlastar både väg 40, E6 och de kommunala 

gatunäten vilket är positivt för näringslivstransporter och de bilpendlare som saknar alternativ. En 

överflyttning till tåg är även positivt för de uppsatta målen om ökad kollektivtrafikandel, 

energieffektivitet och minskad miljöpåverkan. I starka kollektivtrafikstråk är driftkostnaden för tåg 

dessutom lägre än för buss, främst på grund av den stora skillnaden i antal passagerare per fordon. 

6.6.2. Effekter paket B 

Paket B ger många av de fördelar som även gäller för paket A, men i en mer begränsad omfattning. 

Paketet motsvarar till viss del de anspråk som inkommit från intressenterna om kraftigt utökad 

persontågs- och godstågstrafik på Kust till kustbanan. 

Halvtimmestrafik längs Kust till kustbanan via Gårdatunneln är en förbättring mot dagens tågtrafik 

och kommer ge stråket samma karaktär som dagens Bohusbanan och E6. Kapaciteten på banan höjs 

för persontrafik på sträckan Göteborg–Landvetter Backa; punktligheten och robustheten förbättras då 

anläggningen rustas upp och får fler mötesstationer men banan kommer fortsatt ha ett högt 

kapacitetsutnyttjande.  

Att inte trafikera Västlänken ger lägre restidsvinster till centrala Göteborg. Anslutningen mellan 

stråket och Mölndal är densamma som idag. Kollektivtrafikutbudet ökar vilket bör ge en viss 

överflyttning från bil och buss till tåg, men inte i samma omfattning som i paket A. Lokala resor inom 

stråket kan dock även i paket B flyttas över till tåg via de nya och befintliga upprustade stationerna. 

Måluppfyllnaden för energieffektivitet, kollektivtrafikandel och minskad miljöpåverkan blir inte lika 

stor. Busstrafiken kommer inte kunna minskas i samma omfattning som i paket A vilket ger högre 

driftkostnader. 
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6.6.3. Effekter paket C 

Paket C saknar helt investeringar i Kust till kustbanan utöver mindre standardhöjningar. Paketet 

motsvarar Trafikverkets basprognos men inte de anspråk som inkommit från intressenterna.  

Med en tågtrafik som ligger på samma nivå som idag kommer merparten av alla nya resor från 

exploateringar och förtätningar behöva gå via väg 40, E6 och de kommunala vägnäten. De fördelar 

som kommer med utökad tågtrafik i form av höjd reseandel för kollektivtrafik, ökad energieffektivitet 

och minskad miljöpåverkan får istället åstadkommas genom kraftigt utökad busstrafik. Utredningens 

avgränsning innebär dock att endast åtgärder på väg 40 behandlas. Det ”osynliggör” de övriga åtgärder 

som identifierats för en sådan utökning, exempelvis större ombyggnationer av trafikmot på E6 och 

framkomlighetsåtgärder i centrala Göteborg där det redan idag finns kapacitetsproblem. Den 

avlastning som uppstår när resandet från ändpunkterna Göteborg–Borås flyttas från buss (linje 100) 

till tåg väger inte upp resandeökningen inom stråket.  

De flesta övriga relationer är till stor del beroende av fortsatt tåg- och busstrafik i kombination. För 

orterna längs med Kust till kustbanan och längs väg 40 (busstrafik) finns ett fortsatt anspråk på att 

kunna genomföra resor utan byten. För vissa orter i stråket finns möjligheter till anslutning till 

Götalandsbanan vid Landvetter flygplats.  

6.7. Bedömd samhällsekonomisk nytta av alternativen 

Samhällsekonomisk nytta och i förekommande fall nytta för näringslivet (företagsekonomisk), 

kostnadseffektivitet.  

Kompletteras efter genomförd SEB. 

6.7.1. Samlad effektbedömning B1 

Preliminärt endast åtgärdspaket B1 som bedöms, resultat senare. 

6.8. Generella åtgärder och vidare utredningar 

De paket som studien behandlar fokuserar på åtgärder på medellång och lång sikt som svarar mot 

identifierade brister. Utöver detta har fler brister identifierats och åtgärder studerats som av olika 

anledningar inte inkluderats i åtgärdspaketen. Det handlar om brister och åtgärder som inte kan 

lämnas utan beskrivning och rekommendationer om fortsatt utredning. I kapitlet finns även de 

åtgärder som ingår i paketen men bedöms kunna genomföras på kort sikt och åtgärda brister i närtid. 

6.8.1. Generella åtgärder järnväg 

Samtidig infart och mellanblocksignaler 

De signaltekniska trimningsåtgärder som ingår i paketen skulle med fördel kunna byggas i närtid. 

Åtgärderna skulle direkt höja Kust till kustbanans kapacitet, punktlighet och robusthet. Samtidig infart 

saknas som beskrivet ovan i Hindås och Mölndals övre. Mellanblocksignaler bör placeras ut där de gör 

störst nytta vilket inte bedömts i studien men lätt kan utredas. 
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6.8.2.Vidare utredning järnväg 

Plankorsningar 

För att vara en relativt vältrafikerad bana finns ovanligt många obevakade plankorsningar mellan 

Göteborg och Borås. Arbetet med att höja säkerheten längs järnvägen är konstant pågående och bör 

kunna påbörjas tidigare än vad som gäller för de föreslagna paketen. För den majoritet av obevakade 

plankorsningar som inte behandlas i åtgärdsvalsstudien föreslås en enskild utredning i syfte att höja 

säkerheten längs banan. 

Lastprofil C 

Åtgärdsvalsstudien har inte utrett exakt vilka åtgärder som krävs för att tillåta lastprofil C istället för 

befintlig lastprofil A. Det är rimligt att anta att merparten av de sex tunnlarna mellan Långenäs och 

Hindås kräver bergskrotning samt att ett antal flyttar av signaler och skyltar behövs, men för att få en 

mer precis bedömning och kunna beräkna kostnader föreslås en mer specifik och detaljerad utredning. 

Kapacitet på Borås C 

Stationsområdet i Borås har under studiens gång bedömts ligga utanför studiens avgränsning och en 

stationsutredning bör endast påbörjas efter att lokaliseringsutredningen för ny stambana för 

höghastighetståg Göteborg–Borås är färdigställd. 

6.8.3. Generella åtgärder väg 

Ett antal väg- och bussåtgärder finns med och är beskrivna i de olika åtgärdspaketen. Nedan beskrivs 

generella åtgärder som studien ej har utrett djupare.  

Bussanslutningar Landvetter Backa 

I Landvetter Backa bör anslutning för bussar not Landvetterterminalen möjliggöras. Dessutom bör 

anslutning från Landvetter Backa till den planerade nya stadsdelen Landvetter södra ses över.  

Övriga bussåtgärder 

I Olsfors och Sjömarken är nya busshållplatser i nära anslutning till stationerna aktuella. Om nya 

stationer placeras i Viared är det dessutom nödvändigt med nya hållplatser på det anslutande 

vägnätet. 

Åtgärder för busstrafiken i Göteborg 

Med en utökad busstrafik kan även framkomlighetsåtgärder för busstrafiken väster om Delsjömotet in 

mot Göteborg krävas. Denna typ av åtgärd blir särskilt aktuell i åtgärdspaket C1 och C2 som ej medger 

en ökning av trafiken på Kust till kustbanan. En utökad busstrafik ger konsekvenser och 

framkomlighetsproblem för samtliga trafikslag, även gång- och cykeltrafik. Åtgärder för busstrafiken 

inne i Göteborg ingår ej i åtgärdsvalsstudien.  

6.8.4.Vidare utredning väg 

En åtgärdsvalsstudie är en tidig utredning och föregår en längre formell planprocess. Efter att 

åtgärdsvalsstudien är avslutad uppstår därför behov av vidare utredningar. Nedan presenteras förslag 

på vidare utredningar inom områden som studien ej har behandlat vidare.  

Utökade pendelparkeringar 

Längs Kust till kustbanan och befintliga järnvägsstationer finns behov av att utreda och strukturera 

pendelparkeringar för att främja ett byte från bil- till kollektivtrafik. Vid nya järnvägsstationer på Kust 

till kustbanan förutsätts att möjlighet att anordna en pendelparkering utreds.  
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Tillgänglighetsåtgärder i vägnätet till bytespunkter och järnvägsstationer 

Vidare utredning gällande tillgänglighetsåtgärder i vägnätet till bytespunkter och järnvägsstationer bör 

genomföras. Detta gäller framförallt en anpassning av busstrafiken till de nya järnvägsstationer som 

studerats i åtgärdsvalsstudien. Om nya järnvägsstationer invigs på Kust till kustbanan kan 

tillgänglighetsåtgärder i vägnätet krävas för att säkerhetsställa god framkomlighet för angörande 

busstrafik. En vidare utredning kan även inkludera åtgärder som ökad tillgänglighet mellan trafikslag 

för att underlätta byten, åtgärder för kortare bytestid samt möjlighet till fler resekombinationer.  

Godsterminal Borås 

Möjlighet till en godsterminal kring Borås med koppling Göteborg–Borås och till Viareds 

industriområde bör utredas vidare. Område i anslutning till gamla Varbergsvägen och Viskadalsbanan 

är med sitt strategiska läge intressant som omlastningsplats för gods på väg och järnväg. Möjlighet 

finns även för gods att på längre sikt transporteras via Hallands hamnar (Borås stad, 2018).  

6.9. Parametrar utanför studiens avgränsning 

I detta kapitel beskrivs övergripande parametrar som är utanför åtgärdsvalsstudiens avgränsning. 

Klimatanpassning, signalstyrning och kraftförsörjning är parametrar som studien ej har utrett utan de 

beskrivs endast översiktligt nedan. Det finns därför ett behov av att utreda detta vidare utanför 

åtgärdsvalsstudiens process.  

6.9.1. Infrastruktur i stråket utanför väg 40 och Kust till kustbanan 

För att förbättra möjligheten att välja kollektivtrafik och öka upptagningsområdet och 

resandeunderlaget i stråket behövs förstärkta stationskopplingar till alla befintliga och föreslagna 

stationer. Det innebär bättre gång- och cykelvägsanslutningar, cykelparkeringar och 

pendelparkeringar. Planering och genomförande av sådana åtgärder faller till stor del på regionen och 

kommunerna och har därför inte föreslagits som åtgärder i paketen. Ett antal åtgärder finns föreslagna 

längs sträckan som utreds i ÅVS väg 40 Kallebäcksmotet–Grandalsmotet (TRV 2020/54977). 

6.9.2. Klimatanpassning 

Extrema väderhändelser blir allt vanligare och risken för bland annat erosion, översvämningar, ras och 

skred ökar. Även extremväder så som ökade nederbördsmängder, förhöjd havsnivå och höga 

sommartemperaturer påverkar transportsystemet. Det gör att dagens och framtidens klimat kräver en 

anpassning av transportsystemet och att klimatanpassa infrastrukturen innebär att ta höjd för ett 

förändrat klimat.  

2014 tog Trafikverket fram en klimatanpassningsstrategi som beskriver hur Trafikverket ska skapa 

förutsättningar för effektivt arbete med klimatanpassning, förebygga negativa följder av klimatets 

påverkan genom att skapa robusta anläggningar och hantera effekter av klimatets påverkan 

(Trafikverket, 2019e). Strategin har följts av två handlingsplaner och år 2018 redovisade Trafikverket 

ett regeringsuppdrag om myndighetens klimatanpassningsarbete.  

Åtgärder för klimatanpassning är inget som åtgärdsvalsstudien studerat och inom ramen för denna 

studie utreds ej vilka sträckor eller vilken typ av åtgärder som krävs för Kust till kustbanan. Studien 

rekommenderar istället att klimatanpassningsåtgärder utreds enligt gällande rutiner i Trafikverkets 

strategi för klimatanpassning (Trafikverket, 2017) i samband med fortsatt hantering av de åtgärder 

som går vidare för genomförande. 
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6.9.3. ERTMS och ställverksbyten 

Ställverk finns på järnvägen för att manövrera tågens väg genom spårområden så att 

säkerhetskonflikter inte uppstår. Inom de kommande åren passerar flera av dagens signalanläggningar 

sin tekniska livslängd. EU har beslutat att medlemsländerna ska implementera ett europagemensamt 

signalsystem, ERTMS (European Rail Traffic Management System). Det ska underlätta för tåg som 

passerar mellan medlemsländerna samt öka säkerheten och kapaciteten på järnvägarna. För att 

implementera ERTMS behövs moderna, datorbaserade signalställverk (Trafikverket, 2019f). Även ett 

utbyte av signaler kommer att behöva ske vid implementeringen av det nya signalsystemet, de optiska 

signalerna kommer att ersättas med hyttsignalering vilket innebär att signalsystemet blir mer flexibelt 

och kräver mindre underhåll. Det betyder stora investeringskostnader men minskade 

underhållskostnader (Trafikverket, 2019g). 

Utbyggnaden av det nya signalsystemet kommer att ske etappvis i Sverige och ordningen beror på hur 

gamla och slitna dagens ställverk är. Först ut är Malmbanan, därefter TEN-T korridoren 

Scandinavian–Mediterranean (ScanMed) Ost följt av ScanMed Väst. Det är först åren 2029–2035 som 

resterande banor i Sverige successivt kommer att börja implementera ERTMS (Trafikverket, 2020d). 

På Kust till kustbanan Almedal–Kalmar/Karlskrona är det därför endast Alvesta (Södra 

stambanan/ScanMed) som finns med i finansierad plan år 2025. För resterande del av sträckan 

kommer implementering av ERTMS att ske efter år 2030. Åtgärdsvalsstudien har ej studerat hur det 

påverkar Kust till kustbanan utan detta hanteras utanför åtgärdsvalsstudiens process. Dock har 

kostnaden för nya ställverk för åtgärder på lång sikt antagits utgå då utbyten till stora delar krävs på 

sträckan för implementeringen.  

I Kartläggning av Kust till Kustbanan, se Bilaga 2, presenteras ställverken på Kust till kustbanan 

Göteborg–Borås. På sträckan finns signalställverk av modellerna 59, 85 och 95. Ställverk 59 är 

reläbaserat och ställverk 85 och 95 är datorbaserade (i Borås finns en äldre modell kallat el med el-

ställverk från 1951 som är planerat att bytas ut åren 2020–2022). Ställverk 59 och 95 tillverkas 

fortfarande vilket gör att dessa inte behöver bytas ut omedelbart och att det finns reservdelar att få tag 

i om det skulle behövas.  

Ställverk 85 slutade tillverkas 2011 vilket även omfattar reservdelar. Det gör att denna modell anses 

vara försörjningskritisk och för att utöka funktionen hos ställverk 85 krävs dispens (Trafikverket, 

2019h). På sträckan finns sju driftplatser varav fem är utrustade med ställverk 85. Åtgärdsvalsstudien 

har inte utrett om ställverk behöver bytas ut för att genomföra de föreslagna åtgärderna, utan utgår 

från att dispens är möjligt. 

6.9.4. Kraftförsörjning 

För Kust till kustbanan Mellan Göteborg och Borås är kontaktledningarna i godkänt skick, se Bilaga 2. 

Däremot är kontaktledningsstolparna till stor del från 1930-talet och svårt rostangripna vilket kan 

behöva åtgärdas inom en tid framöver. En äldre form av kontaktledning (S 4,9/5,9 kN) finns på några 

av mötesstationerna som högst tillåter sth 120. Kontaktledningssystemet i Borås är nyligen utbytt och i 

så gott som nyskick. På sikt finns planer på att sätta upp en förstärkningslina på Kust till kustbanan.  

I dagsläget finns ingen utredning för kraftförsörjningen på Kust till kustbanan Göteborg–Borås men i 

samband med att kraftförsörjningen på Götalandsbanan utreds kommer även befintliga banor att ses 

över. I utredningen som är planerad att genomföras 2021 kommer även behovet av nya 

omformastationer att utredas. Denna åtgärdsvalsstudie kommer därför inte utreda kraftförsörjningen 

och hur den påverkas av de åtgärder som innebär utökad tågtrafik på Kust till kustbanan.  
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7. Förslag till inriktning och rekommenderade 

åtgärder  

TRV styr/skriver själva. Bör vänta till efter SEB klar. 

7.1. Beskrivning av övergripande inriktning 

Beskrivning med motivering. 

Förslagen har formats med hjälp av alternativstudier, bedömning av effekter, kostnader och 

måluppfyllelse. Genomförbarhet har studerats vad gäller... 

7.2. Rekommenderade åtgärder 

Beskrivning av enskilda åtgärder och kombinationer av åtgärder med motivering. 

Beroenden mellan olika åtgärder i tid och rum, etappmöjligheter m.m. 

Sammanställning av effekter, konsekvenser och måluppfyllelse. Samhällsekonomi. Redovisning enligt 

”samlad effektbedömning”, som redovisas som bilaga.  

Kostnader för planering och genomförande av enskilda åtgärder 

Lämplig tidplan för genomförande 

Ansvariga aktörer/parter. 

Förslag till finansiering. 

7.3. Krav eller rekommendation till planering på projektnivå och senare 

Viktiga frågor på projektnivå, som inte var lämpliga att hantera i samband med åtgärdsval. 

Lämplig uppdelning av genomförande, på kort och lång sikt, olika etapper, uppföljning av verkliga  

effekter etc. 

Temporära respektive permanenta åtgärder. 

Åtgärder som är beroende sinsemellan i tid, plats, funktionellt. 

7.4. Förslag till beslut om fortsatt hantering  
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 Kommunstyrelsen 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-12-16 2020KS664  011 
  
 

Yttrande gällande Regeringsuppdrag angående nya stambanor 

Sammanfattning  
Regeringen lämnade den 25 juni 2020 ett regeringsuppdrag om nya stambanor för 
höghastighetståg till Trafikverket. Uppdraget innebär att redovisa uppdaterade och 
kompletterande uppgifter angående nya stambanor inom en total investeringsram på 205 
miljarder kronor. Uppdraget ska redovisas till regeringen den 28 februari 2021. Under 
november månad genomförde Trafikverket hearings med externa aktörer för att få deras 
syn på utredningsalternativens effekter och konsekvenser. Härryda kommun fick den 1 
december 2020 ta del av ett uppdaterat PM med möjlighet att lämna synpunkter.  
 
Förvaltningen har tagit fram förslag på yttrande, se bilaga ”Yttrande gällande 
Regeringsuppdrag angående nya stambanor för höghastighetståg” 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar yttrande från sektorn för samhällsbyggnad som eget yttrande till 
Trafikverket.  
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  

Ärendet 
Regeringen lämnade den 25 juni 2020 ett regeringsuppdrag om nya stambanor för 
höghastighetståg till Trafikverket. Uppdraget innebär att redovisa uppdaterade och 
kompletterande uppgifter angående nya stambanor inom en total investeringsram på 205 
miljarder kronor, i 2017 års prisnivå. De olika utredningsalternativen ska öka kapaciteten 
för person- och godståg i den totala järnvägsanläggningen och ge korta restider som 
främjar en tydlig överflyttning av resor från flyg till tåg. Analysen ska innehålla en 
bedömning av möjliga linjesträckningar, alternativa hastighetsstandarder och tekniska 
utformningar för olika delar av banan, samt alternativ för lokalisering och utformning av 
stationslägen och bibanor. Uppdraget ska slutredovisas den 28 februari 2021. Den 31 
augusti 2020 lämnades en delrapport som gav en indikation på att utformningen kan 
komma att resultera i förskjutningar från regionala nyttor till nationella nyttor.  
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I november genomfördes hearingar som syftade till att bland annat ge Trafikverket 
kunskap om externa aktörers syn på utredningsalternativens effekter och konsekvenser 
för bostadsbyggande och övrig regional och kommunal planering.  

I underlaget inför hearingarna har tre utredningsalternativ tagit fram, och som 
jämförelsealternativ ligger Sverigeförhandlingens förslag som grund med ändringar enligt 
Trafikverkets positionspapper daterat den 5 oktober 2018. I PM daterat den 26 oktober 
2020 presenteras tre utredningsalternativ, RU1-RU3. Hearing för stråket Jönköping-
Göteborg genomfördes den 3 november 2020. I ett uppdaterat PM daterat den 1 december 
2020 reviderades RU1 samt ett ytterligare utredningsalternativ presenterades, RU4. 
Utredningsalternativen beskrivs översiktligt nedan.  

Utredningsalternativ 
 
Utredningsalternativ RU1 

Delarna närmast storstäderna är integrerade med det befintliga järnvägssystemet för att 
möjliggöra regionala pendlingsresor medan systemets centrala delar har stationer i 
externa lägen med bytesmöjlighet till befintlig infrastruktur. Alternativet har en station i 
Mölndal, en terminalnära station vid Landvetter flygplats och extern station i Borås, men 
med en kopplingspunkt för regiontågen att angöra till centrala Borås. Regiontågen angör 
Västlänken. Systemet har ett externt stationsläge i Jönköping.  

Utredningsalternativ RU2 

Främst ett höghastighetssystem men med regional pendeltrafik mellan Göteborg och 
Borås, samt i Skåne. Regiontågen angör Västlänken. Det finns inte stationer i Mölndal 
eller vid Landvetter flygplats. Borås har en extern station men med en kopplingspunkt för 
regiontågen att angöra till centrala Borås. Systemet har ett externt stationsläge i 
Jönköping. 

Utredningsalternativ RU3 

Ett renodlat höghastighetssystem helt separat från övriga banor. Här finns enbart ett 
externt stationsläge i Borås. Ingen koppling till centrala Borås, och varken Mölndal eller 
Landvetter flygplats har en station. 

Utredningsalternativ RU4  

Tillkommande alternativ efter hearingar med externa aktörer. Förslaget togs fram med det 
kompletterande syftet att genom centrala/stadsnära lägen för fler (jämfört med RU1-3) 
stationsorter öka tillgängligheten och skapa nya reserelationer mellan orter som har stort 
resandeunderlag och stor potential för stärkta arbetsmarknadsregioner och regional 
utveckling. Här har utredningen fokuserat på regiontågtrafik i de östra delarna i systemet 
som får fler centrala stationslägen. Borås har en extern station men med en 
kopplingspunkt för regiontågen att angöra till centrala Borås. Varken Mölndal eller 
Landvetter flygplats har en station. Systemet har ett externt stationsläge i Jönköping. 
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Förvaltningens bedömning 
 
De samhällsekonomiska nyttorna med nya stambanor 
Utbyggnaden av nya stambanor behöver gå från att betraktas som ett nationellt 
infrastrukturprojekt i utredningen, till ett samhällsbyggnadsprojekt. I 
utredningsalternativen har påfallande stort fokus lagts vid ändpunkterna, där 
investeringskostnader och restid står i centrum. Underlaget saknar helhetsperspektiv och 
belyser inte de samhällsekonomiska effekterna. Utredningen har inte belyst andra faktorer 
kopplade till samhällsnytta med nya stambanor, bland annat regional utveckling.  
 
Utredningsförslagen har sin tyngdpunkt vid externa stationslägen där 
investeringskostnader och restid minimeras. Härryda kommun betonar att 
resandeunderlaget blir större med centrala stationslägen och på det sättet maximeras 
nyttan med nya stambanor. Genom att inrymma regionala funktioner kan samma bana 
uppfylla fler behov som annars måste lösas på annat sätt, som då sannolikt blir dyrare. I 
utredningen har bara ett alternativ en koppling till flygplatsen. Detta förbiser helt flygets 
roll och betydelse i transportsystemet och behovet av internationell tillgänglighet, samt 
påverkar Sveriges konkurrenskraft negativt. En järnvägskoppling till flygplatsen är även 
viktig för de globala företag som finns i Västra Götaland och närliggande regioner för att 
fortsätta vara konkurrenskraftiga och ha närhet till kunder, marknader och kompetens. 
 
Utvidgning av arbetsmarknadsregioner 
Härryda kommun ser inte att det reviderade utredningsunderlaget tagit hänsyn till de 
västsvenska synpunkterna i tillräcklig omfattning. Med den nya stambanan finns 
möjlighet att knyta samman tre arbetsmarknadsregioner genom att kraftigt förkorta 
restiden mellan Göteborg-Jönköping. Med en utvecklad knutpunkt för tågtrafiken i 
Mölndal möjliggörs också en koppling till bostads- och näringslivsregionen i Halland. I 
utredningsalternativen begränsas denna funktion i varierande grad med tyngdpunkt mot 
det långväga resandet. 
 
Underlaget som presenteras är inte tillräckligt för att utvärdera eventuella möjligheter och 
konsekvenser för bostadsbyggande samt övrig regional och kommunal planering. 
Trafikverket presenterar inte kostnadsbesparingar i relation till jämförelsealternativet i 
underlaget, vilket ytterligare försvårar möjligheten till ställningstagande kring de förslag 
som presenteras. Det tillkommande utredningsalternativet tillgodoser inte flera av de 
faktorer som lyfts vid hearingar kring effektiva reserelationer, utvidgning av befintliga 
arbetsmarknadsregioner, trafiknoder och anpassning till befintliga strukturer, Sveriges 
konkurrenskraft på den globala marknaden och den stora samhällsnytta som är möjlig. 
 

 

Anders Olsson  
Sektorchef samhällsbyggnad  Fredrik Wejrot 
  Verksamhetschef trafik 
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Bilagor: 
 
1. Yttrande gällande Regeringsuppdrag angående nya stambanor för höghastighetståg 

2. Regeringsuppdrag angående nya stambanor för höghastighetståg – underlag inför 
hearingar november 2020, reviderad 2020-12-01 
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Yttrande gällande Regeringsuppdrag angående nya 
stambanor för höghastighetståg 
 
Härryda kommuns yttrande gällande Trafikverkets PM ”Regeringsuppdrag 
angående nya stambanor för höghastighetståg – underlag inför hearingar 
november 2020, reviderad den 1 december 2020”.  
 
Härryda kommuns yttrande utgår även från den hearing som genomfördes 
den 3 november 2020 för stråket Jönköping-Göteborg samt tidigare 
underlag inför hearingen.  
 
Bakgrund 
Regeringen gav Trafikverket ett utredningsuppdrag gällande nya stambanor 
den 25 juni 2020. Uppdraget innebär att redovisa uppdaterade och 
kompletterande uppgifter angående nya stambanor inom en total 
investeringsram på 205 miljarder kronor, i 2017 års prisnivå. I november 
genomfördes hearingar som syftade till att bland annat ge Trafikverket 
kunskap om externa aktörers syn på utredningsalternativens effekter och 
konsekvenser för bostadsbyggande och övrig regional och kommunal 
planering.  
 
I underlaget inför hearingarna har tre utredningsalternativ tagit fram, och 
som jämförelsealternativ ligger Sverigeförhandlingens förslag som grund 
med ändringar enligt Trafikverkets positionspapper daterat den 5 oktober 
2018. I PM daterat den 26 oktober 2020 presenteras tre utredningsalternativ, 
RU1-RU3. Hearing för stråket Jönköping-Göteborg genomfördes den 3 
november 2020. I ett uppdaterat PM daterat den 1 december 2020 revideras 
RU1 samt ett ytterligare utredningsalternativ presenteras, RU4.  
 
I det reviderade underlaget beskriver Trafikverket i RU1 ett terminalnära 
stationsläge vid Landvetter flygplats efter de genomförda hearingarna. I det 
tillkommande utredningsalternativet RU4 ingår fler centrala stationslägen, 
bland annat i Jönköping, men noterbart ingen station vid Landvetter 
flygplats eller i Mölndal.  
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Utredningsalternativen med fokus på Västsverige 
RU1: Station i Mölndal, terminalnära station vid Landvetter flygplats och 
extern station i Borås, men med en kopplingspunkt för regiontågen att 
angöra till centrala Borås. Externt stationsläge i Jönköping.  
 
RU2: Stationer varken i Mölndal eller vid Landvetter flygplats. Borås har 
en extern station men med en kopplingspunkt för regiontågen att angöra till 
centrala Borås. Externt stationsläge i Jönköping.  
 
RU3: Här finns enbart ett externt stationsläge i Borås. Ingen koppling till 
centrala Borås, och varken Mölndal eller Landvetter flygplats har en station. 
 
RU4: Borås har en extern station men med en kopplingspunkt för 
regiontågen att angöra till centrala Borås. Varken Mölndal eller Landvetter 
flygplats har en station. Centralt stationsläge i Jönköping.  
 
Härryda kommuns synpunkter 
Härryda kommun förordar i detta läge inte något av de utredningsalternativ 
som presenteras. Utifrån underlaget som presenteras finns inte 
förutsättningar för att utvärdera eventuella möjligheter och konsekvenser 
för regional och kommunal planering, och utan kostnadsbesparingar i 
relation till jämförelsealternativet försvåras möjligheten till 
ställningstagande. Nedan följer Härryda kommuns synpunkter på det 
presenterade underlaget. 
 
Gå från infrastrukturprojekt till samhällsbyggnadsprojekt  
Utbyggnaden av nya stambanor behöver gå från att betraktas som ett 
nationellt infrastrukturprojekt i utredningen, till ett 
samhällsbyggnadsprojekt. Det är viktigt att järnvägsutbyggnaden både 
möjliggör och stödjer en kraftig utbyggnad av bostäder och övriga 
funktioner för en fortsatt utveckling och förädling av befintliga orter samt 
tillkomst av nya. Den nya järnvägen med anslutande infrastruktur måste 
därför samverka med samhällets övriga funktioner, krav och behov. Det 
behöver finnas ett tydligare fokus på samplanering mellan bebyggelse och 
infrastruktur i det fortsatta utredningsarbetet för att största möjliga nytta ska 
infrias med nya stambanor.  
 
Ett helhetsperspektiv på hållbart resande 
I underlaget ligger tyngdpunkten på ändpunkterna i systemet i merparten av 
utredningsalternativen, samt på externa stationslägen för att minska 
kostnaderna och erhålla en attraktiv restid för ändpunktsresandet. Externa 
stationslägen ger sämre möjligheter till ett hållbart resande för att nå sin 
slutdestination när det gäller anslutning med gång, cykel samt andra hållbara 
trafikslag. Externa stationslägen kommer också minska överflyttningen från 
mindre hållbara trafikslag, eftersom restiden för att nå sin slutdestination 
blir mindre attraktiv. I fortsatt utredning och i avvägningar gällande 
utformning av nya stambanor för höghastighetståg behövs ett 
helhetsperspektiv för att utforma långsiktiga lösningar som bidrar till 
hållbart resande i både långa och korta reserelationer.  
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Utvidgning av arbetsmarknadsregioner 
Tidigare i Sverigeförhandlingen beräknades effekterna av en 
höghastighetsjärnväg. I beräkningen av nyttoeffekterna framkom att de största 
nyttorna uppkom mellan stationerna längs sträckan genom regionförstoring och 
inte genom ändpunktsresorna. Resandet blir större med centrala stationslägen 
och därmed maximeras nyttan med nya stambanor. Genom att inrymma 
regionala funktioner kan samma bana uppfylla fler behov som annars måste 
lösas på annat sätt. Detta medför sannolikt att den totala kostnaden för 
samhället blir högre för att möjliggöra samma funktion.  
 
I utredningen efterfrågas en tydligare beskrivning av påverkan på den 
regionala utvecklingen. Härryda kommun ser inte att det reviderade 
utredningsunderlaget tagit hänsyn till de västsvenska synpunkterna i 
tillräcklig omfattning. Sträckan Göteborg-Borås är ett av Sveriges största 
pendlingsstråk med 9,5 miljoner pendlingsresor per år. Stråket är därför 
betjänt av kapacitetsstark, spårbunden trafik. Den nya järnvägen har en 
nyckelroll i regionens fortsatta utveckling och möjlighet till utvidgning av 
befintliga arbetsmarknadsregioner. Med den nya stambanan finns möjlighet 
att knyta samman tre arbetsmarknadsregioner genom att kraftigt förkorta 
restiden mellan Göteborg-Jönköping. Med en utvecklad knutpunkt för 
tågtrafiken i Mölndal möjliggörs också en koppling till bostads- och 
näringslivsregionen i Halland. I utredningsalternativen begränsas denna 
funktion i varierande grad med tyngdpunkt mot det långväga resandet.  
 
Sveriges globala konkurrenskraft kopplat till flyget 
Landvetter flygplats är av stor nationell betydelse. I utredningsalternativen 
har bara ett alternativ en koppling till flygplatsen. Utredningen bortser från 
flygets roll och betydelse i transportsystemet och behovet av internationell 
tillgänglighet. Istället verkar Kastrup flygplats vara en tyngdpunkt för 
koppling till flyget i systemet vilket riskerar att minska konkurrenskraften 
för Sverige på den globala marknaden.  
 
Järnvägssträckan Almedal-Landvetter flygplats har tidigare varit 
högprioriterad i utredningsarbete för ny järnväg Göteborg-Borås så 
utredningens hantering av flygplatsen är i högsta grad oroande. Landvetter 
flygplats saknar helt järnvägsanslutning. En sådan anslutning är viktig för de 
globala företag som finns i Västra Götaland och närliggande regioner för att 
fortsätta vara konkurrenskraftiga och ha närhet till kunder, marknader och 
kompetens. Ett centralt stationsläge i förhållande till Landvetter flygplats 
terminal är en förutsättning för attraktiv trafik till och från flygplatsen. En 
station utanför terminalsystemet innebär att grundsyftet med 
järnvägsanslutningen, att skapa en knutpunkt som stimulerar till ökat 
kollektivt resande, till stor del går förlorat. 
 
Möjligheter till ökad samhällsnytta 
I utredningsalternativen har påfallande stort fokus lagts vid ändpunkterna, 
där investeringskostnader och restid står i centrum. Underlaget saknar 
helhetsperspektiv och belyser inte de samhällsekonomiska effekterna. Det 
är oroande att uppdraget har avgränsats på det sättet och inte belyst andra 
faktorer kopplade till samhällsnytta med nya stambanor. Det finns en 
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betydande risk att den bedömning Trafikverket presenterar resulterar i att 
höghastighetsjärnvägen realiseras men bara nyttjas till 40 % av kapaciteten 
som är möjlig.  
 
Underlaget som presenteras är inte tillräckligt för att utvärdera eventuella 
möjligheter och konsekvenser för bostadsbyggande samt övrig regional och 
kommunal planering. Trafikverket presenterar inte kostnadsbesparingar i 
relation till jämförelsealternativet i underlaget, vilket ytterligare försvårar 
möjligheten till ställningstagande kring de förslag som presenteras. Det 
tillkommande utredningsalternativet tillgodoser inte flera av de faktorer 
som lyfts vid hearingar kring effektiva reserelationer, utvidgning av 
befintliga arbetsmarknadsregioner, trafiknoder och anpassning till befintliga 
strukturer, Sveriges konkurrenskraft på den globala marknaden och den stora 
samhällsnytta som är möjlig. Det reviderade underlaget förändrar inte den 
utmaning kommunen ser i att uppfylla nationellt uppställda mål med de 
utredningsalternativ som presenteras. 
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Regeringsuppdrag angående nya stambanor för 
höghastighetståg – underlag inför hearingar 
november 2020, reviderad 2020-12-01 
 

Reviderad version 2020-12-01 

PM:en har efter genomförda hearingar reviderats avseende trafikeringsbilder, kartor 
och bildtexter samt utökats med Del C där ett kompletterande utredningsalternativ, 
RU4 beskrivs. För RU1 har även beskrivningen avseende stationsläge Landvetter 
flygplats ändrats.  Övriga delar har inte justerats. 

 
Inga nya hearingar kommer att hållas kring det kompletterande utredningsalternativet 
RU4. I Del C beskrivs hur och när skriftliga synpunkter kan lämnas. 

 

 

Denna PM utgör underlag inför hearingar som under november 2020 hålls inom ramen 
för rubricerat uppdrag.  

Del A beskriver de externa dialoger (hearingar) som hålls i samband med uppdraget 
samt hur inkomna synpunkter kommer att tas omhand. 

Del B beskriver de alternativ (jämförelse- respektive utredningsalternativ) som 
identifierats och analyseras inom ramen för uppdraget. 

Del C beskriver ett kompletterande utredningsalternativ (RU4) som formades efter 
genomförda hearingar. 

Bilaga: Kartbilder över jämförelsealternativ och utredningsalternativ. 
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Bakgrund  

 

Regeringen gav i juni 2020 Trafikverket i uppdrag att redovisa uppdaterade och 
kompletterande uppgifter angående nya stambanor för höghastighetståg för sträckorna 
Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö inom en total investeringsram på 205 
miljarder kronor, i 2017 års prisnivå.0F

1 Redovisningen syftar till att ge regeringen underlag 
för bland annat ställningstaganden kring fortsatt planeringsarbete och finansiering av 
utbyggnad av nya stambanor.   

Uppdraget delredovisades 31 augusti 2020.1F

2   

I delredovisningen beskrev Trafikverket bland annat bakgrund till och tidigare 
kostnadsbedömningar för det system som nu planeras för samt att större förändringar av 
systemutformningen kommer att vara den avgörande faktorn för att nå en kostnadsram 
om 205 miljarder.  

Uppdraget ska slutredovisas senast 28 februari 2021 och redovisningen kommer då att 
finnas tillgänglig på Trafikverkets hemsida.  

I uppdraget görs en genomlysning av nuvarande systemutformning samt analys av olika 
utredningsalternativ som bedöms ha potential att möta uppdragets ramar och 
utgångspunkter. I slutredovisningen redogörs för kostnader och samlade 
effektbedömningar för de olika alternativen samt dess bedömda effekter och 
konsekvenser. 

Parallellt med regeringsuppdraget, som är ett utredningsuppdrag, fortgår arbetet med 
Ostlänken, Göteborg-Borås och Hässleholm-Lund i enlighet med Trafikverkets uppdrag i 
nationell transportplan. Ostlänken exkl. delen centrala Linköping har fått 
tillåtlighetsbeslut av regeringen. I Linköping, Göteborg-Borås och Hässleholm-Lund 
pågår lokaliseringsutredningar. De stationslägen/-lösningar som Sverigeförhandlingen 
och respektive stationskommun kommit överens om beaktas, men är inte styrande, i de 
pågående planläggningsprocesserna. För sträckorna Linköping-Borås och Jönköping-
Hässleholm pågår inget planläggningsarbete. 

Uppdraget omfattar nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg/Malmö med anslutning 
mot befintlig järnväg vid Järna (Gerstaberg), Almedal respektive Lund. Utbyggnad av 
befintliga stambanor utreds inte inom ramen för regeringsuppdraget.  

  

                                                            
1 Uppdrag angående nya stambanor för höghastighetståg (I2020/01828/TP) 
https://www.regeringen.se/49ef45/contentassets/8de3f3c722c2460f97b0ecb5c1a3373c/uppdra
g-angaende-nya-stambanor-for-hoghastighetstag-i202001828tp  
2 Regeringsuppdrag angående nya stambanor för höghastighetståg – delredovisning 31 augusti 
2020 (TRV 2020/73247) 
https://www.trafikverket.se/contentassets/678a0d9035b34bd1a4d18c47c7334f2e/200831-
delredovisning-regeringsuppdrag-nya-stambanor-31_aug_2020_pm.pdf  
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Del A - Externa dialoger (hearingar)  

Enligt regeringens direktiv ska Trafikverket under uppdraget samråda med kommuner 
och regioner. Trafikverket har valt att samråda i form av dialogmöten, så kallade 
hearingar. På grund av Covid-19 kommer dessa hearingar att genomföras digitalt, via 
Skype.  

Genomförandet är planerat till 2:e resp. 3:e november. Inbjudan är utskickad under vecka 
40 till kommuner, regioner, länsstyrelser och flygplatsägare.  

Hearingar kommer också att hållas med organisationerna Svensk kollektivtrafik 4:e 
november och Tågföretagen 5:e november.  

Syfte med hearingarna är att delge information om utredningsuppdragets syfte,  
omfattning och utredningsalternativ samt ta del av externa aktörers synpunkter på 
utredningsalternativens: 

• möjligheter och konsekvenser för bostadsbyggande samt övrig regional och 
kommunal planering.  

• möjligheter till trafikering och förutsättningar för kommersiellt lönsam trafik. 

Som underlag inför hearingar delges, genom denna PM, översiktlig beskrivning av de 
alternativ (jämförelse- samt utredningsalternativ) som identifierats och analyseras inom 
ramen för regeringsuppdraget.  

Det material som presenteras vid hearingar och som kommer att vara möjligt att lämna 
synpunkter på är de utredningsalternativ som analyseras inom uppdraget. Trafikverket 
kommer i uppdragets slutredovisning redogöra för samlade effektbedömningar, 
kostnader samt bedömda effekter och konsekvenser för alternativen samt sammanställa 
och bemöta inkomna synpunkter på en aggregerad tematisk nivå. Det kommer, på grund 
av utredningsuppdragets korta genomförandetid, inte vara möjligt att hålla motsvarande 
hearingar kring och hämta in synpunkter avseende analysresultat och beskrivningar av 
alternativens effekter och konsekvenser.  

Genomförande av hearingar 

Varje hearing inleds med att Trafikverket under ca 30 min redogör för uppdragets 
utgångspunkter och nuläge samt informerar om de alternativ som identifierats ha 
potential att rymmas inom den kostnadsram som utgör grund för uppdraget.  

Efter den inledande informationen ges möjlighet att först ställa frågor och därefter lämna 
synpunkter. En gemensam frågestund om 10-15 minuters följs av ett antal kortare pass 
om 3-5 minuter där respektive part/organisation ges möjlighet att lämna synpunkter. 

Varje hearing kommer att spelas in som stöd för dokumentationen av inkomna frågor och 
synpunkter. Synpunkter kan också lämnas skriftligen senast 30:e november till 
synpunkterru205@trafikverket.se. 

Hearingarna avser regeringsuppdragets upplägg, omfattning och de utredningsalternativ 
som analyseras. Frågor och synpunkter som avser uppdragsgivarens (regeringens) 
inriktning och planering kopplade till nya stambanor eller som berör pågående 
planläggning och andra processer rörande projekt Ostlänken, Göteborg-Borås och 
Hässleholm-Lund hanteras i andra redan etablerade dialoger och forum. 
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Omhändertagande av synpunkter 

Synpunkter som inkommer i samband med hearingar och/eller skriftligen senast 30:e 
november kommer att sammanfattas i slutrapporten. Sammanfattningen kommer att 
göras och bemötas på en aggregerad tematisk nivå och synpunkterna kommer inte 
redovisas eller kommenteras var för sig.  

En lista på parter som inbjudits till hearingar respektive lämnat synpunkter kommer att 
biläggas slutrapporten. 

 

Del B – Jämförelse- och utredningsalternativ inom uppdraget 

Trafikverket har tagit fram tre olika utredningsalternativ (systemutformningar) som 
bedöms ha potential att möta uppdragets ramar och utgångspunkter. 
Utredningsalternativen benämns RU1-3 och beskrivs nedan.  

Utredningsalternativen kommer att jämföras både mot ett så kallat jämförelsealternativ 
(JA) och i vissa aspekter även sinsemellan.  

Jämförelsealternativ (JA) 

Den systemutformning som idag ligger till grund för pågående planering och 
planläggning av nya stambanor utgör jämförelsealternativ (JA) i uppdraget. 
Jämförelsealternativet innebär alltså en systemutformning med stationsorter och -lägen 
enligt Sverigeförhandlingen, men med justering enligt Trafikverkets ställningstagande i 
oktober 2018 avseende framförallt Ostlänken och Göteborg-Borås.2F

3  

Trafikverket planerar idag det system, som här utgör JA, utifrån syfte och övergripande 
mål som är gemensamma och skapar enhetliga förutsättningar för de ingående 
delprojekten.  

Syftet med nya stambanor mellan Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö är att de 
ska: 

• Tillföra betydande kapacitet i Sveriges järnvägssystem samt möjliggöra punktliga 
och robusta resor och transporter för människor och näringsliv. 

• Ge väsentligt kortare restider med tåg inom Sverige samt mellan Sverige och 
andra länder i Europa. 

• Genom ökad tillgänglighet och nya reserelationer skapa goda förutsättningar för 
starka arbetsmarknadsregioner och regional utveckling. 

• Främja hållbara resor och transporter 

 
Jämförelsealternativets systemutformning, infrastruktur och trafik är planerad utifrån 
inriktningen att nå en avvägd kompromiss mellan nationella och regionala funktioner och 
nyttor.  

                                                            
3 Nya stambanor – ny generation järnväg (TRV 2019/29684) 
https://www.trafikverket.se/contentassets/678a0d9035b34bd1a4d18c47c7334f2e/nya-
stambanor---ny-generation-jarnvag.pdf  
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För att skapa väsentligt kortare restider med tåg inom Sverige och främja hållbara resor 
finns ett fjärrtågsupplägg med både direktservice mellan storstäderna och upplägg där 
uppehåll görs i större mellanliggande orter. Detta trafikupplägg skapar möjligheter för 
överflyttning från flyg till tåg.  

Kring storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö samt i systemets mitt, kring 
Jönköping, finns regionaltågsupplägg för att stödja arbetsmarknadsregionerna och den 
regionala utvecklingen.  

De stationslägen som är centralt placerade i de respektive städerna ska främst fånga upp 
resenärer med centrum som start- eller slutdestination inom nya stambanors 
trafiksystem. De ska också erbjuda resenärer som kommer från andra anslutande 
trafiksystem (inkl. flyg) en möjlighet till ett effektivt byte för vidare resa. De stationslägen 
som ligger utanför centrum ska främst fungera som bytespunkt3F

4 mellan två trafiksystem 
med målpunkter som inte kan nås via en bytesfri resa. 

Jämförelsealternativets systemutformning är avvägd för att leverera nyttor på både lokal, 
regional och nationell nivå. De relativt många lägesbestämda punkterna och övervägande 
centrala stationslägena i systemet är dock kostnadsdrivande. Detta dels för att det  
minskar flexibiliteten för linjesträckningarna men också för att stadspassager i sig är 
kostsamma.   

Jämförelsealternativ (JA). En heldragen linje avser ett tåg/timme under högtrafik. En 
streckad linje illustrerar att det är möjligt för ett fjärrtåg varannan timme att fortsätta 
norrut från Stockholm C mot t.ex. Arlanda flygplats vid intresse. Siffrorna anger antal 
dubbelturer/dygn för respektive tågslag. Stationslägen som redovisas på kartbild är en 
principiell och förenklad  illustration av stationslägen enligt Sverigeförhandlingen. 
Pågående planläggningsprocesser utreder även, och kan komma att landa i andra 
lokaliseringar. ”Centralt/stadsnära” stationsläge vid Landvetter flygplats ska läsas som 
ett terminalnära läge. 

                                                            
4 En bytespunkt är en station som möjliggör för resenärer att byta tåg mellan två trafiksystem, tex 
ny och befintlig stambana.  
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Utredningsalternativ 

Utgångspunkter  

Uppdraget ska enligt regeringens direktiv ”redovisa uppdaterade kostnader och samlade 
effektbedömningar för olika relevanta och kostnadseffektiva alternativ” som: 

• ryms ”inom en total investeringsram på 205 miljarder kronor, i 2017 års 
prisnivå”, 

• ökar ”kapaciteten för person- och godståg i den totala 
järnvägsanläggningen”, 

• ger ”korta restider som främjar en tydlig överflyttning av resor från flyg 
till tåg”.  

För alternativen ska samlade effektbedömningar göras och kostnader samt bedömda 
effekter och konsekvenser beskrivas.  

I delredovisningen 31 augusti visade Trafikverkets inledande analyser att det kommer 
krävas omfattande förändringar av nuvarande systemutformning (JA) för att nå en 
kostnadsram om 205 miljarder kronor.  

Med systemutformning menas stambanornas övergripande funktionella och fysiska 
utformning avseende stationsorter, stationslägen samt eventuella bibanor och 
kopplingspunkter4F

5. Systemutformningen styr vilka olika 
järnvägskorridorer/linjesträckningar som möjliggörs och påverkar därmed direkt 
kostnaden. Till exempel påverkar lägesbestämda punkter (som t.ex. stationslägen och 
kopplingspunkter) i systemet möjligheterna att hitta kostnadseffektiva linjesträckningar i 
terräng som är mindre kostnadsdrivande.  

För att möjliggöra en systemutformning som möter uppdragets ramar och 
utgångspunkter har en inriktning för de utredningsalternativ som tagits fram varit att 
begränsa antalet fasta, lägesbestämda punkter i systemet. Detta innebär, i olika 
omfattning för de olika alternativen, både färre stationsorter och ökad flexibilitet vad 
gäller stationsplaceringar för att möjliggöra mindre kostnadsdrivande stationslägen och 
linjesträckningar dem emellan. Även antal stationer med möjlighet till vändande tåg har 
minskats ner i utredningsalternativen för att begränsa stationernas fysiska storlek och 
därmed minska investeringskostnaden.   

Systemutformningen bedöms vara den mest avgörande faktorn för att nå kostnadsramen 
om 205 miljarder, men även andra kostnadspåverkande faktorer så som teknikval, 
planeringsförutsättningar och möjligheter till industriell produktion kommer genomlysas 
och konsekvensbeskrivas inom uppdraget.  

Samtliga utredningsalternativ är utformade så de tillför betydande kapacitet i totala 
järnvägssystemet och sammankopplar större orter längs banan med varandra och 
ändpunkterna med korta restider.  

Utredningsalternativen skiljer sig dock åt avseende andra funktionella aspekter som till 
exempel i hur väl integrerade de är med befintlig järnvägsanläggning och hur 
avvägningen mellan regional- respektive fjärrtrafik ser ut.  

                                                            
5 Vid en kopplingspunkt kan tågen växla mellan nya stambanan och annan järnvägsinfrastruktur. 
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Utredningsalternativen representerar olika principiella systemutformningar för nya 
stambanor som bedöms rymmas inom en investeringsram om 205 miljarder. 
Utredningsalternativen ska inte ses som färdiga och absoluta lösningar utan det kan vid 
senare tillfälle vara relevant att även analysera kombinationer av dem, beroende vad 
uppdragets resultat visar. 

Utredningsalternativ 1 (RU1) 

Utredningsalternativ 1 (RU1) har en systemutformning och infrastruktur som möjliggör 
en avvägning mellan nationella och regionala funktioner och nyttor.  

I RU1 är delarna närmast storstäderna integrerade med det befintliga järnvägssystemet 
för att möjliggöra regionala pendlingsresor till centrala stationslägen och samtidigt 
avlasta delar av befintliga stambanor som har högt kapacitetsutnyttjande.  

Systemets centrala delar är istället utformade med bytespunkter till befintlig infrastruktur 
i externa lägen för att på så sätt knyta samman målpunkter i andra trafiksystem med 
målpunkter på nya stambanor. Upplägget skapar korta restider mellan ändpunkterna 
samt de mellanliggande städerna och möjliggör effektiva tågresor för resenärer även 
utanför nya stambanors infrastruktur. De korta restiderna mellan systemets ändpunkter  
bedöms ge goda möjligheter för överflyttning av resor från flyg till tåg. 

I systemets östra delar möjliggör systemutformningen regionala direktförbindelser och 
centrum till centrum-resor med SR-tåg genom att koppla samman nya stambanan med 
Södra stambanan norr om Norrköping. Höghastighetståg som gör uppehåll i Norrköping 
angör ett externt stationsläge, i anslutning till Södra stambanan, för att möjliggöra för 
resenärer från anknytande tågsystem att göra ett byte för vidare resor söder- och västerut 
på nya stambanan. Fjärrtågsstationen vid Linköping antas i detta utredningsalternativ 
inte kopplas mot befintlig järnvägsinfrastruktur.  

RU1 erbjuder pendlare mellan Göteborg och Borås en direkt centrum till centrumresa 
genom att regionaltågen via en kopplingspunkt vid Borås kan avvika från den nya 
stambanan och angöra befintlig station i Borås. Resenärer i stråket Göteborg-Jönköping 
använder höghastighetståget som angör ett terminalnära stationsläge vid Landvetter 
flygplats och externa stationslägen vid Borås och Jönköping. I Borås och Jönköping finns 
möjligheter till omstigning till befintlig järnvägsinfrastruktur för resa till centrum eller 
andra målpunkter i trafiksystemen. Gemensamt för de externa stationslägena är också en 
hög tillgänglighet med bil.   

Station Värnamos funktion som bytesstation mellan nya stambanan och Kust till kust-
banan syftar framförallt till att erbjuda resenärer till/från sydöstra Sverige effektiva 
bytesmöjligheter mot nya stambanan. I Skåne har regionaltågsupplägget genom 
kopplingspunkt mot Södra stambanan främst en kapacitetsavlastande funktion. 
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Utredningsalternativ RU1. En heldragen linje avser ett tåg/timme under högtrafik. En 
streckad linje illustrerar att det är möjligt för ett fjärrtåg varannan timme att fortsätta 
norrut från Stockholm C mot t.ex. Arlanda flygplats vid intresse. Siffrorna anger antal 
dubbelturer/dygn för respektive tågslag. ”Centralt/stadsnära” stationsläge vid 
Landvetter flygplats ska läsas som ett terminalnära läge. 

Utredningsalternativ 2 (RU2) 

I utredningsalternativ 2 (RU2) utgör de nya stambanorna huvudsakligen ett 
höghastighetssystem. Mellan Göteborg och Borås samt i Skåne trafikeras systemet även 
av regionaltåg medan de regionala resorna inom systemets mellersta och östra delar görs 
helt med höghastighetståg. I framförallt de östra delarna utgör befintliga järnvägar 
fortsatt ett viktigt komplement för det regionala resandet. Tex antas Nyköpingsbanan 
nyttjas för kompletterande pendel- och regionaltågstrafik till/från Stockholm C-Nyköping 
C via Vagnhärad.   

Eftersom systemets mellersta och östra delar (där banan är gemensam för trafiken 
Stockholm-Göteborg respektive Stockholm-Malmö) enbart trafikeras av höghastighetståg 
ges utrymme för och en hög turtäthet i hela systemet. Under systemets högtrafiktimmar 
kan höghastighetståg trafikera fyra gånger i timmen i Norrköping, Linköping, Jönköping, 
Göteborg och Malmö till/från Stockholm, vilket innebär ett brett utbud avgångstider som 
gynnar överflyttning av resor från flyg till tåg. 

Fjärrtrafiken angör huvudsakligen externa stationslägen medan regionaltågen i Borås 
angör befintlig centralstation. Flertalet av fjärrtrafikstationerna placeras så att goda 
bytesmöjligheter mot anslutande trafiksystem möjliggörs. Till exempel förläggs den 
externa stationen i Norrköping med bytesmöjlighet till Södra stambanan vilket möjliggör 
för resenärer i anslutande trafiksystem att resa vidare på nya stambanan, t.ex. från 
Eskilstuna och Västerås eller till Norrköping C och Linköping C. Fjärrtågsstationen vid 
Linköping antas i detta utredningsalternativ inte kopplas mot befintlig 
järnvägsinfrastruktur. Samtliga externa stationer har en hög tillgänglighet med bil.   
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Station Jönköping förläggs i ett externt läge med bytesmöjligheter mot Jönköpingsbanan 
med fyra tåg i timmen till/från Stockholm i högtrafik. Det ger anslutande resenärer goda 
möjligheter till resor i systemets alla riktningar. Station Värnamos funktion som 
bytesstation mellan nya stambanan och Kust till kust-banan syftar framförallt till att 
erbjuda resenärer till/från sydöstra Sverige effektiva bytesmöjligheter mot nya 
stambanan.  

Regionaltågsupplägget i väst syftar främst till att möta de stora pendlingsvolymerna 
mellan Borås och Göteborg där alternativet möjliggör en hög turtäthet och korta restider. 
I Skåne har regionaltågsupplägget genom kopplingspunkt mot Södra stambanan främst 
en kapacitetsavlastande funktion.   

 

Utredningsalternativ RU2. En heldragen linje avser ett tåg/timme under högtrafik. En 
streckad linje illustrerar att det är möjligt för ett fjärrtåg varannan timme att fortsätta 
norrut från Stockholm C mot t.ex. Arlanda flygplats vid intresse. Siffrorna anger antal 
dubbelturer/dygn för respektive tågslag. 

Utredningsalternativ RU3 

Utredningsalternativ 3 (RU3) är ett helt separerat och renodlat höghastighetssystem med 
hög turtäthet. Höghastighetståg nyttjas även för regionala resor inom systemet.  

Systemutformningen utgörs i huvudsak av externa stationer i anslutning till större städer 
och bytesstationer i korsningspunkter med Kust till Kustbanan och Skånebanan.   

RU3 innefattar inga kopplingspunkter mot och få bytesmöjligheter till anslutande 
trafiksystem och bidrar därför i mindre utsträckning än övriga alternativ till avlastning av 
befintligt järnvägssystem och en ökad kapacitet i det totala järnvägssystemet.   
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Systemet är designat för att främst serva resenärer med respektive stationsort eller 
stationslägets nära omland som start- eller slutdestination. Matarlinjer med buss eller 
spårvagn till/från centrala staden och god tillgänglighet med bil kännetecknar anslutande 
resor.   

Systemutformningen möjliggör hög grad av flexibilitet vad gäller linjesträckningar och 
har därmed stor potential till gena och kostnadseffektiva stråk. 

I RU3 trafikeras infrastrukturen enbart av höghastighetståg med hög turtäthet och korta 
restider för resenärer inom höghastighetsystemet. Under systemets högtrafiktimmar kan 
höghastighetståg trafikera fyra gånger i timmen i Norrköping, Linköping, Jönköping, 
Göteborg och Malmö till/från Stockholm, vilket innebär ett brett utbud avgångstider som 
gynnar överflyttning av resor från flyg till tåg. 

Resenärer med start- eller målpunkt i anslutning till andra trafiksystem behöver nyttja 
befintlig infrastruktur eller göra ett extra byte för att genomföra sin resa, om den 
inkluderar nya stambanan. För vissa reserelationer kan det innebära förlängd restid 
jämfört med övriga alternativ.  

Stationerna mellan Jönköping och Lund har i utredningsalternativet primärt funktionen 
som bytesstation för resor via Kust till Kustbanan respektive Skånebanan. 
Bytesstationerna förläggs någonstans längs de respektive banorna där terrängen medger 
en kostnadseffektiv sträckning.   

 

Utredningsalternativ RU3. En heldragen linje avser ett tåg/timme under högtrafik. En 
streckad linje illustrerar att det är möjligt för ett fjärrtåg varannan timme att fortsätta 
norrut från Stockholm C mot t.ex. Arlanda flygplats vid intresse. Siffrorna anger antal 
dubbelturer/dygn för respektive tågslag. 
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Bortvalda alternativ 

Systemutformningsalternativ där förgreningen mellan sträckorna mot Göteborg 
respektive Malmö läggs i annat, mindre kostnadsdrivande, läge än i anslutning till och 
strax väster om Station Jönköping har övervägts men kommer inte att utredas inom 
uppdraget. En sådan systemutformning bedöms ge allt för begränsade 
trafikeringsmöjligheter i relationerna Jönköping-Malmö respektive Jönköping-
Stockholm.  

För en funktionell och robust utformning av de nya stambanorna krävs stationer 
(åtminstone så kallade ”tekniska stationer”) med jämna mellanrum så att tåg kan tas åt 
sidan och/eller passera varandra om något problem uppstått. Inriktningen i formandet av 
utredningsalternativ har varit att de stationer som behövs rent funktionellt för nya 
stambanor ska placeras så att de samtidigt kan nyttjas för resandeutbyte. Alternativa 
systemutformningar med färre resandestationer än RU3 har därför inte bedömts vara 
relevanta att utreda. 
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Del C – Kompletterande utredningsalternativ (RU4) 

För utredningsalternativ RU1-3 har utgångspunkten varit att alternativen ska  

- öka kapaciteten för person- och godståg i den totala järnvägsanläggningen, 

- ge korta restider som främjar en tydlig överflyttning av resor från flyg till tåg,  

- rymmas inom en total investeringsram om 205 miljarder kronor i 2017 års 
prisnivå.  

I samband med hearingar med kommuner, regioner, operatörer med flera under 
november 2020 inkom många och  samstämmiga synpunkter avseende RU1-3. 
Synpunktslämnarna bedömer att de färre stationsorterna och fler externa stationslägena 
jämfört med dagens systemutformning inte ger de ”goda förutsättningar för starka 
arbetsmarknadsregioner och regional utveckling” som varit utgångspunkt för och utgör 
del av syftet med nuvarande systemutformning, det vill säga uppdragets 
jämförelsealternativ. 

För att ge regeringen ett bredare underlag och fånga synpunkterna från hearingarna har 
därför RU4 tagits fram som ett kompletterande utredningsalternativ som utöver att öka 
kapaciteten  för person- och godståg i den totala järnvägsanläggningen samt ge korta 
restider som främjar en tydlig överflyttning av resor från flyg till tåg även har 
utgångspunkten att: 

- genom centrala/stadsnära lägen för fler (jämfört med RU1-3) stationsorter öka 
tillgängligheten och skapa nya reserelationer mellan orter som har stort 
resandeunderlag och stor potential för stärkta arbetsmarknadsregioner och 
regional utveckling.  

Det innebär att utredningsalternativet inte kan rymmas inom 205 miljarder, men 
utgångspunkten för RU4 är en betydligt lägre investeringskostnad än nuvarande 
systemutformning.  

RU4 är, på samma sätt som RU1-3, ett utredningsalternativ som avser att illustrera 
effekter och konsekvenser olika systemutformningar. Trafikverket förordar inget av 
utredningsalternativen utan betraktar dem som ett underlag för regeringens fortsatta 
planering av nya stambanor. 

Då RU4 tillkommit senare än övriga utredningsalternativ kommer, av tidsskäl, vissa 
förenklingar avseende analyser kopplat till alternativet att krävas. Ambitionen är att 
avgörande alternativskiljande frågeställningar, trots detta ska kunna belysas på ett 
tillfredställande sätt.  

Omhändertagande av synpunkter 

Synpunkter på Utredningsalternativ 4 kan lämnas skriftligen senast 23:e december till 
synpunkterru205@trafikverket.se. 

Synpunkter som inkommer skriftligen senast 23:e december kommer att sammanfattas i 
slutrapporten. Sammanfattning kommer att göras och bemötas på en aggregerad tematisk 
nivå och synpunkterna kommer inte redovisas eller kommenteras var för sig. 

En lista på parter som lämnat synpunkter kommer att biläggas slutrapporten.  
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Utredningsalternativ 4 

I utredningsalternativ 4 (RU4) utgörs trafiken till största delen av fjärrtrafik med hög 
turtäthet. Det innebär att regionala resor görs med höghastighetståg i de östra och 
centrala delarna, där banan är gemensam för fjärrtrafiken Stockholm-Göteborg och 
Stockholm-Malmö. Trafikupplägget medger ett brett utbud av avgångstider för tåg som 
angör Norrköping, Linköping, Jönköping, Göteborg och Malmö till/från Stockholm, vilket 
gynnar överflyttning av resor från flyg till tåg. Det befintliga järnvägsnätet utgör ett 
komplement för det regionala resandet, framförallt i de östra delarna av systemet. 

Fjärrtrafiken angör centrala stationslägen i orter med ett stort resandeunderlag och som 
har stor potential för stärkta arbetsmarknadsregioner samt regional utveckling. Till 
exempel ger Station Linköping möjlighet till byte för resenärer i flera anslutande 
trafiksystem så som Mälardalsregionen, Södra stambanan samt Stångådals- och 
Tjustbanan. Fjärrtrafiken angör externa stationslägen i Borås och i Norrköping, vilka 
placeras så att bytesmöjligheter mot anslutande kollektivtrafiksystem möjliggörs. 

Station Jönköping förläggs i ett stadsnära läge med fyra tåg i timmen till/från Stockholm i 
högtrafik. Trafikupplägget möjliggör goda anslutningar mot alla ändpunkter och 
mellanliggande stationer i systemet. Resenärer till/från sydöstra Sverige erbjuds effektiva 
bytesmöjligheter mot nya stambanan genom bytesstation mellan nya stambanan och Kust 
till kust-banan.   

Mellan Göteborg och Borås samt i Skåne förstärks trafiken med regionaltågsupplägg. 
Upplägget i väst syftar främst till att möta de stora pendlingsvolymerna mellan Borås och 
Göteborg där alternativet möjliggör en hög turtäthet och korta restider. I Skåne har 
regionaltågsupplägget genom kopplingspunkt mot Södra stambanan främst en 
kapacitetsavlastande funktion.

 

Utredningsalternativ RU4. En heldragen linje avser ett tåg/timme under högtrafik. En 
streckad linje illustrerar att det är möjligt för ett fjärrtåg varannan timme att fortsätta 
norrut från Stockholm C mot t.ex. Arlanda flygplats vid intresse. Siffrorna anger antal 
dubbelturer/dygn för respektive tågslag. 
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Mötesantal och deltagare 

Arbetsgruppen har haft totalt tio möten under år 2020. Arbetsgruppen har 
bestått av representanter från M (10), L (6), C (2), KD (7), KP (8), S (7), 
MP (6), V (0), SD (7) och SP (4), mötesnärvaro inom parentes. 
Arbetsgruppen har även haft tillgång till en tjänsteman från kansliet och en 
tjänsteman från trafikverksamheten som stöd i arbetet. 
 
Angreppsätt och avgränsning 

Efter ett antal möten fann arbetsgruppen att komplexiteten i 
kollektivtrafiken inom kommunen krävde en avgränsning av arbetet. Det 
innebar att detaljer som turtider, turantal, matchning mellan anslutande och 
fortsatt trafik lämnades där hän. Likaså renodlad skolskjutsverksamhet. 
Beroende på Västtrafiks trafikplanering valdes tidsperspektivet behov på 
kort sikt och behov på medellång sikt, vilket innebär ett tidsperspektiv på 
upp till 5 år.  Behov för kollektivtrafikens utveckling på längre sikt bör 
hanteras i Härryda kommuns strategiska planering. Denna avgränsning har 
några få undantag i områden/linjer där det finns viss fördjupning. 
 
Övergripande ställningstaganden 

Zonstruktur 
Den nya zonindelningen för Västtrafiks trafikområde påverkar kommunen 
mycket negativt. Härryda som kranskommun till Göteborg, Mölndal och 
Partille borde tillhöra zon A. Invånare i Härryda kommun har i den nya 
zonindelningen ingen möjlighet att resa till en annan kommun inom samma 
zon och är den enda kommunen vars invånare inte kan nå ett sjukhus utan 
att passera en zongräns. Härryda kommun har i flera forum lyft att det med 
hänsyn taget till såväl geografiska förhållanden som den regionala 
utvecklingen är motiverat med en förändrad zonindelning.  
 
Ändrade resvanor 
Pågående Covid-19 pandemi har förändrat resvanorna. Många arbetar 
hemifrån hela eller delar av veckorna. Det är troligt att detta beteende 
kommer att fortgå efter pandemin då arbetsgivare har fått upp ögonen för att 
kontorsytor kan minskas med kombination av hemarbete och kontorsarbete 
genom att i ännu större utsträckning etablera flexkontor. 
Detta kommer att innebära att periodkort blir mindre attraktivt för denna 
grupp av arbetstagare som då blir beroende av enkelbiljetter för att resa 
kollektivt. Med den kraftiga prisskillnad som råder per arbetsresa mellan 
periodkort och enkelbiljett så kommer sannolikt de som kan, ta bilen istället. 
Här behöver regionen följa utvecklingen noga och fundera över 
prissättningen. 
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Expressbussar 
Västtrafik har beslutat att expresstrafiken ska utvecklas mot Målbild 
Koll2035. Detta innebär att de färgade express bussarna i regionen ska 
utformas enligt ett metrobusskoncept. Exempelvis ska stationerna ligga 
relativt glest och bara där det finns ett stort resandeunderlag. Västtrafik har 
därmed meddelat att de inte ser det som en möjlig lösning för exempelvis 
Röd express att stanna vid Bårhult på grund av det expressuppdrag som Röd 
express har. Arbetsgruppen anser ändå att det kan bedömas rimligt att 
trafikera motorvägshållplatser ur ett expressbussperspektiv.  
 
Medborgardialog 
Arbetsgruppen anser att Västtrafik bör utveckla sin metodik inför framtida 
trafikförändringar. Arbetsgruppen ser behov av att Västtrafik arbetar mer 
med medborgardialog i syfte att förankra och/eller för att få ett breddat 
perspektiv på förutsättningar gällande förslag som är av sådan dignitet att de 
påverkar majoriteten av en orts invånare och företag.  
 
Tågtrafik 
Tågtrafiken mellan Göteborg och Borås är en mycket viktig del av 
kollektivtrafikutbudet för invånare i Mölnlycke, Hindås och Rävlanda. 
Tågtrafiken är speciellt viktig för invånare i Hindås och Rävlanda som 
direktförbindelse mot såväl Göteborg som Borås. Dock behöver 
tillförlitligheten förbättras och turtätheten öka dagtid utöver rusningstrafik 
morgon och eftermiddag.  
 
Framkomlighet 
Arbetsgruppen har diskuterat övergripande framkomlighetsfrågor som till 
exempel möjlighet till trafikseparering och kapacitetshöjande åtgärder för 
både bilar och kollektivtrafik. Arbetsgruppen har även noterat ett behov av 
anpassning till förväntad resandeökning och ny trafikering vid 
Mölnlycketerminalen och Landvetter Resecentrum på sikt. Detta är även 
kopplat till den utveckling av expressbusstrafiken mot det metrobusskoncept 
som är utpekat i Målbild Koll2035. Behov gällande framkomlighet för både 
bilar och kollektivtrafik bör hanteras i Härryda kommuns strategiska 
planering. Kommunen förväntas också ta samma dialog med Trafikverket 
rörande de vägar som Trafikverket ansvarar för, detta för att uppnå 
framkomlighet för alla trafikslag. 
 
 
Områdesanalyser med aktuella linjer 

Östra Härryda (Härryda ort, Hindås, Rävlanda och Hällingsjö) 
 
610 
Linjen 610 är en viktig direktbuss mellan Rävlanda, Hindås och Göteborg 
och kommunen anser att linjen ska finnas kvar i sin nuvarande form. 
Möjligheten att anlägga ytterligare en hållplats på vägen strax innan 
Ryamotet från Hindås behöver utredas i samband med kommande eventuell 
etablering av nytt verksamhetsområde. 
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611 
Busstrafiken är tillfredsställande i nuvarande form. 
 
616 
Nedläggningen av buss 616 mellan Hällingsjö och Rävlanda i juni 2021 
innebär att boende inte kan resa med kollektivtrafiken mellan orterna. För 
att möjliggöra att t.ex. Hällingsjöbor kan ta sig till vårdcentralen i Rävlanda 
med buss behöver Hällingsjö omfattas av närtrafiken, vilket de inte gör idag. 
 
300 
Arbetsgruppen anser att busstrafiken i stort är tillfredsställande i nuvarande 
form, men önskar en utredning av möjligheten att stanna vid framtida 
motorvägshållplatser.  
 
330 
Arbetsgruppen anser att busstrafiken i stort är tillfredsställande i nuvarande 
form, men önskar en utredning av möjligheten att stanna vid framtida 
motorvägshållplatser. 
 

Mellersta Härryda (Landvetter tätort, Backa och Eskilsby) 
 
Röd Express 
Västtrafik har indikerat en ändring av linjedragningen för Röd express och 
att den i framtiden utgår från Landvetter Resecentrum. Förstudie av Röd och 
Lila express pågår just nu hos Västtrafik. Arbetsgruppen ser med oro på det 
ökande antalet byten som boende i och runt Landvetter kommer att behöva 
göra för att nå målpunkter i Göteborg och andra kranskommuner. I det fall 
de studerade förändringarna realiseras behöver kollektivtrafiken i 
Landvetterområdet lösas med stadstrafik liknande den i Mölnlycke. 
Arbetsgruppen förordar att en framtida stadstrafik bör inkludera sträckan 
från Tahult via Önneröd och Röd express nuvarande linjedragning i 
Landvetter samt inkludera Backaområdet söder om motorvägen. Huruvida 
detta bäst löses med en stadsbusslinje eller med två tar gruppen inte 
ställning till. Trafikering bör ske med 15-minuterstrafik i högtrafik och 30-
minuterstrafik i lågtrafik. 
 
Backa  
Backaområdet med skola och bostäder saknar idag helt 
kollektivtrafikförsörjning. Arbetsgruppen anser att Västtrafik bör arbeta för 
att Backaområdet ska kollektivtrafikförsörjas med tanke på pågående planer 
och kommunens utvecklingsplaner på längre sikt i området.  
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Bårhults företagspark 
Området har idag mycket dålig kollektivtrafikförsörjning, enbart linje 511 
passerar och ger långa restider för arbetstagare boende i Göteborg. Här 
behöver en mer direkt kollektivtrafik till Göteborg lösas, förslagsvis med 
motorvägshållplats. Viss infrastruktur behöver dock lösas för att möjliggöra 
gångtrafik från den södra sidan av Bårhultsmotet. En arbetsgrupp med 
representanter från kommunen, företag i området och Västtrafik arbetar med 
frågan för att undersöka behovet och möjliga lösningar till förbättrad 
kollektivtrafik till Bårhults företagspark.  
 
511 
Denna buss borde kunna fungera som snabb förbindelse mellan Partille och 
Landvetter Resecentrum. Med lösningen ovan med stadsbusstrafik 
omfattande Tahult så dras denna buss lämpligen via gamla Partillevägen och 
kommer då även att förstärka trafiken vid det kommande planområdet i 
Slamby. Busslinjen skulle också kunna fortsätta från Landvetter 
Resecentrum via Härrydavägen till flygplatsen och ge Partilleborna en 
förbindelse till flygplatsen. 
 
612 
För att öka antalet resenärer med linje 612 behöver linjen marknadsföras på 
ett bättre sätt. Exempelvis syns inte möjligheten att resa med Röd express 
för att sedan byta i Landvetter till 612 i reseplaneraren. Det måste gå att 
hitta linje 612 enkelt i Västtrafiks reseplanerare och ToGo-app. 
 
Västtrafik har beslutat att linje 612 ska börja köra via Härryda kyrka från 
och med juni 2021. Linjen behöver dock vidareutvecklas ytterligare för att 
få ett större resandeunderlag. Kommunen har framfört flera olika alternativa 
linjesträckningar för linje 612. Två förslag är att linje 612 kopplas ihop med 
linje 511 till Partille och att linje 612 kopplas ihop med framtida Lila 
express alternativt linjen som ersätter Lila express mot Mölndal. 
Arbetsgruppen anser att Västtrafik i dialog med kommun behöver utreda 
möjliga utvecklingsförslag för linje 612.  
 
620 
Bussen trafikerar bl.a. Eskilsby, Sandsbacka och vissa turer till 
Vägskillnaden. Gruppen anser att linje 620 borde förlängas till väg 156 och 
hållplatsen Stora Övattnet. På så sätt skulle de boende på slutet av linje 620 
ha möjlighet att byta till linje 300 eller 330 för att på det sättet få en 
snabbare resväg till Landvetter och Göteborg. Bussen föreslås vända vid 
rondellen vid Ryamotet. Linjen har reducerats under årens lopp och här 
föreslår arbetsgruppen utökade möjligheter till anropstyrd trafik dagtid och 
kvällar/tidig natt både vardagar och helger. 
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Eskilsby 
Gruppen förordar att busslinjerna 762 och 763 som idag har ändhållplats i 
Inseros förlängs med knappt 3 km och vänder i Eskilsby. Detta skulle ge 
invånarna möjlighet att nå Lindome station och pendeltåget mellan 
Kungsbacka och Göteborg. För att möjliggöra för bussen att vända behöver 
en vändplats med möjlighet för på- och avstigning utredas.  

Västra Härryda (Mölnlycke) 
 
Framkomlighet 
Det är idag hög trafikbelastning i högtrafik i rondellen vid 
järnvägsundergången i Mölnlycke. Arbetsgruppen har diskuterat 
möjligheten att leda gång- och cykeltrafiken via bro eller tunnel vid 
rondellen.  
Frågan om framkomligheten efter att Mölnlycke fabriker är utbyggt är 
utredd av kommunen. Utredningen som genomfördes i samband med 
detaljplan för Mölnlycke fabriker visar att framkomligheten efter vissa 
trimningsåtgärder är genomförda är tillräcklig. Arbetsgruppen föreslår att 
frågan bevakas.  
 
I rondellen Säterivägen-Boråsvägen söder om Mölnlyckemotet noterar 
arbetsgruppen en hög trafikbelastning vid högtrafik. Kommunen utreder 
frågan inom detaljplan Mölnlyckemotet och har tagit fram trafikförslag med 
åtgärder för förbättrad framkomlighet för kollektivtrafiken. Arbetsgruppen 
anser också att möjligheten till dygnsparkering i anslutning till 
Mölnlyckemotet bör utredas. 
 
Kapaciteten i kopplingen till RV40 från Mölnlycke studeras även 
övergripande som en brist inom pågående arbete med ny översiktsplan för 
kommunen. Arbetsgruppen lyfter att frågan bör bevakas.  
 
Grön express (X4 från juni 2021) 
Den nya linjen är tänkt att utgå från Höga Hallar respektive Mölnlycke 
Resecentrum. Grön express övriga trafikuppdrag i Mölnlycke kommer 
ersättas av lokala busslinjer. Arbetsgruppen ser med oro på det ökande 
antalet byten som Mölnlyckeborna kommer att behöva göra för att nå 
målpunkter i Göteborg och andra kranskommuner.  
 
Arbetsgruppen har tagit fram ett förslag där vissa av turerna istället för att 
ha Höga Hallar som ändhållplats skall fortsätta till Djurstensvägen i 
Benareby och vända där. Detta skulle då helt ersätta busslinje 601 och bli en 
nettobesparing när det gäller körda kilometer. I förslaget förlängs varannan 
tur till Höga Hallar till Djurstensvägen. Se vidare nedan under 601.  
 
Gällande X4s trafikering genom Mölnlycke förordar gruppen att varannan 
tur går via Grön express linjedragning via Solsten och att varannan tur går 
via Säterileden. Detta för att avlasta trafiken på Allén men även vid 
Solstensrondellen som lär få ökad trafik när bostadsområdet Wendelsstrand 
blir klart.  
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601 
Från juni 2021 kommer buss 601 att trafikeras med ett intervall om 60 
minuter som grund istället för dagens 30 minuter. Tills förlängning av X4 
åstadkoms enligt ovan förslag förordar arbetsgruppen att 601 fortsatt 
trafikeras med halvtimmestrafik i högtrafik. 
 
I arbetsgruppens förslag till förlängning av X4 till Djurstensvägen utgår 
linjen 601. Detta möjliggör högre turtäthet på linje 1-3 nedan utan att öka 
totalt körda km i kombination med förlängningen av X4 till Djurstensvägen.  
 
Stadstrafik i Mölnlycke, linje 1-3 
Linjerna ska börja trafikera Mölnlycke från juni 2021 och kommer att köras 
av elbussar. Gruppen rekommenderar en turtäthet om 15 min vid högtrafik 
och 30 minuter i lågtrafik. 
 
751 
Busstrafiken är tillfredsställande i nuvarande form. Linje 751 trafikerar 
Pixbo och Mölnlycke i kommunen och ansluter till Mölndal och Frölunda.  
 
Lila express 
Västtrafik har indikerat att linjedragningen i framtiden mellan Mölnlycke 
och Mölndals Centrum kan komma att ersättas med annan trafik. Förstudie 
av Röd och Lila express pågår just nu hos Västtrafik. Gruppen har noterat 
att nuvarande sträckning med Lila express endast trafikeras dagtid. I det fall 
Västtrafik beslutar om indikerad förändring föreslår arbetsgruppen att den 
nya linje som planeras för att ersätta på sträckan även trafikerar kvällstid 
och helger, eventuellt som anropstyrd trafik. Linjen kan också förlängas från 
Mölnlycke via Landvetter Resecentrum till Landvetter flygplats för att ge en 
bra anslutning mellan flygplatsen och Mölndal. 
 
 
Fortsatt arbete 

Behov kopplat till utbud av kollektivtrafik och framkomlighet bör hanteras i 
Härryda kommuns strategiska planering. Det är viktigt att 
kollektivtrafikfrågorna finns med tidigt i kommunens planeringsprocesser. 
Arbetsgruppen lyfter att det är viktigt med en aktiv och tät dialog med 
Västtrafik för att utveckla kollektivtrafiken i kommunen.  
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Arbetsgruppens förslag till beslut i kommunstyrelsen 

 att kommunstyrelsen noterar rapporten och antar den.  
 

 att kommunstyrelsen anser att uppdraget är genomfört och därmed 
avslutat.  

 
 att förvaltningen får i uppdrag att utreda förslag som berör 

kommunens ansvarsområde och återkomma med förslag på åtgärder 
i juni 2021 till kommunstyrelsen. 
 

 att förvaltningen och ledamöter från kommunstyrelsen deltar i 
workshop med Västtrafik, utlovad av Västtrafik, för att utröna hur 
kollektivtrafiken i Härryda kommun kan utvecklas. 
 

 att rapporten tillställs Kollektivtrafiknämnden och Västtrafiks 
styrelse.
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Ordförandens förslag till beslut - Redovisning av uppdrag om att ta 
fram förslag på hur kollektivtrafiken ska utformas i Härryda 
kommun 

 

Kommunstyrelsen antar rapporten från kommunstyrelsens arbetsgrupp för 
kollektivtrafikfrågor som sin egen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att uppdraget är genomfört och därmed avslutat, 
samt att arbetsgruppen för kollektivtrafikfrågor upphör.  
 
Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att utreda förslag som berör 
kommunens ansvarsområde och återkomma med förslag på åtgärder i juni 
2021 till kommunstyrelsen. 

 
Kommunstyrelsen beslutar att förvaltningen och ledamöter från 
kommunstyrelsen ska delta i workshop med Västtrafik, utlovad av 
Västtrafik, för att utröna hur kollektivtrafiken i Härryda kommun kan 
utvecklas. 

 
Kommunstyrelsen tillställer Kollektivtrafiknämnden och Västtrafiks styrelse 
rapporten. 
 

 

Per Vorberg (M) 
Kommunstyrelsens ordförande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-12-05

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§ 372      Dnr 2019KS713

Inrättande av arbetsgrupp för kollektivtrafikfrågor samt val av ledamöter 

 
Från Per Vorberg (M) föreligger skrivelse daterad den 18 november 2019 gällande förslag till 
arbetsgrupp för kollektivtrafikfrågor.
 
Kommunstyrelsen föreslås inrätta en arbetsgrupp som tar fram förslag på utformning av 
kollektivtrafiken i och genom Härryda kommun, så att kommunen kan förmedla ett samlat 
förslag till Västtrafik. Arbetsgruppen ska se över kollektivtrafiken inklusive skolskjuts i 
kommunen och arbeta fram förslaget tillsammans med berörda delar av förvaltningen och 
näringslivet. 
 
Arbetsgruppen föreslås bestå av en representant från samtliga partier representerade i 
kommunfullmäktige.

Sammanträdesarvode utbetalas till arbetsgruppens representanter motsvarande timarvodet för 
en arbetsgrupp i en fast beredning enligt arvodesreglementet.
 
Arbetsgruppens ordförande arvoderas enligt punkt 2.7 i arvodesreglementet - ”Ordföranden i 
en arbetsgrupp inom en beredning utbetalas utöver sammanträdesarvode ett engångsbelopp 
som utbetalas i samband med arbetsgruppens entledigande”.

Beslut

Kommunstyrelsen inrättar en arbetsgrupp för kollektivtrafikfrågor med tidsbegränsat uppdrag 
att ta fram förslag på hur kollektivtrafiken ska utformas i Härryda kommun. Uppdraget ska 
redovisas till kommunstyrelsen senast i april 2020.

Kommunstyrelsen utser följande till ledamöter samt ordförande i arbetsgruppen
M     Mikael Johannison, ordförande
L      Charlotte Marie
C      Anna Sofia Engelin
KD   Madeleine Söderlund
KP    Steinar Walsö-Kanstad
S      Mats Werner
MP   Marcus Berggren
V      Bengt Johansson
SD    Boris Leimar
SP    vakant
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-12-05

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen beslutar att arbetsgruppen äger rätt att adjungera ytterligare personer med 
närvaro- och yttranderätt, arbetsgruppen sammanträder på dag och tid som arbetsgruppen 
bestämmer samt att arbetsgruppen har tillgång till administrativt stöd.

----------------------
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-04-29 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 200        Dnr 2019KS713 

Information från arbetsgruppen för kollektivtrafikfrågor och förlängning 
av uppdrag  

  
Kommunstyrelsen beslutade den 5 december 2019 § 372 att inrätta en arbetsgrupp för 
kollektivtrafikfrågor med ett tidsbegränsat uppdrag att ta fram förslag på hur kollektivtrafiken 
ska utformas i Härryda kommun. Uppdraget skulle redovisas till kommunstyrelsen senast i 
april 2020. 
 
Mikael Johannison (M) ordförande i arbetsgruppen för kollektivtrafikfrågor, informerar 
om pågående arbete, om komplexiteten i uppdraget, om behov av ytterligare dialog med 
Västtrafik, samt att arbetsgruppen behöver mer tid för att slutföra uppdraget. 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Yrkande 
Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen noterar informationen och beslutar att förlänga 
det tidsbegränsade uppdraget om att ta fram förslag på hur kollektivtrafiken ska utformas i 
Härryda kommun. Uppdraget ska redovisas löpande och slutredovisas till kommunstyrelsen 
senast december 2020. 
 
Proposition  
Efter ställd proposition på Per Vorbergs yrkande finner ordföranden att kommunstyrelsen 
beslutat bifalla yrkandet.  
 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen och beslutar att förlänga det tidsbegränsade 
uppdraget om att ta fram förslag på hur kollektivtrafiken ska utformas i Härryda kommun. 
Uppdraget ska redovisas löpande och slutredovisas till kommunstyrelsen senast december 
2020. 
 

---------------------- 
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Investeringsprojekt med startbesked under 
2021 
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2020KS743 
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Ekonomi- och upphandlingsfunktionen 
Helena Lundqvist 

 
 
 
 Kommunstyrelsen 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-11-25 2020KS743  011 
  
 

Investeringsprojekt med startbesked under 2021 

Sammanfattning  
I samband med beslut om budget har kommunstyrelsen de senaste åren beslutat om att 
vissa investeringsprojekt ska beläggas med startbesked. Med startbesked menas att en 
beskrivning av investeringsprojektet görs av förvaltningen utifrån frågorna vad, var, hur, 
när och varför. Även en redovisning av projektets olika utgiftsposter ingår i 
beskrivningen. För att förvaltningen skall kunna påbörja arbetet med ett projekt som är 
belagt med startbesked måste beslut om detta tas av kommunstyrelsen.   
 
I kommunstyrelsen den 19 november 2020 § 426 beslutades att alla investeringsprojekt 
(investeringsbudget 2021-2025) inom sektorerna samhällsbyggnad, teknik och 
förvaltningsstöd och kommunledning ska beläggas med startbesked. Den antagna 
investeringsbudgeten med samtliga projekt ingår i verksamhetsplanen som 
kommunstyrelsen antog 19 november 2020.  
 
I Ekonomiutskottet den 19 november 2020 redovisades ett förslag till vilka investeringar 
som fortsatt ska beläggas med startbesked. I förslaget görs avgränsningen att bara 
investeringsprojekt med budgeterat belopp för 2021 är aktuella för beslut om startbesked. 
Investeringsprojekten kategoriserades i tre grupper: 
 
Årliga/återkommande investeringar 
Som årliga investeringar räknas projekt som är årliga eller återkommande och som avser 
investering av till exempel inventarier, maskiner, reinvesteringar och lokalanpassningar. I 
denna grupp ingår merparten av projekten i investeringsbudgeten. Förvaltningen föreslår 
att fem av projekten beläggs med startbesked (se bilaga). 
 
Påbörjade investeringar 
En påbörjad investering är ett projekt som har ett budgeterat belopp 2020 eller tidigare. 
Exempel på sådana projekt är Wallenstam arena och Fagerhultskolan. Dessa projekt är 
påbörjade och i några fall på väg att avslutas. Projekten kan också redan ha ett beviljat 
startbesked. Förvaltningen föreslår att ett projekt beläggs med startbesked (se bilaga). 
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Nya investeringsprojekt 2021 
Projekt som ingår i gruppen nya investeringar startar under 2021 och har inte sedan 
tidigare några budgeterade belopp. Däremot kan projektet pågå under ett antal år 
framöver. Exempel på sådana projekt i investeringsbudget 2021-2025 är belysning vid 
Landehof. Förvaltningen föreslår att tre av dessa projekt beläggs med startbesked (se 
bilaga). 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen upphäver beslutet gällande startbesked för samtliga investeringar i 
investeringsbudget 2021-2025. 

Kommunstyrelsen beslutar att belägga nio investeringar med startbesked enligt bilaga 1. 
 
 

  

Peter Lönn 
Kommundirektör  Bo Ekström 
  Ekonomichef 

 

Bilaga 1: Investeringsprojekt med startbesked 2021 
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Bilaga 1 

Investeringar med startbesked 2021 
 
Projekt 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Årliga/återkommande investeringar       

IR39 Trafikmiljöåtgärder 4 400 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 

IR46 K2020, initiala åtgärder 500 500 500 500 500 500 

IR81 Trafiksäkra cykel/skolvägar 1 200 1 300 1 400 1 500 1 500 1 500 

IA01 Konstnärlig utsmyckning 4 300 2 000 1 645 1 386 828 828 

IC85 Garantiarbeten, fastighet 1 520 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 

Påbörjade projekt       

IC71 Utveckling Råda säteri 10 558 1 100 2 800    

Nya projekt 2021       

IR94 Brokonstruktion över Rv 40  1 000 5 000    

IC12 Råda säteri, mur mm.  500 500 500   

IC89 Ishall Landvetter 1 473 500 1 500 45 000 21 500  
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Bårhult 1:128 

14 

2020KS572 
   

Page 276 of 677



Sektorn för samhällsbyggnad   
Robin Axelsson 

 
 
 
 Kommunstyrelsen 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-09-23 2020KS572  250 
  
 

Överenskommelse flyttkostnader telemast Bårhult 1:128 

Sammanfattning  
Genomförande och försäljning av industrimark i Bårhults företagspark är i sitt slutskede 
och fastigheten Bårhult 1:128 är en av de sista tomter som ska säljas. Fastigheten ligger 
vid områdets entré längs Partillevägen och en telemast med tillhörande teknikbodar är 
belägen centralt på fastigheten. 

Telia Towers Sweden AB äger telemasten och den upplåts inom Bårhult 1:128 med ett 
anläggningsarrende som är uppsagt men som löper till den 31 december 2021. Dagens 
placering av telemasten hindrar en lämplig användning och försvårar försäljning av 
fastigheten Bårhult 1:128. Därmed avser Telia och kommunen komma överens om att 
flytta masten till en annan fastighet i närområdet, ca 180 meter nordost om dagens 
placering.  

Flytt av telemasten är förenat med kostnader och därför har en överenskommelse mellan 
Telia och kommunen upprättats gällande flyttkostnaderna. Då det endast är i kommunens 
intresse att flytta masten men i båda parters intresse att en telemast finns i området åtar 
sig kommunen enligt överenskommelsen att stå för samtliga kostnader förenade med 
flytten, motsvarande ca 1 600 000 kr enligt, till överenskommelsen, bifogad kalkyl. 
Kostnaden av flytt för telemast finansieras inom exploateringsprojektet för Bårhults 
industriområde. 

Sektorn för samhällsbyggnad har upprättat förslag till överenskommelse med Telia 
Towers Sweden AB gällande Telias flyttkostnader av telemast från Bårhult 1:128 till 
Håltsås 1:7. Överenskommelsen är villkorad att gälla endast om arrende för ny placering 
blir godkänt av kommunstyrelsen genom beslut som får laga kraft samt om bygglov för 
den nya masten får laga kraft.  
 
Upplåtelse anläggningsarrende telemast och försäljning av Bårhult 1:128 hanteras i 
separata ärenden på kommunstyrelsen den 7 januari 2021.   

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner överenskommelse mellan Härryda kommun och Telia 
Towers Sweden AB enligt föreliggande förslag. 
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Kommunstyrelsen uppdrar åt mark- och exploateringschef att underteckna avtalet. 
  

 
Anders Ohlsson 
Samhällsbyggnadschef  Kristina Englund 
  Mark- och exploateringschef 

Bilagor: 
1. Överenskommelse om flytt av basstation 
2. Lägeskarta 
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Lägeskarta

±

Sektorn för Samhällsbyggnad, Härryda kommun. Kartan har ej 
rättsverkan. Fastighetsgränser kan ha ett ungefärligt läge i kartan.

 

Datum:  11.13.2020
1:10 000Skala 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1 000

[m]
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Sektorn för samhällsbyggnad  
Robin Axelsson 

 
 
 
 Kommunstyrelsen 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-09-15 2020KS548  261 
  
 

Upplåtelse anläggningsarrende telemast inom Håltsås 1:7 

Sammanfattning  
Genomförande och försäljning av industrimark i Bårhults företagspark är i sitt slutskede 
och fastigheten Bårhult 1:128 är en av de sista tomter som ska säljas. Telia Towers 
Sweden AB har idag en telemast inom Bårhult 1:128. Fastigheten ligger vid områdets 
entré längs Partillevägen och telemasten med tillhörande teknikbodar är belägen centralt 
på fastigheten. Nuvarande telemasts placering hindrar en lämplig användning av marken 
och försäljning av fastigheten Bårhult 1:128. Anläggningsarrende för telemast inom 
Bårhult 1:128 är uppsagt men löper till den 31 december 2021. Telia och Härryda 
kommun avser att flytta telemasten till fastigheten Håltsås 1:7, ca 180 meter nordost om 
dagens placering. 

Sektorn för samhällsbyggnad har upprättat ett förslag till arrendeavtal med Telia Towers 
Sweden AB inom fastigheten Håltsås 1:7. Arrendeområdet uppmäter ca 200 kvm och 
omfattar mark för placering och användning av telemast med maximal höjd om 60 m 
samt två teknikbodar. Arrendeavtalet föreslås löpa fram till den 31 december 2030 med  
1 års uppsägning och 5 års förlängning. Arrendeavgiften uppgår till 8 125 kronor per år 
och indexregleras. Arrendeavtalet är villkorat att gälla endast om överenskommelse för 
flyttkostnad för telemast från Bårhult 1:128 till Håltsås 1:7 mellan Telia och Härryda 
kommun blir godkänd av kommunstyrelsen genom beslut som får laga kraft samt att 
bygglov för ny mast får laga kraft.  

Överenskommelse för flyttkostnader för telemast inom Håltsås 1:7 och försäljning av 
fastigheten Bårhult 1:128 hanteras i separata ärenden på kommunstyrelsen den 7 januari 
2021.  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner arrendeavtalet mellan Härryda kommun och Telia Towers 
Sweden AB enligt föreliggande förslag. 
 
Kommunstyrelsen uppdrar åt mark- och exploateringschef att underteckna avtalet. 
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Anders Ohlsson  
Samhällsbyggnadschef  Kristina Englund  
  Mark- och exploateringschef 

 

Bilagor: 
1. Avtal om anläggningsarrende 
2. Lägeskarta 
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Lägeskarta

±

Sektorn för Samhällsbyggnad, Härryda kommun. Kartan har ej 
rättsverkan. Fastighetsgränser kan ha ett ungefärligt läge i kartan.

 

Datum:  11.13.2020
1:10 000Skala 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1 000

[m]
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Personalfunktionen   
Lina Javinder 

 
 
 
 Kommunstyrelsen 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-11-27 2020KS760  026 
  
 

Beslut om hantering av arbetsmiljöfrågor i kommunstyrelsen 

Sammanfattning  
Arbetsmiljöverket har under oktober 2020 genomfört en inspektion på flera förskolor. I 
inspektionsmeddelandet kravställer arbetsmiljöverket att förvaltningen ska ta fram 
skriftliga rutiner för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
 
Mot bakgrund av arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande föreslår förvaltningen att 
skriftliga rutiner för årlig uppföljning upprättas som fastställer att kommunstyrelsens 
ledamöter och ersättare utbildas i arbetsmiljöfrågor var fjärde år efter ordinarie val, samt 
att arbetsmiljöfrågor följs upp två gånger per år i ekonomiutskottet under mars och 
oktober.  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens ledamöter och ersättare utbildas i 
arbetsmiljöfrågor var fjärde år efter ordinarie val, samt att arbetsmiljöfrågor följs upp två 
gånger per år i ekonomiutskottet under mars och oktober. 

Ärendet 
Arbetsmiljöverket har under oktober 2020 genomfört inspektion på flera förskolor. 
Inspektionen genomfördes som en del av en större tillsynsinsats inom kommunala 
verksamheter. I inspektionsmeddelandet kravställer arbetsmiljöverket att förvaltningen 
ska ta fram skriftliga rutiner för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
Rutinerna ska tillse att det finns ett i förväg bestämt arbetssätt för att upptäcka, 
dokumentera och förbättra det som inte fungerat bra, i alla delar av kommunens 
verksamhet. 
 
Mot bakgrund av arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande föreslår förvaltningen att 
skriftliga rutiner för årlig uppföljning upprättas som fastställer att kommunstyrelsens 
ledamöter och ersättare utbildas i arbetsmiljöfrågor var fjärde år efter ordinarie val, samt 
att arbetsmiljöfrågor följs upp två gånger per år i ekonomiutskottet under mars och 
oktober.  
 
Vid första uppföljningstillfället görs en årlig uppföljning av det systematiska 
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arbetsmiljöarbetet i enlighet med AFS 2001:1 11§. Den årliga uppföljningen av 
systematiska arbetsmiljöarbetet omfattar följande punkter:  

 Följer upp att tillbud och arbetsskador rapporteras i arbetsmiljösystemet, samt att 
händelsen följs upp, åtgärdas och rapporteras till berörda. 

 Delegering av arbetsmiljöuppgifter  
 Chefer och skyddsombud har tillräckliga kunskaper i arbetsmiljölagstiftning och 

risker i arbetlivet. 
 Undersöker arbetsmiljön regelbundet exempelvis genom skyddsronder, 

medarbetarsamtal, medarbetarenkät och arbetsmiljömätningar. 
 Riskbedömningar sker kontinuerligt och vid förändring samt dokumenterar 

nödvändiga åtgärder i handlingsplan. 
 Följer upp åtgärder som genomförs för att se om önskad effekt uppnåts. 
 Anlitat företagshälsovård eller motsvarande vid behov 

 
Vi det andra uppföljningstillfället följs nyckeltal inom arbetsmiljöområdet upp. 
 
Ny inspektion kommer göras under andra halvan av 2021, i annan verksamhet än 
förskola. 

  

 
Peter Lönn 
Kommundirektör  Anders Pettersson 
  Personalchef 
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Personalfunktionen   
Lina Javinder 

 
 
 
 Kommunstyrelsen 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-11-16 2020KS725  027 
  
 

Information om hantering av kompetensutvecklingsmedel 2021 

Sammanfattning  
I budget 2021 har kommunfullmäktige avsatt en pott om tre miljoner kronor till 
kompetensutveckling för centrala kommunstrategiska satsningar. Förvaltningen har 
sektorsvis berett en plan för strategisk kompetensförsörjning som ligger till grund för de 
kompetensutvecklingssatsningar sektorerna vill göra 2021.   

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen om hur förvaltningen hanterar avsatta medel, tre 
miljoner kronor, för kompetensutveckling 2021. 

Ärendet 
I budget 2021 har kommunfullmäktige avsatt en pott om tre miljoner kronor till 
kompetensutveckling för centrala kommunstrategiska satsningar. Förvaltningen har 
sektorsvis berett en plan för strategisk kompetensförsörjning som ligger till grund för de 
satsningar som sektorerna ser som nödvändiga för att säkra framtida 
kompetensförsörjning.  
 
I planen för den strategiska kompetensförsörjningen har sektor socialtjänst identifierat 
behov av kompetensutveckling för undersköterskor och sjuksköterskor, utbildning inom 
konkurrensutsättning och upphandling. Inom sektorn för utbildning, kultur och fritid är 
utbildning i barnkonventionen och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt 
kompetenshöjning för outbildad personal och elevassistenter identifierade områden. 
Sektorn för samhällsbyggnad har behov av kompetensutveckling inom projektledning, 
processledning, projektekonomi samt kommunikation och presentationsteknik. Vidare har 
sektorn för teknik och förvaltningsstöd behov av kompetensutveckling inom service och 
bemötande samt IT. Stödfunktionerna ser behov av utbildning i kalkylering, upphandling 
av bygg och anläggning samt kommunikation. Digitalisering är ett område där samtliga 
sektorer och stödfunktioner identifierat behov av kompetensutveckling. 
 
Medlen inryms i personalfunktionens budget och respektive sektor får avropa medel från 
den avsatta potten om tre miljoner kronor. 
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Peter Lönn 
Kommundirektör  Anders Pettersson 
  Personalchef 
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Utvecklingsfunktionen  
Anna Svensén Burgman 

 
 
 
 Kommunstyrelsen 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-11-30 2020KS724  003 
  
 

Principer för servicegarantier inom kommunstyrelsens 
verksamhetsområde i Härryda kommun 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 2019 § 93, i samband med fastställande av 
budget/plan 2020-2024, att uppdra åt kommunstyrelsen samt till välfärdsnämnden att 
utarbeta sju servicegarantier vardera inom respektive verksamhetsområde i Härryda 
kommun. 
 
Syftet med servicegarantier är att bidra till att invånare och näringsliv har förtroende för 
att kommunen ger god service och uppfyller sina åtaganden inom utlovad tid. En 
servicegaranti ska fastställa inom vilken tid olika tjänster ska utföras och vilka 
konsekvenser kommunen åtar sig om en tjänst inte kan utföras inom angiven tid. Enligt 
tidigare beskrivningar av servicegarantier ska ekonomisk kompensation utgå. Krav på 
ekonomisk kompensation innebär dock att servicegarantier inte kan införas inom vissa 
områden. En ekonomisk kompensation är inte heller nödvändig för att syftet med 
servicegarantier ska uppfyllas. En servicegaranti är såväl ett löfte som en upplysning om 
vad man kan förvänta sig av kommunen. 
 
Förvaltningen har tagit fram förslag på principer för servicegarantier inom 
kommunstyrelsens verksamhetsområde i Härryda kommun. Välfärdsnämnden föreläggs 
ett ärende med likalydande principer för servicegarantier inom välfärdsnämndens 
verksamhetsområde. Principerna syftar till att förtydliga ändamålet med 
servicegarantierna. Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen fastställer principer för 
servicegarantier samt uppdrar åt förvaltningen att utforma servicegarantier i enlighet med 
principerna. Vidare föreslår förvaltningen att kommundirektören ansvarar för att fastställa 
servicegarantier samt för att informera kommunstyrelsen. Uppföljning av hur garantierna 
fallit ut sker i respektive verksamhetsberättelse. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen fastställer principer för servicegarantier inom kommunstyrelsens 
verksamhetsområde i Härryda kommun enligt skrivelse från utvecklingsfunktionen 
daterad den 30 november 2020. 
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Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att utforma servicegarantier. 
Kommundirektören ansvarar för att utarbeta och fastställa servicegarantier samt för att 
informera kommunstyrelsen. 

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 14 november 2016 § 148, i samband med 
fastställande av budget/plan 2017-2021, att uppdra åt kommunstyrelsen att utforma 
införandet av servicegarantier i Härryda kommun och föreslå berednings- och 
beslutsstrukturer för servicegarantin. 
 
Den 29 januari 2018 § 14 beslutade kommunfullmäktige att införa tre servicegarantier 
och att tillkommande servicegarantier bereds och beslutas i det ordinarie arbetet med 
budget och plan samt följs upp i verksamhetsberättelse. Följande servicegarantier 
infördes: 
 

 Härryda kommun garanterar att när vårdnadshavare har anmält önskemål om 
förskola med offentlig huvudman ska kommunen erbjuda barnet förskola i 
kommunen inom fyra månader. 

 Härryda kommun garanterar en plats i särskilt boende inom tre månader efter 
fattat beslut. 

 Härryda kommun garanterar att beslut om bygglov fattas inom tio veckor från det 
att en komplett ansökan inkommit. 

 
Garantin om bygglov har sedan en lagändring 2019 spelat ut sin roll då ett system med 
avgiftsreducering infördes i hela landet. Systemet innebär att byggnadsnämnderna måste 
minska avgifterna om tidsfristerna inte hålls. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2018 § 119, i samband fastställande av 
budget/plan 2019-2023, att ge förvaltningen i uppdrag att under kommande mandatperiod 
införa minst 30 servicegarantier. Prioriteringsordning och omfattning ska utarbetas i 
samverkan mellan politik och förvaltning. 
 
Förvaltningen tog under hösten 2018 fram ett förslag att servicegarantier införs för 
nybyggnadskartor, värmepumpsanläggningar, lokalt aktivitetsstöd, familjerådgivning och 
utvecklingssamtal i förskola, grundskola och gymnasium. Kommunstyrelsen 
återremitterade ärendet till förvaltningen den 26 november 2018 § 440 för att tillsammans 
med politiken göra en genomgång av förslag till servicegarantier och bedömning av 
dessa. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 2019 § 93, i samband med fastställande av 
budget/plan 2020-2024, att uppdra åt kommunstyrelsen samt till välfärdsnämnden att 
utarbeta sju servicegarantier vardera inom respektive verksamhetsområde i Härryda 
kommun. 
 
Frågan om servicegarantier har stämts av med majoritetens presidier i januari och mars 
2019 samt i november 2020. Där föreslogs att kommunstyrelsen och välfärdsnämnden 
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fastställer principer för servicegarantier samt att förvaltningen utifrån dessa principer 
utformar servicegarantier inom respektive verksamhetsområde. 
 
Principer för servicegarantier inom kommunstyrelsens verksamhetsområde 
Förvaltningen har tagit fram förslag på principer för servicegarantier inom 
kommunstyrelsens verksamhetsområde i Härryda kommun. Välfärdsnämnden föreläggs 
ett ärende med likalydande principer för servicegarantier inom välfärdsnämndens 
verksamhetsområde. Principerna syftar till att förtydliga ändamålet med servicegarantier. 
 
Kommunen ska ha servicegarantier som  

 bygger förtroende för kommunen – genom att via servicegarantier tydliggöra vad 
invånare/företag/föreningar kan förvänta sig från kommunen i olika frågor och att 
leverera i enlighet med det som utlovats skapas förtroende för kommunen.  

 driver på arbetet med serviceorganisation – utvecklingen av service är central och 
en gemensam angelägenhet för hela organisationen, att ha servicegarantier som 
tydliggör servicenivåer och andra kvaliteter i bemötande och kundkontakter är 
viktiga verktyg för att ha tydligt fokus på service.  

 sätter fokus på prioriterade områden – servicegarantier kan användas för att 
förstärka arbetet med särskilt prioriterade områden i kommunen och ger ett tydligt 
signalsystem så väl internt som externt.  

 är ett verktyg i det systematiska kvalitetsarbetet i kärnverksamheten – 
servicegarantier är ett sätt att tydliggöra kvalitetsnivåer och driva på 
förbättringsarbetet som sker i det systematiska kvalitetsarbetet. 

 är stimulerande för medarbetarna – servicegarantier ska uppfattas som 
stimulerande och utmanande för medarbetarna, garantierna ska sporra 
medarbetare att arbeta för att uppnå det som utlovats i garantin.  

 
Förvaltningen föreslår att kommunen även ska använda servicegarantier som inte ger 
ekonomisk kompensation. 
 
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen fastställer ovanstående principer för 
servicegarantier inom kommunstyrelsens verksamhetsområde i Härryda kommun samt 
uppdrar åt förvaltningen att utforma servicegarantier i enlighet med principerna. Vidare 
föreslår förvaltningen att kommundirektören ansvarar för att fastställa servicegarantier 
samt för att informera kommunstyrelsen. Uppföljning av hur garantierna fallit ut sker i 
respektive verksamhetsberättelse. 

  

 
Peter Lönn 
Kommundirektör  Birgitta Flärdh 
  Utvecklingschef 
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Utvecklingsfunktionen   
Patrik Wendeblad 

 
 
 
 Kommunstyrelsen 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-11-30 2020KS753  003 
  
 

1 

Kommunstyrelsens plan för intern kontroll 2021 

Sammanfattning  
Enligt reglementet för intern kontroll, antaget av kommunfullmäktige den 17 december 
2018, § 213, ska kommunstyrelsen årligen upprätta en plan för intern kontroll. 
Förvaltningen har därför genomfört en riskanalys som utmynnat i att kommunstyrelsen 
föreslås fem riskområden att kontrollera under 2021.  
 
Förvaltningen har även fortsatt utveckla kommunens interna kontroll i syfte att utöka 
nyttan av riskanalys för planering och metoden för intern kontroll som 
uppföljningsverktyg.  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar plan för intern kontroll 2021. 

Ärendet 

Bakgrund 

I reglementet för intern kontroll, som antogs av kommunfullmäktige den 17 december 
2018, § 213, beskrivs att kommunstyrelsen och välfärdsnämnden med rimlig grad av 
säkerhet ska säkerställa att verksamheten  

 bedrivs på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt  
 följer lagar, styrdokument och beslut  
 arbetar mot de mål som fastställts 
 har en tillförlitlig finansiell rapportering  
 rapporterar betydelsefull information 
 åtgärdar brister och tar lärdom av misstag 
 har ett gott omdöme och en god kultur. 

Förvaltningen har fortsatt att utveckla arbetet för att förbättra kommunens interna 
kontroll. Tidigare fokus har varit att definiera internkontrollens begrepp och få en samsyn 
på syftet med intern kontroll. Årshjulet för arbetet med den interna kontrollen har även 
justerats så det ska följa den ordinarie planerings- och uppföljningsprocessen.  
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Sedan 2019 har kommunen också anpassat planeringen och uppföljningen efter den 
politiska organisationen, vilket innebär att både kommunstyrelsen och välfärdsnämnden 
numera antar varsin plan.  

Pågående utveckling av kommunens interna kontroll 

Förvaltningen gör bedömningen att det fortfarande finns utvecklingspotential för 
kommunens interna kontroll, framförallt gällande struktur och metod för att finna och 
hantera mer relevanta risker och därigenom fungera som ett verktyg för 
verksamhetsutveckling och kvalitetssäkring. Genom att nyttan av riskanalys och kontroll 
ökar kommer förståelsen för arbetets funktion även öka hos kommunens medarbetare.  

Utvecklingen av den interna kontrollen sker också utifrån den revision som utfördes av 
revisions- och konsultbolaget EY och som presenterades i mars 2020 på uppdrag av 
kommunens revisorer. Kommunens interna kontroll kommer därför framöver fortsätta 
utvecklas för att öka den politiska delaktigheten och inflytandet, samt att tydligare 
dokumentera riskkartläggning och prioritering. En ytterligare utveckling är att 
förvaltningen även kommer presentera ett förslag till plan för intern kontroll för miljö- 
och bygglovsnämnden för 2021 och en plan till valnämnden vid de år det är val, det vill 
säga först 2022.  

För att skynda på kommunens utveckling har en konsult anlitats med uppdraget att ta 
fram förslag för hur Härryda kommun kan utveckla arbetet med intern kontroll utefter 
revisionsrapporten och kommunens styrmodell. Konsulten har också hjälpt till med att 
påbörja implementeringen av arbetssättet.  

Förvaltningens riskanalys 

Förvaltningen har genomfört en gemensam riskanalys. Arbetet påbörjades genom att 
respektive sektor och stödfunktion genomförde en workshop där ledningsgrupper har 
dokumenterat sin riskmiljö utifrån både gemensamma och enskilda 
verksamhetsprocesser. En prioritering av riskerna gjordes därefter för att få en tydlig bild 
av de risker som är mest aktuella att hantera. De risker som ansågs vara 
kommunövergripande till sin karaktär, det vill säga risker som flera sektorer måste 
samarbeta för att hantera och de risker som ansågs vara så pass kritiska att de måste 
hanteras på en kommunövergripande nivå, kom därefter att ligga till grund för en 
förvaltningsövergripande analys. Liksom ledningsgrupperna på sektorsnivå genomförde 
även förvaltningsledningen en workshop i syfte att ta fram en tydlig bild och kunna 
prioritera de mest kritiska riskerna för kommunen. 
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Riskanalysen ledde fram till följande riskområden som presenteras i en fallande skala, det 
vill säga att det översta riskområdet bedöms som mest kritisk.    

 Upphandling och inköp 

 Fakturering från entreprenörer och konsulter 

 Digitalisering 

 Samhällsstörningar  

 Hot och otillbörlig påverkan  

 Utvecklings- och förändringsarbete 

 IT-infrastruktur 

 Strategisk kompetensförsörjning 

 Informationssäkerhet 

 Projektstyrning 

 Styrkedja 

Det finns redan existerande riktlinjer, arbetssätt och rutiner inom samtliga ovanstående 
riskområden för att hantera eventuella risker. Bedömningen är dock att dessa åtgärder 
behöver förstärkas och vidareutvecklas, i vissa fall behöver även helt nya åtgärder vidtas. 
Arbetet med att hantera dessa riskområden och att ta fram nya åtgärder kommer beskrivas 
i sektorsplanerna som tas fram av respektive sektor och stödfunktion.  

Plan för intern kontroll  

Att arbeta med åtgärder utifrån riskanalysen är en viktig del i verksamhetsplaneringen. En 
annan viktig del är att följa upp de åtgärder som gjorts - att kontrollera att arbetssätt sker 
på ett korrekt sätt och att rutiner fungerar. Av den anledning tar kommunens nämnder i 
enlighet med reglementet för intern kontroll årligen fram en plan för intern kontroll. 
Förvaltningen har utgått från ovan nämnda riskanalys och gjort en bedömning av vilka 
risker som anses som mest aktuella att granska närmare.  

Det är alltså viktigt att särskilja dessa två delar av den interna kontrollen,  

- den ovan nämnda riskanalysen som är åtgärdsfokuserad och  

- planen för intern kontroll som handlar om revision av existerande och genomförda 
åtgärder för att hantera risker. 
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Prioriteringen av riskerna som ingår i planen för intern kontroll utgår från en analys av 
hur stor sannolikheten är att riskerna kan inträffa och den konsekvens det skulle innebära. 
Utifrån denna analys föreslår förvaltningen följande riskområden att granska under 2021.  

1. Fakturering från entreprenörer och konsulter 

2. Inköp 

3. Informationshantering 

4. Tillgänglighet över telefoni och e-post 

5. Synpunktshantering 

Se den bilagda planen för mer information om vad riskområdena innebär.  

En skillnad gentemot tidigare år är att det är hela riskområden ska granskas snarare än 
särskilda processmoment. Detta innebär att även om förvaltningen föreslår färre 
riskpunkter än tidigare år så kommer dessa fem områden innebära mer omfattande och 
fördjupat kontrollarbete. Förhoppningen med denna förändring är det ska innebära en 
större möjlighet att upptäcka och hantera väsentligare brister.  

Förvaltningen föreslår samma risker för både kommunstyrelsen och välfärdsnämnden i 
och med att förvaltningens samtliga verksamhetsområden berörs av riskerna.  

Om planen antas kommer respektive ansvarig chef att planera och genomföra kontroller 
för att granska respektive riskområde. I de fall brister upptäcks kommer verksamheter få i 
uppdrag att ta fram och implementera åtgärder för att hantera riskerna. En uppföljning av 
planen för intern kontroll presenteras i samband med kommunstyrelsens 
verksamhetsberättelse för 2021.  

 

 

  

Peter Lönn 
Kommundirektör  Birgitta Flärdh 
  Utvecklingschef 
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Intern kontroll 

En god intern kontroll är en viktig faktor för att säkerställa att verksamheten och den finansiella rapporteringen fungerar på ett tillfredsställande 
sätt. Enligt det av kommunfullmäktige antagna reglementet för intern kontroll ska kommunens nämnder årligen upprätta en plan för områden som 
ska granskas under året för att med rimlig grad av säkerhet säkerställa att verksamheten  

• bedrivs på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt  
• följer lagar, styrdokument och beslut  
• arbetar mot de mål som fastställts 
• har en tillförlitlig finansiell rapportering  
• rapporterar betydelsefull information 
• åtgärdar brister och tar lärdom av misstag 
• har ett gott omdöme och en god kultur. 

Förvaltningen har genomfört en riskanalys där sannolikhet och väsentlighet har bedömts av rådande riskmiljö. Utifrån denna risk- och 
väsentlighetsanalys har följande plan tagits fram. Planens syfte är tudelat, dels ska den bidra till att undanröja osäkerheten om riskerna existerar 
och dels är det att upptäcka de brister som finns och åtgärda dessa.   
Planen kommer följas upp av kommunstyrelsen i samband med årsbokslut för 2021.  
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Kommunstyrelsens plan för intern kontroll 2021 

Riskområde Konsekvensbeskrivning Befintliga arbetssätt 
och rutiner för att 
hantera/minska risken 

Ansvarig för 
hantera/ 
minska risken 

Kontrollmoment inom  
ramen för intern kontroll  

Ansvarig för 
genomförande av 
intern kontroll 

Fakturering 
från 
entreprenörer 
och konsulter 

Om kommunen faktureras 
genom felaktig 
tidsredovisning eller på 
annat sätt 
bristfälliga/felaktiga 
underlag kan det påverka 
kommunens ekonomi och 
förtroende. 

Kommunen har rutiner och 
arbetssätt för att minska risken 
för felaktig fakturering, såsom 
attestreglemente och rutiner för 
fakturamottagning, samt rutiner 
för att göra tydliga beställningar 
och avrop. 

Ekonomichef har 
ansvar för att rutiner 
finns på plats. 

Kontinuerliga stickprov av 
fakturor och tillhörande 
beställningsunderlag. 
Enkät för att undersöka 
kännedom om gällande 
attestreglemente. 

Ekonomichef  
med stöd från 
utvecklingsledare 
kvalitet. 

Inköp Medvetna eller omedvetna 
felaktiga inköp kan leda till 
bristande tillämpning av 
lagen om offentlig 
upphandling. De felaktiga 
inköpen kan därmed leda 
till skadlig påverkan för 
kommunens ekonomi och 
förtroende. 

Åtgärder finns i form av 
exempelvis utbildning, inbyggda 
kontrollfunktioner i system, 
rutiner och styrdokument.  
En åtgärd som genomförts för 
att minska risken är att minska 
antalet medarbetare som 
handhar inköp.  

Ekonomichef har 
ansvar för att rutiner 
finns på plats.  

Intervjuer med urval av de 
som gör inköp alternativt 
enkät för att undersöka 
kännedom om regler för 
inköp.  
Stickprov bland fakturor 
för att undersöka 
ramavtalstrohet och 
korrekt hantering av 
direktupphandlingar. 

Ekonomichef  
med stöd från 
utvecklingsledare 
kvalitet. 
 

Informations-
hantering 

Om fysisk eller elektronisk 
information hanteras 
inkorrekt kan 
konsekvensen bli att 
konfidentiell information 
sprids och att 
personuppgifter lämnas till 
obehöriga. 

Rutiner och riktlinjer finns för 
informationssäkerhet, 
tillämpning av GDPR, hantering 
av personuppgiftsincidenter med 
mera. 

Säkerhetschef har 
ansvar tillsammans 
med respektive 
systemägare.  

Granskning genom 
stickprov om att gällande 
rutiner följs och att system 
hanterar information 
inkorrekt.  
Test av medarbetarnas 
kunskaper inom området.  

Säkerhetschef  
med stöd från 
utvecklingsledare 
kvalitet. 
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Riskområde Konsekvensbeskrivning Befintliga arbetssätt 
och rutiner för att 
hantera/minska risken 

Ansvarig för 
hantera/ 
minska risken 

Kontrollmoment inom  
ramen för intern kontroll 

Ansvarig för 
genomförande av 
intern kontroll 

Tillgänglighet 
över telefoni 
och e-post 

En bristande tillgänglighet 
leder till att invånarna har 
svårt att nå kommunens 
tjänstemän. Detta kan 
påverka kommunens 
anseende och möjligheten 
för medborgare att få 
snabb information och ta 
del av den kommunala 
servicen. 

Kommunen har målet att bli en 
serviceorganisation med 
myndighetsansvar.  
Riktlinjer finns för service via  
e-post och telefoni liksom rutiner 
och anvisningar för tekniska 
system för hänvisning.  

Respektive sektor 
och stödfunktion 
ansvarar för sin 
tillgänglighet.  
För de tekniska 
systemen är 
sektorschef för teknik 
och förvaltningsstöd 
ansvarig.  
För utvecklingen av 
kommunens service 
är utvecklingschefen 
ansvarig.  

Uppföljning av kännedom 
av existerande rutiner som 
finns för att öka 
förvaltningens 
tillgänglighet.  
Fördjupad granskning av 
kommunens resultat i 
samband med den årliga 
serviceundersökningen.  

Utvecklingschef  
med stöd från 
utvecklingsledare 
kvalitet.  

Synpunkts-
hantering 

En bristande 
synpunktshantering kan 
leda till en bristande 
återkoppling och 
rättssäkerhet. Det riskerar 
också att medföra att 
brister inte hanteras. 
Effekterna kan därmed 
påverka kommunens rykte 
som en leverantör av 
tjänster. 

Det finns många olika sätt och 
kanaler för att lämna synpunkter 
till kommunen. Av den anledning 
finns också många rutiner för att 
ta emot och hantera synpunkter 
på ett korrekt sätt.  

Respektive sektors- 
och stödfunktions-
chef är ansvarig för 
att hantera 
synpunkter inom 
respektive 
verksamhetsområde.  

Kartläggning av vilka 
existerande olika sätt det 
finns att lämna 
synpunkter, hur dessa 
hanteras och en 
granskning av hur likartat 
synpunktshanteringen 
fungerar.  
Stickprov för att undersöka 
hanteringen av 
synpunkter.   

Förvaltningens 
administrativa 
chefer. 
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Utvecklingsfunktionen  
Anna Svensén Burgman 

 
 
 
 Kommunstyrelsen 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-11-10 2020KS710  009 
  
 

Dataskyddsombud för kommunstyrelsen 

Sammanfattning  
Inför ikraftträdandet av dataskyddsförordningen (EU 2016/679) 2018 kom Härryda 
kommun, Partille kommun, Lerum kommun, Öckerö kommun och Göteborgsregionens 
kommunalförbund (GR), som personuppgiftsansvariga, överens om att ingå ett 
samverkansavtal avseende dataskyddsombud. I augusti 2020 tillkom Alingsås kommun, 
Ale kommun, Lilla Edets kommun och Stenungsunds kommun. I samverkansavtalet har 
kommunerna kommit överens om att gemensamt bära kostnaderna och fördela resurserna 
av två centralt placerade dataskyddsombud (DSO). 
 
Inrättande av ett dataskyddsombud är obligatoriskt för offentliga organ och utgör en 
grundsten i parternas möjlighet till efterlevnad av dataskyddslagstiftningen. 
Samverkansavtalet utgör parternas gemensamma avsikt om ett långsiktigt och väl 
fungerande samarbete kring fördelning av resurserna av två dataskyddsombud. 
 
Som dataskyddsombud, med placering på Göteborgsregionens kommunalförbund, har 
GR anställt Johan Borre. Den 11 juni 2020 § 265 utsåg kommunstyrelsen Johan Borre till 
dataskyddsombud för kommunstyrelsen.  
 
GR kommer med start den 12 januari 2021 att även anställa Johan Bergström som 
dataskyddsombud. Johan Bergström föreslås vara huvudansvarigt dataskyddsombud i 
Härryda kommun efter denna tidpunkt.  
 
Johan Borre kommer vara huvudansvarigt dataskyddsombud för Alingsås kommun, Ale 
kommun, Lilla Edets kommun och Stenungsunds kommun. För att minska sårbarheten 
vid eventuella ledigheter eller annan frånvaro ska Johan Borre även fortsättningsvis vara 
utsedd som dataskyddsombud i Härryda kommuns styrelse/nämnder. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen utser Johan Bergström som dataskyddsombud för kommunstyrelsen 
från och med den 12 januari 2021. 
 
Kommunstyrelsen noterar att Johan Borre fortsatt är utsedd som dataskyddsombud för 
kommunstyrelsen vid sidan av Johan Bergström.  
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Peter Lönn 
Kommundirektör  Birgitta Flärdh 
  Utvecklingschef 
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Uppdrag om ändring av styrande dokument för deltagande på 
distans vid politiska sammanträden 

  

När covid-19-pandemin bröt ut under våren 2020 blev det aktuellt att införa 
möjligheten att delta på sammanträden digitalt, som ett komplement till det 
fysiska mötet. Kommunfullmäktige beslutade att ändra i nämndernas 
reglementen den 26 mars 2020 för att införa möjligheten att delta på distans 
om särskilda skäl föreligger. Nämnderna antog riktlinjer för deltagande på 
distans i april 2020. Sedan dess har vi lärt oss mer kring den praktiska 
hanteringen och därför är det aktuellt att se över de styrande dokumenten 
gällande distansdeltagande.  
 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att se över de styrande 
dokumenten gällande deltagande på distans vid politiska sammanträden 
samt återkomma med förslag på nödvändiga ändringar. 
 
 
Per Vorberg (M) 
Kommunstyrelsens ordförande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2020-12-16 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 296        Dnr 2020VFN284 

Inrättande av valfrihetssystem för äldreboenden  

  
Välfärdsnämnden uppdrog åt förvaltningen i verksamhetsplan för 2020–2022 antagen den 6 
november 2019 § 256 att arbeta med att införa valfrihetsystem enligt lagen (2008:962) om 
valfrihetssystem inom äldreboenden. Förvaltningen har undersökt förutsättningarna för ett 
införande och bedömer att ett införande är möjligt med start den 1 april 2022. Förvaltningen 
noterar också ett behov av tydligare reglementen gällande ansvarsfördelningen mellan 
kommunstyrelsen och välfärdsnämnden i fråga om valfrihetssystem. 
 
Från sektorn för socialtjänst föreligger skrivelse daterad den 9 november 2020. 
  
Välfärdsnämndens behandling 
 
Yrkanden  
Maria Kornevik Jakobsson (C) yrkar att välfärdsnämnden beslutar att inrätta ett 
valfrihetssystem för äldreboenden med start den 1 april 2022. Maria Kornevik Jakobsson 
yrkar vidare att välfärdsnämnden noterar att det bör göras en översyn av välfärdsnämndens 
och kommunstyrelsens reglementen beträffande ansvarsfördelningen mellan nämnderna 
avseende valfrihetssystem samt att välfärdsnämnden delger kommunstyrelsen beslutet. 
 
Siw Hallbert (S) yrkar att välfärdsnämnden avslår Maria Kornevik Jakobssons yrkande. 
 
Propositioner  
Efter ställd proposition på Siw Hallberts och Maria Kornevik Jakobssons yrkanden finner 
ordföranden att välfärdsnämnden beslutat bifalla Maria Kornevik Jakobssons yrkande. 
 
Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes. Den som bifaller Maria Kornevik 
Jakobssons yrkande röstar Ja. Den som bifaller Siw Hallberts yrkande röstar Nej. Voteringen 
utfaller så att 9 ledamöter röstar Ja och 4 röstar Nej. Bilaga 1 voteringslista. 
 
Välfärdsnämnden har således beslutat att bifalla Maria Kornevik Jakobssons yrkande. 
 

Beslut 

Välfärdsnämnden beslutar att inrätta ett valfrihetssystem för äldreboenden med start den 1 
april 2022. 
 
Välfärdsnämnden noterar att det bör göras en översyn av välfärdsnämndens och 
kommunstyrelsens reglementen beträffande ansvarsfördelningen mellan nämnderna avseende 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2020-12-16 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

valfrihetssystem. 
 
Välfärdsnämnden delger kommunstyrelsen beslutet. 
 
Mot beslutet reserverar sig Siw Hallbert (S), Birgitta Berntsson (S) och Jonas Andersson (S). 
Bilaga 2 skriftlig reservation. 
 

---------------------- 
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VOTERINGSLISTA 
Välfärdsnämnden 

 

  

Sammanträdesdatum  
2020-12-16  

 

Voteringslista: § 296 
Ärende: Inrättande av valfrihetssystem för äldreboenden,  2020VFN284 
 
Bilaga 1 voteringslista 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Maria Kornevik Jakobsson (C), ordförande X   
Sven Karlsson (M), vice ordförande X   
Siw Hallbert (S), 2:e vice ordförande  X  
Kristina Andrén (M), ledamot X   
Ing-Marie Rydén Höök (L), ledamot X   
Inger Axelsson (KD), ledamot X   
Birgitta Berntsson (S), ledamot  X  
Jonas Andersson (S), ledamot  X  
Inga-Lena Persson (MP), ledamot  X  
Peter Arvidsson (SD), ledamot X   
Nina Sjöstedt (SD), ledamot X   
Katia Petkova (M), ersättare X   
Tommy Brundin (M), ersättare X   
Resultat 9 4 0 
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Bilaga 2 till protokollet 2020-12-16 § 296 

 

Skriftlig reservation avseende ärende - § 296  

Plan för inflyttning på det nya äldreboendet på Säteriet 

 

Hela den socialdemokratiska gruppen i välfärdsnämnden reserverar sig mot beslutet om planen   

för inflyttning på det nya äldreboendet på Säteriet. 
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Sektorn för socialtjänst  
Martin Filin Karlsson 

 
 
 
 Välfärdsnämnden 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-11-09 2020VFN284  709 
  
 

 

 

Inrättande av valfrihetssystem för äldreboenden 

Sammanfattning  
Välfärdsnämnden uppdrog åt förvaltningen i verksamhetsplan för 2020–2022 antagen den 
6 november 2019 § 256 att arbeta med att införa valfrihetsystem enligt lagen (2008:962) 
om valfrihetssystem inom äldreboenden. Förvaltningen har undersökt förutsättningarna 
för ett införande och bedömer att ett införande är möjligt med start den 1 april 2022. 
Förvaltningen noterar också ett behov av tydligare reglementen gällande 
ansvarsfördelningen mellan kommunstyrelsen och välfärdsnämnden i fråga om 
valfrihetssystem. 

Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden beslutar att inrätta ett valfrihetssystem för äldreboenden med start den 
1 april 2022. 

Välfärdsnämnden noterar att det bör göras en översyn av välfärdsnämndens och 
kommunstyrelsens reglementen beträffande ansvarsfördelningen mellan nämnderna 
avseende valfrihetssystem. 

Välfärdsnämnden delger kommunstyrelsen beslutet. 

Ärendet 
I majoritetens budget för 2020 och plan 2021-2024, beslutad i KF 17 juli 2019, § 93, ges 
välfärdsnämnden ”i uppdrag att ta fram underlag och fatta nödvändiga beslut för att 
införa Lagen om valfrihet (LOV) inom vård- och omsorgsboende (SÄBO)”.  

Välfärdsnämnden uppdrar i verksamhetsplan för 2020-2022, antagen den 6 november 
2019, § 256, åt sektorn för socialtjänst att arbeta med att införa lagen om valfrihet (LOV) 
inom vård- och omsorgsboende (SÄBO). 

I Strategisk plan 2019-2022 (s. 10) står följande om införandet av valfrihetssystem för 
äldreboenden: 

”Vi vill införa LOV-system (LOV – Lagen Om Valfrihet) för äldreboenden (SÄBO). Vi 
arbetar för att få samma kvalitetskrav för olika LOV inom Göteborgsregionen (GR). 
Äldreomsorgen 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 
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vardag och ett aktivt och meningsfullt liv. På våra äldreboenden ska det finnas goda 
möjligheter till aktiviteter och rehabilitering, det gäller också våra 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. En god uppföljning är viktig för varje individ” 

Det finns i dagsläget ingen beslutad regiongemensam överenskommelse om 
harmoniserade kvalitetskrav gällande valfrihetssystem enligt lagen (2008:962) om 
valfrihetssystem (LOV) för äldreboenden; Mölndals stad har ett valfrihetssystem enligt 
LOV och Göteborgs stad har avbrutit arbetet med ett införande. I övrigt arbetar 
förvaltningen med att införa valfrihetssystem för äldreboenden enligt ovan redovisade 
beslut. 

Denna tjänsteskrivelse redogör för de beslut och förberedelser som behövs för ett 
införande av ett valfrihetssystem enligt LOV. Den ger först en kortfattad genomgång av 
det huvudsakliga innehållet i LOV och andra förutsättningar för ett införande av ett 
valfrihetssystem. Därefter ges en mycket kortfattad redogörelse för förvaltningens arbete 
med att förbereda ett valfrihetssystem. 

Lagen om valfrihetssystem i korthet 

Huvuddragen i LOV sammanfattas i lagens förarbeten (prop. 2008/09, s. 1): 

Den upphandlande myndighet som vill tillämpa lagen måste annonsera 
löpande på en nationell webbplats för valfrihetssystem. Såväl privata 
företag som ideella organisationer kan ansöka om att bli godkända 
som leverantörer. Kommuner och landsting ges möjlighet att genom 
avtal reglera förutsättningarna för valfrihetssystemet. Alla leverantörer 
som ansökt om att få vara med i ett valfrihetssystem och som uppfyller 
de fastställda kraven godkänns, varefter kontrakt tecknas. Lagen 
bygger på att det inte är någon priskonkurrens mellan leverantörerna. 
Den enskilde ges i stället möjlighet att välja den leverantör som han 
eller hon uppfattar tillhandahåller den bästa kvaliteten. Enligt 
lagförslaget ansvarar kommunen eller landstinget för att brukaren eller 
patienten får fullödig information om samtliga leverantörer som man 
kan välja emellan. För personer som inte väljer ska det finnas ett 
ickevalsalternativ. Leverantörer som anser sig förfördelade ges en 
möjlighet att hos allmän förvaltningsdomstol ansöka om rättelse. 

För att ett valfrihetssystem enligt LOV ska anses vara inrättat är kommunen skyldig att 
annonsera på valfrihetswebben.se. Förfrågningsunderlag ska tillsammans med annonsen 
finnas tillgängligt på webbplatsen (3 kap. 1 § LOV) och kommunen ska löpande begära 
in ansökningar genom annonsen (3 kap. 2 § LOV). Vidare gäller att 

• Annonsen ska innehålla information om vilken tjänst valfrihetssystemet avser och 
information om vilken organisation som ansvarar för det, samt kontaktperson. 

• Annonsen ska även innehålla en länk till aktuellt förfrågningsunderlag där krav 
och villkor framgår. 

Page 323 of 677



Innehållet i det förfrågningsunderlag som kommunen behöver ta fram för att löpande 
annonsera på valfrihetswebben regleras i 4 kap. 1–5 §§ LOV: 

1. Grunderna för den ekonomiska ersättningen till en leverantör ska framgå av 
förfrågningsunderlaget. 

2. Kommunen får ställa särskilda sociala, miljömässiga och andra villkor för hur ett 
kontrakt ska fullgöras. Samtliga villkor ska anges i annonsen om valfrihetssystem 
eller i förfrågningsunderlaget. 

3. I annonsen eller förfrågningsunderlaget ska anges på vilket sätt ansökan ska ges 
in. 

4. I förfrågningsunderlaget ska anges inom vilken tid den upphandlande 
myndigheten kommer att fatta beslut om godkännande. 

5. Vid bedömningen av när en handling ska anses inkommen till den upphandlande 
myndigheten tillämpas 22 § förvaltningslagen (2017:900). 

Alla leverantörer som uppfyller kraven i förfrågningsunderlaget ska, som huvudregel, 
godkännas som leverantör av kommunen. Emellertid får leverantörer uteslutas enligt 7 
kap. 1 § LOV under vissa villkor. 

Kommunen ska enligt 8 kap. LOV godkänna och teckna kontrakt med alla leverantörer 
som uppfyller kraven och inte uteslutits med stöd av villkoren i 7 kap. 1 § LOV. 

Den enskilde som fått biståndsbeslut om särskilt boende ska ges möjlighet att välja 
utförare. Utförarna ersätts utifrån produktionsvolym. Således ges varje utförare samma 
ersättning per omvårdnadsdygn och konkurrerar med kvalitet snarare än lägsta pris.  

Kommunen ska informera om samtliga leverantörer som myndigheten har tecknat 
kontrakt med och som brukarna kan välja mellan (9 kap. 1 § LOV). Kommunen behöver 
också informera om utförarna i kommunal regi. Informationen ska vara saklig, jämförbar, 
lättförståelig och lättillgänglig. En god och allsidig information underlättar för brukare att 
välja.  

I de fall en brukare inte gör ett eget val av boende ska kommunen tillhandahålla ett 
ickevalsalternativ åt brukaren (9 kap. 2 § LOV).  

De EU-rättsliga grundprinciperna för offentlig upphandling, d.v.s. icke-diskriminering, 
likabehandling, ömsesidigt erkännande, proportionalitet och öppenhet, ska beaktas (1 
kap. 2 § LOV). 

Utförare i kommunal regi och de privata leverantörerna ska således som huvudregel 
behandlas lika. Total konkurrensneutralitet mellan privata leverantörer och utförare i 
kommunal regi kan dock vara svår att uppnå. Till exempel måste kommunen ta det 
yttersta ansvaret för att tjänsterna tillhandahålls kommuninvånarna. Detta kan t.ex. 
medföra att utförarna i kommunal regi måste få extra resurser som innebär att de i 
realiteten kan bära det ansvaret. Ett annat exempel, som kan motivera en högre ersättning 
för utförarna i kommunal regi, är rätten för all personal, som så önskar, att arbeta heltid. 
Vidare kan kollektivavtalens innehåll variera beroende på om kommunen eller ett privat 
företag är arbetsgivarpart, vilket också kan ha effekt på verksamhetens ekonomiska 
förutsättningar. Möjlighet till fullständig konkurrensneutralitet påverkas även av de 
privata aktörernas möjlighet att, utöver de i avtal överenskomna tjänsterna, tillhandahålla 
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tilläggstjänster mot en kostnad för brukarna; en möjlighet som utförarna i kommunal regi 
saknar.  

Likabehandlingsprincipen i LOV har prövats i rättens första instans, förvaltningsrätten 
(FR Härnösand mål 2818-16). Rätten menade att likabehandlingsprincipen reglerar 
förhållandet mellan privata utförare, att externa leverantörer ska behandlas på ett 
likvärdigt sätt. Utförare i kommunal regi är emellertid inte, menar förvaltningsrätten, 
leverantörer i LOV:s mening. Konkurrensverket har i ett beslut gjort samma bedömning 
(Dnr 348/2013). 

I denna skrivelse används därför termen ’utförare’ för alla aktörer som bedriver äldrevård 
i form av särskilt boende för äldre. Utförare omfattar alltså kommunens egna 
äldreboenden såväl som de privata utförarna. De privata utförarna (företag och ideella 
aktörer) som tecknat avtal inom kommunens valfrihetssystem enligt LOV benämns 
leverantörer.  

Kommunens huvudmannaskap, reglemente och delegationsordning 

En grundprincip vid all upphandling är att kommunen har ett ansvar som huvudman för 
verksamhet som överlämnats till privata utförare. Den principen gäller även vid ett 
införande av valfrihetssystem enligt LOV. I Kommunallagen (2017:725), KL, fördelas 
ansvar mellan fullmäktige och verksamhetsansvarig nämnd. 

Fullmäktiges ansvar 
Fullmäktige ska för varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för 
sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare samt för hur 
uppföljning ska ske och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses. (5 kap. 3 § KL) 

Fullmäktige är skyldiga att alltid kontrollera och följa upp verksamhet som genom avtal 
utförs av privata utförare. (10 kap. 8 § KL)  

Fullmäktige ska genom avtalet med utföraren säkra tillgång till information som gör det 
möjligt för allmänheten att få insyn i den privata verksamheten. (10 kap. 9 § KL) 

Nämndens ansvar 
Nämnden har ansvar för att se till att verksamheten bedrivs enligt mål, riktlinjer och 
föreskrifter, den interna kontrollen är tillräcklig och verksamheten bedrivs på ett i övrigt 
tillfredsställande sätt. (6 kap. 6 § KL) 

Nämndens ansvar gäller för uppföljning av verksamhet, såväl egen som uppdrag 
överlämnade till någon annan utförare, och för kommunala nämnders uppföljning på 
individnivå. 

Verksamhetsansvarig nämnd, styrning, organisation och delegation i Härryda 
kommun 
Enligt gällande reglemente för Härryda kommun har kommunstyrelsen ”hand om 
upphandlings- och inköpsfrågor inom hela kommunens verksamhetsområde” (§ 8 
reglementet för kommunstyrelsen).  

Beslut om att godkänna privat leverantörer är delegerat till sektorschef för socialtjänst 
(Kommunstyrelsens delegationsordning samt Förvaltningschefens vidaredelegation, 
19.4). Sektorschef för socialtjänst kan emellertid inte fatta beslut om att avslå en ansökan 
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om att bli antagen som leverantör inom ett valfrihetssystem. Sådana beslut ska fattas av 
kommunstyrelsen. 

Välfärdsnämnden ”har hand om den sociala omsorgen om äldre” (§ 4 reglementet för 
välfärdsnämnden). 

Enligt gällande reglementen ansvarar alltså kommunstyrelsen och välfärdsnämnden för 
olika delar i ett valfrihetssystem enligt LOV. Det finns en risk för att detta kan leda till 
otydligheter avseende ansvar, styrning och uppföljning. 

Det kan också finnas fördelar med att ge en och samma nämnd ansvar för 
valfrihetssystemet i sin helhet. Detta gäller särskilt upprätthållandet av balansen mellan 
kvalitetskrav och ersättningsnivå samt förbättringsarbetet med eventuella revideringar av 
kvalitetskrav i samband med systematisk uppföljning, dialoger med utförare och 
utvärdering av systemet.  

Förvaltningen bedömer att införandet av ett valfrihetssystem enligt LOV i särskilt boende 
för äldre inte är avhängigt frågan om huruvida en nämnd ska ges det fulla ansvaret för 
valfrihetssystemet, men att frågan bör utredas. En sådan utredning bör innehålla förslag 
till om och hur reglementena bör förtydligas så att det framgår 

1. att de upphandlings- och inköpsfrågor som kommunstyrelsen ansvarar för gäller 
sådana upphandlingar och inköp som faller inom ramen för LOU, och 

2. att skrivelsen om att välfärdsnämnden har hand om den sociala omsorgen om de 
äldre även innebär att välfärdsnämnden har hand om, i betydelsen ”är ansvarig 
nämnd för”, de valfrihetssystem enligt LOV som gäller för socialtjänstens 
verksamhetsområden i Härryda kommun 

Behovsprognos och kommunens ansvar för tillgången till särskilda boenden 

Kommunen ska inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre 
människor som behöver särskilt stöd (5 kap. 5 § socialtjänstlagen [2001:453], SoL). 
Kommunen är också skyldig att kunna verkställa beslutet om särskilt boende genom att 
erbjuda en plats inom tre månader från det att den enskilde fått beslut. 

Tillgång till och behov av platser på äldreboenden redogörs för i förvaltningens årligen 
reviderade lokalresursplan (LRP, se bilaga 1). Kommunen har tillgång till platser på 
äldreboenden genom boenden som drivs i kommunal regi, entreprenad upphandlad enligt 
LOU (från 2022) samt ramavtalade korttidsplatser.  

I lokalresursplanen ställs också antalet platser i relation till det prognostiserade behovet 
av platser.  

Det prognostiserade behovet av platser i lokalresursplanen skiljer inte på permanent- och 
korttidsplats, och ingen distinktion görs mellan demens- eller somatikplats. Det 
kvarstående behovet i LRP bör förstås i ljuset av det. 

I ett valfrihetssystem enligt LOV råder fri etablering av äldreboenden inom ramen för 
vissa av kommunen uppställda krav. Därmed finns viss risk att antalet platser på 
äldreboenden kan komma att överstiga behovet av platser med en lägre beläggningsgrad 
som följd. Lägre beläggning på boenden i den egna regin, samt på den upphandlade 
entreprenaden på Säteriet som ska drivas av Attendo AB, där ersättning utbetalas för 54 
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platser oavsett nyttjandegrad, kan leda till att nämnden av ekonomiska skäl behöver 
reglera platsantalet för boendena i egen regi.  

Kommunen kan också komma att behöva agera vid händelse av att nyetableringar uteblir 
vid inrättandet av valfrihetssystemet och en situation uppstår där behovet av platser 
riskerar att överstiga tillgången. 

Förvaltningen behöver ta hänsyn till dessa risker i sitt vidare arbete med 
lokalresursplanen. 

Att kombinera LOV och LOU 

Äldreboendet på säteriet, som planeras att öppna 2022, är upphandlat enligt lagen 
(2016:1145) om offentlig upphandling, LOU, och kommer drivas av Attendo AB. 
Lagtext och förarbeten ger inget klart och entydigt svar på hur ett boende upphandlat 
enligt LOU kan ingå i ett valfrihetssystem enligt LOV, eller vad det mer precist innebär 
att ingå i ett valfrihetssystem. Förvaltningen bedömer, utifrån lagtext och förarbeten, att 
boendet på säteriet kan göras valbart för brukare utan att Attendo ska betraktas som 
leverantör (privat utförare) i LOV:s mening. 

Grunden för denna bedömning är att Attendo, för de enligt LOU upphandlade 
boendeplatserna på säteriet, inte ingått i ett LOV-avtal med kommunen samt att valbarhet 
inte är ett tillräckligt (ehuru nödvändigt) villkor för att kvalificeras som leverantör i ett 
valfrihetssystem enligt LOV. 

Kvalitet i ett valfrihetssystem enligt LOV 

Enligt 3 kap. 3 § SoL ska insatser inom socialtjänsten vara av god kvalitet. Hälso- och 
sjukvårdslagen (2017:30), HSL, fastställer vidare att vården ska vara av god kvalitet (5 
kap. 1 §) och att kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande ska utvecklas 
och säkras (5 kap. 4 §). I upphandlingar enligt LOU säkerställer kommunen kraven om 
god kvalitet i SoL och HSL genom obligatoriska krav och, i förekommande fall, 
miniminivåer på tilldelningskriterier (bör-krav) i upphandlingen. Dessa krav formuleras 
sedan i ett avtal som reglerar den avtalsrelation som råder mellan den privata aktören och 
kommunen. 

I ett valfrihetssystem enligt LOV säkerställer nämnden att leverantörerna bedriver 
verksamhet med god kvalitet enligt SoL och HSL främst genom att ställa krav i 
förfrågningsunderlaget och genom aktiv avtalsuppföljning.  

I och med brukarnas möjlighet att välja i ett valfrihetssystem ges även utrymme för 
enskilda brukare att, med hjälp av den information om utförarna som kommunen 
tillhandahåller, välja utförare med utgångspunkt i sin personliga uppfattning om vad som 
är god kvalitet. Kommunen ansvarar för att informationen som ligger till grund för 
sådana val är saklig, jämförbar, lättförståelig och lättillgänglig. Krav bör också ställas på 
att informationen är korrekt. 

Det är viktigt att i sammanhanget notera att lagstiftarens krav om god kvalitet inte beror 
på om verksamheten bedrivs i enskild eller kommunal regi, och heller inte om den 
bedrivs inom ett valfrihetssystem eller på annat sätt. Oavsett i vilken regi verksamheten 
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bedrivs, så åvilar ansvaret för att insatserna uppfyller kraven på god kvalitet till sist alltid 
på nämnden. 

Förvaltningens arbete med att förbereda ett valfrihetssystem 

I förvaltningens arbete med att införa ett valfrihetsystem enligt LOV för äldreboenden 
säkerställs att lagkraven uppfylls, men också att andra nödvändiga åtgärder vidtas.  

Förvaltningen arbetar fram ett förfrågningsunderlag och annons med bland annat följande 
innehåll: 

• Modell för ekonomisk ersättning 
• Sociala och miljömässiga villkor 
• Krav på tjänsten 
• Krav på leverantörers ekonomiska kapacitet 
• Avtalstid 
• Information om ansökningsförfarande 
• Krav på information till brukare 
• Ickevalsalternativ 

Förvaltningen arbetar fram rutiner, processer och verktyg bland annat för  

• Avtalsförvaltning med löpande kontroll av avtalsvillkor 
• Handläggning av ansökningar 
• Säkerställandet av information till brukarna 
• Förmedling av platser  
• Underrättelse om beslut, kontraktstecknande, dokumentation och överprövning 
• Verksamhetstart för nya leverantörer 
• Säkerställande av IT-system 
• Säkerställande av GDPR 

Inrättandet av en beställarenhet på sektorn för socialtjänst skapar goda organisatoriska 
förutsättningar för att säkerställa efterlevnad av rutiner och processer och ger möjlighet 
till en lärande organisation med goda leverantörskontakter. 

Samråd 
Förvaltningen har genomfört en informationsförfrågan (eng. request for information) 
under april innevarande år med svar från Attendo Sverige AB, Humana omsorg AB, 
Vardaga äldreomsorg AB. Informationsförfrågan säkerställer att presumtiva leverantörers 
kunskap och erfarenhet tas till vara.  

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen bedömer att de nödvändiga förberedelserna för ett valfrihetssystem kan 
vara färdigställda till den 1 april 2022 och att Härryda kommun kan inrätta ett 
valfrihetssystem enligt LOV som startar det datumet.  

Förvaltningen har noterat att det finns en otydlighet vad gäller ansvarsfördelning gällande 
valfrihetssystem mellan kommunstyrelsen och välfärdsnämnden. Det är önskvärt att detta 
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utreds och tydliggörs i det fortsatta arbetet med att förbereda för införandet av LOV. 
Eventuellt kan det bli aktuellt att tydliggöra ansvarsfördelningen via förtydliganden och 
förändringar i reglementena. 

 

  

Lena Lager 
Socialchef  Elin Hjalmarsson 
  Utvecklingschef 
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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 2020-2024 samt 

med utblick för åren 2025-2029. 
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. Fram till dess att det finns en alternativ utförare redovisas projekten i 
krysslistorna som nybyggnad i egen regi.  
  
En annan inriktning 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).  
 

 

Page 332 of 677



 

 Lokalresursplan 2020-2024 
  – 3 – 

 

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 
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 2018 

Kommunens kostnad för lokaler uppgick 2018 till 271 mkr och det motsvarar 11 % av 
bruttokostnaderna i kommunen. I summan ingår då alla lokaler oavsett om kommunen 
äger dem (91 %) eller om de är förhyrda (9%). Andelen lokalkostnader varierar inom 
sektorerna. För Utbildning och kultur är 8 % lokalkostnader och motsvarande andel för 
Socialtjänst är 6 %.  

För den kommunala verksamheten finns 218 989 m2. I nedanstående diagram redovisas 
hur stor andel av lokalerna som används av respektive kategori. Siffrorna avser 2018.  
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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 2020-2024 med utblick för 2025-2029. 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. För att 
tydliggöra hur behoven är framräknade finns det därför hos sektorerna ett detaljerat 
underlag. 
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2. SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR 
 
2.1.  BEFOLKNINGSPROGNOS 
 
Antalet barn i åldersgruppen 0-5 år är betydligt färre än i tidigare års 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. 
 
Befolkningsutveckling 
Prognosen för antal barn i kommunen i åldersgruppen 0-5 år stämmer överens med 
förra årets prognos. Från 2022 och framåt är prognosen något högre än tidigare och 
under planperioden förväntas antalet barn i åldersgruppen 0-5 år att öka med cirka 330 
barn. Ökningen sker framförallt under 2023 och 2024. 
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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 uppskattas till 55 
% för 1-åringar, 95 % för 2-åringar och 100 % för åldersgruppen 3-5 år. Sektorn gör 
kontinuerligt fördjupade analyser, både av kommunal och fristående verksamhet samt 
över antalet köpta och sålda platser.  
 
Behov av lokaler 

MÖLNLYCKE 
Prognosen gällande antal barn i förskoleålder är högre i Mölnlycke än tidigare års 
prognos. I Mölnlycke minskar antalet barn i åldersgruppen 1-5 år med cirka 75 barn 
fram till och med 2020 och ökar sedan med cirka 130 barn till och med 2024. Den 
största ökningen av barn förväntas ske mellan 2022 och 2024. I plan finns inlagt en ny 
förskola i centrala Mölnlycke 2023.  
 
LANDVETTER/ESKILSBY 
I Landvetter minskar antalet barn i åldersgruppen 1-5 år med cirka 50 barn till och med 
2020 och ökar sedan med cirka 50 barn till och med 2024. Över hela planperioden sker 
ingen ökning av antal barn i åldersgruppen 1-5 år i Landvetter. I Eskilsbyområdet ökar 
barnantalet med cirka 15 barn till och med 2024.  
 
HÄRRYDA  
I Härryda ökar under planperioden antalet barn i åldersgruppen 1-5 år med cirka 35 
barn. Boende i Härryda väljer ofta förskola i Landvetter och utbyggnaden för 
Härrydabarn har redan skett i Landvetter.  
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HINDÅS  
Prognosen för antalet barn i Hindås är lägre än tidigare års prognos. Barnantalet i 
Hindås ökar med cirka 40 barn i åldern 1-5 år under planperioden. Sektorn bedömer att 
det behövs en ny förskoleavdelning hösten 2023.  
 
RÄVLANDA 
Antal barn i åldern 1-5 år ökar i Rävlanda med cirka 25 barn under planperioden, denna 
ökning bedöms rymmas inom befintliga lokaler.  
 
HÄLLINGSJÖ  
Barnantalet i Hällingsjö ökar under planperioden med cirka 45 barn i åldern 1-5 år. 
Björkängens förskola kan öppna fler platser om det behövs. Boende i Hällingsjö väljer 
till viss del förskola i andra kommundelar. Sektorn bedömer att det behövs en ny 
förskoleavdelning hösten 2023. 

2.2.2. Grundskola, förskoleklass och fritidshem 

Allmän beskrivning 

Grundskolan är en obligatorisk skolform från årskurs 1 till årskurs 9. Undervisnings-
grupperna 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. För-
skoleklasserna 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 ökar antalet barn i åldern 6-15 år i hela kommunen med cirka 100 
barn. I Mölnlycke ökar antalet barn i skolåldern fram till 2022 för att sedan minska 
med ca 100 barn till planperiodens slut. I Landvetter ökar antalet skolbarn med cirka 50 
barn och i Björketorp med cirka 80 barn under denna period. I diagrammet nedan 
redovisas befolkningsutvecklingen för åldersgruppen 6-11 år respektive 12-15 år. 
Ökningen sett över hela planperioden finns i åldersgruppen 12-15 år, medan 
åldersgruppen 6-11 minskar under perioden. 
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Beräkningsgrunder 

Klasstorlek samt skolorganisation utgör 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 2018/19 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  
Antalet elever i Mölnlycke ökar med cirka 70 elever fram till och med 2022 för att 
sedan minska. 
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Över hela perioden minskar antalet elever mellan 6-11 år med cirka 180 elever. 
Åldersgruppen 12-15 år ökar istället under planperioden med cirka 140 elever. I plan 
finns inlagt tillfälliga lokaler i Mölnlycke motsvarande två klasser 2020 för att klara 
denna ökning av elever i årskurserna 6-9. Förvaltningen har fått i uppdrag att ta fram en 
avsiktsförklaring med syfte att verka för att Internationella Engelska Skolan ska kunna 
etablera sig i Mölnlycke.  

 
LANDVETTER  
Antalet elever ökar i Landvetter under planperioden med cirka 50 elever.  

 
Åldersgruppen 6-11 år minskar med cirka 50 barn under planperioden. Över hela 
perioden ökar åldersgruppen 12-15 år med cirka 100 elever, en ökning som bedöms 
rymmas i befintliga skolor. I Härryda förväntas elevantalet öka under planperioden. 
Denna ökning bedöms rymmas i befintliga skolor i Landvetterområdet. Åldersgruppen 
6-8 år varierar i Eskilsbyområdet mellan 13 och 27 barn under planperioden, vilket 
bedöms rymmas på Eskilsbyskolan.  
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BJÖRKETORP 
 
Antalet elever ökar i Björketorp under planperioden med cirka 80 elever.  
 

 
 
Fagerhultsskolan i Hindås som finns inlagd i plan 2021 kommer att ersätta tillfälliga 
lokaler dels i Hindås, dels i Rävlanda. Fagerhultsskolan planeras med kapacitet för 450 
elever i årskurs 4-9. Nuvarande Hindåsskolan kommer därmed rymma elever från 
förskoleklass till årskurs 3. Hällingsjöskolans elevantal ökar under perioden och skolan 
bedöms klara denna ökning. 

 

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 Götalands-
regionen. Vårdnadshavarnas medgivande är en förutsättning för ett mottagande. Grund-
särskolans verksamhet ska så långt som möjligt inkluderas i kommunens övriga skol-
verksamhet. Grundsärskola med tillhörande fritidshem/LSS-verksamhet finns i Land-
vetter och i Mölnlycke. 

Elevutveckling för grundsärskolan 

Vårterminen 2019 är det 44 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.  
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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.  

Utveckling av elevantal 

Antalet elever i gymnasieålder i Härryda kommun beräknas 2020 till ca 1560. Över 
hela planperioden ökar antalet elever med cirka 340 elever.  

Beräkningsgrunder 

Läsåret 2019/2020 beräknas drygt 1750 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 

I plan finns inlagt en ombyggnad av Hulebäcksgymnasiets kök 2022.  

2.2.4. 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 2019 studerade 
totalt 720 individer vid vuxenutbildningen. Detta är en ökning från föregående år. 
Antal elever på grundläggande- och gymnasial nivå har ökat, medan antalet elever 
inom SFI och Yh har minskat. Från hösten ökar Yh-utbildningarna och elevantalet 
väntas stiga från 160 till 270. På sikt kommer SFI att minska i omfattning och Yh 
kommer att öka i omfattningen. Ökningen beräknas vara större än minskningen. 
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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 att öka något kommande år. 2020 beräknas cirka 
330 elever delta i Yh. Under våren 2020 bedöms sfi att minska något och omfatta 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. Våra 
lokaler är idag något för små då vi under hösten hyr 3 klassrum av Hulebäcksgymnasiet 
eftersom vi utökar Yh från 2 helfartsutbildningar till 5. Om elevantalet ökar på 
grundläggande- samt gymnasialvuxenutbildning inom de närmsta åren kommer vi 
behöva fler lokaler. Sektorn utreder behov av ytterligare lokaler inför nästa års 
revidering av LRP. 

2.2.5. 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. 

2.2.6. 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. 
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Bibliotekets uppdrag är att främja intresse för läsning och litteratur, information, upp-
lysning och bildning samt kulturell verksamhet i övrigt. Mölnlycke bibliotek har ett 
uppdrag att vara gymnasiebibliotek för Hulebäcksgymnasiet. I Rävlanda är biblioteket 
ett integrerat 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 Ekdala-
skolan i Mölnlycke och i Landvetters kulturhus, men en stor del av undervisningen 
äger rum i skolor och lokaler över hela kommunen.  

Fritidsverksamheten består två avdelningar; Föreningsservice och Fritid ungdom.  

Föreningsservice främjar och stöttar kommunens föreningsliv genom samverkan och 
bidrag. Avdelningen ansvarar även för uthyrning av kommunens idrottsanläggningar 
och handläggning av föreningslotteri. 

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. Fler och nya inomhusidrotter kräver fler idrottsanläggningar, främst i 
Mölnlycke och Landvetter. 

I plan 2021 finns inlagt en sporthall och en träningshall i Mölnlycke fabriker samt en 
gymnastik- och trampolinhall i Mölnlycke. Utanför planperioden ligger inlagt en 
idrottshall i Härryda samt ytterligare en idrottshall någonstans i Härryda kommun fram 
till år 2028. 

Landvetter ishall är drygt trettio år gammal och mycket nedsliten. I budget finns 8 Mkr 
för underhåll och renovering år 2020. Dessa medel kommer inte att räcka till för alla de 
åtgärder som krävs för att rusta upp befintlig anläggning. Det vore bättre och mer 
ekonomiskt fördelaktigt att bygga en helt ny anläggning någon annanstans i kommunen 
och låta riva den befintliga ishallen. Den befintliga ishallen kan på så sätt användas av 
föreningslivet till dess att en ny står på plats.  
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2.3. LOKALPLAN 2020-2024 UTBILDNING OCH KULTUR 
 

 
 
 

   

LOKALPLAN 2020-2024 FÖR SEKTOR UTBILDNING OCH KULTUR
Utbyggnadsplan och större förändringar i befintlig verksamhet
Verksamhet Omfattning Lokal: Kommentar
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20 21 22 23 24 25-29

Mölnlycke
Pixbo förskola x ht Renovering tak
Förskola centralt 4 avdelningar x ht
Tillfälliga paviljonger 2 avdelningar x ht
Förskola 4 avdelningar x ht
Förskola 6 avdelningar x x Ersätter 5 avdelningar
Landvetter
Förskola 3 avdelningar x ht
Hindås
Förskola 1 avdelning x ht
Hällingsjö
Förskola 1 avdelning x ht

Mölnlycke
Högadalsskolan x x ht 2 klassrum, ersätter paviljonger
Ny skola x ht
Tillfällig utökning
skola 50 elever x ht Årskurs 6-9
Hindås
Fagerhultsskolan 450 elever x ht Årskurs 4-9

Mölnlycke
Hulebäcksgymnasiet Kök x vt Ombyggnad kök

Mölnlycke
Sporthall/träningshall x vt Sporthall samt träningshall i Mölnlycke fabriker
Gymnastik- och trampolinhall x ht
Omklädningsbyggnad, klubblokal x ht Idrottsvägen, ersättningslokaler Mölnlycke IP
Landvetter
Ishall x ht Ersätter befintlig ishall
Härryda samhälle
Idrottshall x x Liknande Pinntorps idrottshall
Härryda kommun
Simhall x x Uppdrag i budget 2018-2022
Idrottshall x x Liknande Pinntorps idrottshall

Nybyggnad:

FÖRSKOLEVERKSAMHET

GRUNDSKOLA/FÖRSKOLEKLASS/FRITIDSHEM

GYMNASIEVERKSAMHET

IDROTTSANLÄGGNINGAR
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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 9 % 
fram till år 2024 och att den största ökningen sker i Råda. Under samma period 
förväntas kommunens totala befolkning öka med ca 11 %. 

 

Ålder 2018-12-31 2024-12-31 Förändring 
2018-2024 

65-74 3 404 3 159 - 245 
75-79 1 208 1 530 322 
80-84 743 1 059 316 
85-89 489 568 79 
90- 235 308 73 

65- 6 079 6 624 545 
 

Kommundel 2018-12-31 2024-12-31 Förändring 
2018-2024 

Råda 3 070 3 582 512 
Landvetter 1 460 1 530 70 
Härryda 382 359 -23 
Björketorp 1 164 1 153 -11 

Härryda kommun 6 079 6 624 545 
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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.  

 

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. 

2019 2020 2021 2022 2023 2024
Personer som beräknas vara i 
behov av plats

306 319 332 349 361 370

Befintliga platser (januari): 288 288 288 288 342 342
Varav :   - särskilt boende 261 261 261 261 315 315
               - korttidsboende 27 27 27 27 27 27
Planerad utbyggnad: 0 0 0 54 0 25
Mölnlycke, 54 köpta platser 54
Nytt SÄBO Mölnlycke/Landvetter 
(halvår 2024)

25

Kvarstående behov 18 31 44 7 19 3
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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. 

 

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 

TRYGGHETSBOENDE 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Biståndsbedömt trygghetsboende
Biståndsbedömt trygghetsboende Landvetter 29 29 29 29 29 29
Biståndsbedömt trygghetsboende Mölnlycke 36 36 36 36 36 36
Biståndsbedömt trygghetsboende Hindås 5 5 5 5 5 5
Trygghetsboende 
Trygghetsboende Hindås 15 15 15 15 15 15
Trygghetsboende Mölnlycke 85 85 85
TOTALT 85 85 85 170 170 170
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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.  

 
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 67 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. 

För tillfället pågår en översyn av LSS-lagstiftningen som medför viss osäkerhet kring 
framtida boendebeslut. Samtidigt finns ett tydligt behov av fler lägenheter för 
målgruppen under planperioden. Därav kommer i vissa fall endast 
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tillgänglighetsanpassade lägenheter för målgruppen att reserveras i tillkommande 
nybyggnationer, utan mer specificerad inriktning.  

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. 
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 

2019 2020 2021 2022 2023 2024
Personer som beräknas vara i behov av 
plats

135 144 153 159 165 166

Befintliga platser (januari) 127 127 127 139 163 163
Gruppbostäder 46 46 46 46 46 46
Servicebostäder 67 67 67 66 66 66
ASAB 14 14 14 14 14 14
Tillgänglighetsanpassade lägenheter 0 0 0 13 37 37
Planerad om-/utbyggnad: 0 0 25 24 0 0
Landvetter centrum sb 12
Anpassad inriktning befintligt bestånd 13
Tillgänglighetsanpassade lägenheter 24
Kvarstående behov 8 17 14 -4 2 3
Komplettering köpta platser 4 4 4 2 2 2
Kvarstående behov 4 13 10 -6 0 1
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SoL. Sektorn följer kontinuerligt behovet för att på bästa sätt kunna planera för 
framtida objekt. Idag finns sju olika dagliga verksamheter i kommunen.  

 
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. Under 2018 
minskade behovet av denna boendeform i kommunen och med anledning av detta har 
det tidigare HVB-hemmet för ensamkommande barn och ungdomar på Kabelvägen 
avvecklats. 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.   
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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.  

 

  

2019 2020 2021 2022 2023 2024
Lägenheter till socialtjänstens 
målgrupper

10 % per år i nybyggnadsområden, 
hyresrätter
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LOKALPLAN 2020-2024 SOCIALTJÄNST 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOKALPLAN 2020-2024 FÖR SEKTOR SOCIALTJÄNST
Utbyggnadsplan och större förändringar i befintlig verksamhet
Verksamhet Omfattning Lokal: Nybyggnad: Kommentar
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20 21 22 23 24 25-29

Mölnlycke
Trygghetsboende 80-90 lgh X vt Idrottsvägen, privat aktör

Landvetter

Trygghetsboende
X X Enligt bostadsförsörjnings-

programmet

Mölnlycke
Särskilt boende 54 lgh X vt Säteriet, privat aktör

Särskilt boende 50 lgh X ht Privat aktör

Mölnlycke
Tillgänglighetsanpassade 
lägenheter 10-15 lgh

X ht Mölnlycke fabriker

Landvetter
Servicebostad 12 (+1) lgh X vt Landevi gårdar, Förbo

Härryda kommun
Tillgänglighetsanpassade 
lägenheter 10-20 lgh

X X Enligt bostadsförsörjnings-
programmet

Landvetter

Bostäder till socialtjänstens 
målgrupper

X
10 % lgh/år i 
nybyggnadsområden, 
hyresrätter

SÄRSKILT BOENDE FÖR ÄLDRE

TRYGGHETSBOENDE FÖR ÄLDRE

BOSTAD MED SÄRSKILD SERVICE FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

ÖVRIGT
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 
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Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 301        Dnr 2020VFN28 

Ekonomisk uppföljning 2020 - välfärdsnämnden  

  
Välfärdsnämndens budget uppgår till 1 969,5 mnkr och prognosen för 2020 är 1 970,0 mnkr 
vilket innebär en positiv budgetavvikelse om 36,5 mnkr. Detta innebär en förbättring jämfört 
med förra prognosen med drygt 13 mnkr. Båda sektorerna förbättrar sin prognos. 
 
Utbildning, kultur och fritid prognostiserar ett överskott om 16 mnkr vilket är en förbättring 
jämfört med delåret om 7,5 mnkr. Förbättringarna återfinns främst inom förskolan och 
gymnasieverksamheten. Grundskolan visar däremot fortfarande ett underskott trots färre 
elever än budgeterat 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 räknar socialtjänsten med att den pågående pandemin kommer att generera 
merkostnader med cirka 17,2 mnkr totalt. 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 v covid-19. På sikt bedömer sektorn att 
kostnader för försörjningsstöd, placeringar av barn och unga samt relationsvåld kan komma 
att öka. Utbildning, kultur och fritid har merkostnader för vikarier inom grundskolan om 2,5 
mnkr som är en konsekvens av pandemin. 
 
Inom välfärdsnämndens ansvarsområde finns underskott huvudsakligen på verksamheterna 
grundskola, kultur och fritid samt hälsa och bistånd. 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. 
 
Från ekonomi- och upphandlingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 10 augusti 2020. 
  
 

Beslut 

Välfärdsnämnden fastställer prognosen och uppdrar inte åt förvaltningen att vidta ytterligare 
åtgärder. 
 

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

 
 
 
 Välfärdsnämnden 
 
 

  
Datum     Dnr 
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Ekonomisk månadsuppföljning per oktober 2020 

Sammanfattning  
Välfärdsnämndens budget uppgår till 1 969,5 mnkr och prognosen för 2020 är 1 970,0 
mnkr vilket innebär en positiv budgetavvikelse om 36,5 mnkr. Detta innebär en 
förbättring jämfört med förra prognosen med drygt 13 mnkr. Båda sektorerna förbättrar 
sin prognos. 
 
Utbildning, kultur och fritid prognostiserar ett överskott om 16 mnkr vilket är en 
förbättring jämfört med delåret om 7,5 mnkr. Förbättringarna återfinns främst inom 
förskolan och gymnasieverksamheten. Grundskolan visar däremot fortfarande ett 
underskott trots färre elever än budgeterat 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 räknar socialtjänsten med att den pågående pandemin kommer att generera 
merkostnader med cirka 17,2 mnkr totalt. 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 v covid-19. På sikt bedömer sektorn 
att kostnader för försörjningsstöd, placeringar av barn och unga samt relationsvåld kan 
komma att öka. Utbildning, kultur och fritid har merkostnader för vikarier inom 
grundskolan om 2,5 mnkr som är en konsekvens av pandemin.  
 
Inom välfärdsnämndens ansvarsområde finns underskott huvudsakligen på 
verksamheterna grundskola, kultur och fritid samt hälsa och bistånd. 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 bilagan ”Månadsprognos per oktober 2020” framgår prognoser, avvikelser och vilka 
åtgärder sektorerna arbetar med.  
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Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden fastställer prognosen och uppdrar inte åt förvaltningen att vidta 
ytterligare åtgärder. 
 

  

Peter Lönn 
Kommundirektör  Bo Ekström 
  Ekonomichef 

 

 

Bilaga 

Månadsprognos per oktober 2020 
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Välfärdsnämnden 

Driftredovisning 
tkr Prognos 2020 Budget 2020 Avvikelse 2020 Bokslut 2019 

Utbildning kultur och fritid 1 236 756 1 252 756 16 000 1 253 592 

Socialtjänst 696 223 716 780 20 557 687 950 

Nettokostnad 1 932 979 1 969 536 36 557 1 941 542 

Välfärdsnämndens budget uppgår till 1 970 mnkr och prognosen för 2020 är 1 933 mnkr vilket innebär 
en positiv budgetavvikelse om 37 mnkr. Det är en förbättring jämfört med förra prognosen med drygt 
13 mnkr. Båda sektorerna förbättrar sina prognoser. 

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. 

Utbildning och kultur visar ett överskott om 16 mnkr vilket är en förbättring jämfört med förra 
prognosen om 7,5. Största förbättringarna återfinns inom förskola och gymnasieverksamheten. 
Grundskoleverksamhetens underskott kvarstår dock, trots att verksamheten totalt sett har färre elever 
än budgeterat. Underskottet återfinns främst inom särskoleverksamheten. 

I prognosen räknar socialtjänsten med att den pågående pandemin kommer att generera merkostnader 
med cirka 17,2 mnkr totalt. 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. 
På sikt bedömer sektorn att kostnader för försörjningsstöd, placeringar av barn och unga samt 
relationsvåld kan komma att öka. Utbildning och kultur har merkostnader för vikarier inom 
grundskolan om 2,5 mnkr som är en konsekvens av pandemin. 

Investeringsredovisning 
tkr Prognos 2020 Budget 2020 Avvikelse 2020 Bokslut 2019 

Utbildning, kultur och fritid 13 142 16 342 3 200 9 975 

Socialtjänst 3 987 5 487 1 500 2 473 

Nettoutgift 17 129 21 829 4 700 12 448 

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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Sektor för utbildning, kultur och fritid 

Driftredovisning 
tkr Prognos 2020 Budget 2020 Avvikelse 2020 Bokslut 2019 

Ledning 12 379 13 079 700 12 333 

Förskola 283 856 293 856 10 000 300 012 

Grundskola 644 864 640 364 -4 500 627 929 

Gymnasium 167 797 177 797 10 000 163 207 

Kultur och fritid 95 397 94 297 -1 100 94 092 

Utveckling, flerspråkighet 32 463 33 363 900 34 462 

Nettokostnad 1 236 756 1 252 756 16 000 1 232 035 

Sektorn för utbildning, kultur och fritid prognostiserar ett sammanlagt överskott om 16 mnkr. Inom 
grundskoleverksamheten samt kultur- och fritidsverksamheten väntas underskott medan övriga 
verksamheter inom sektorn visar överskott. 

Sektorledning och administration prognostiserar ett överskott om 0,8 mnkr, framförallt till följd av 
vakanser och tjänstledigheter inom planering och tillsyn. 

Förskolan prognostiserar överskott om 10 mnkr mot budget, vilket är en förbättring jämfört med 
tidigare prognos med 3 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 2,9 mnkr för köpta/sålda platser, den främsta orsaken är färre köpta platser än 
budgeterat. Dagbarnvårdarna prognostiserar i likhet med tidigare år ett överskott om 1,0 mnkr, vilket 
beror på vakanser dels till följd av färre placerade barn inom verksamhetsformen samt dels att yrket är 
svårrekryterat. 

Förskoleenheterna prognostiserar totalt ett överskott om 6,3 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 främst under våren. De kommunala förskolorna har haft barn motsvarande 112 avdelningar 
under våren och under hösten har förskolorna haft barn motsvarande 100 avdelningar. Skillnaden i 
antalet avdelningar mellan våren och hösten uppstår när barn går över till grundskolans regi. Antalet 
möjliga kommunala avdelningar är totalt 124. 

Grundskoleverksamheten visar en negativ avvikelse mot budget om 4,5 mnkr. Särskoleenheterna 
inklusive skolskjuts prognostiserar ett underskott om 3,8 mnkr. Inom särskolan tillhör fler elever än 
tidigare träningssärskolan och har stora behov. I nuvarande prognos visar grundskoleenheterna totalt 
ett underskott om 3,6 mnkr där fem skolor har negativa prognoser mellan -0,6 och -1 mnkr: Landvetter 
tidigare, Backa, Skinnefjäll, Hällingsjö och Eskilsby. Andra enheter har mindre avvikelser mot budget, 
både positiva och negativa. Arbete pågår för att så långt det är möjligt minimera underskotten och nå 
budget i balans. På grund av lågt elevantal är det inte möjligt att minska Eskilsbys underskott. För att 
öka stabiliteten på skolorna under pandemin har varje rektor givits möjlighet att anställa en fast vikarie 
utöver ordinarie personalstyrka under hösten. Kostnader för detta beräknas uppgå till 2,5 mnkr. 

Kostnaden för enhetsledning beräknas överstiga budget med 0,8 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 4,4 mnkr. Detta tillsammans med lägre kostnader för kapitaltjänst och elevhälsa täcker 
delar av verksamhetens underskott. 

Gymnasieverksamheten som helhet visar en positiv avvikelse mot budget om 10 mnkr. Det 
prognostiserade elevantalet är lägre än väntat, om än marginellt, och märks genom något färre köpta 
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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. En 
översyn av organisationen har också medfört ökad undervisningstid och minskade administrativa 
kostnader. Hulebäcksgymnasiet är en kostnadseffektiv skola och har en budget i balans. 

Vårens distansundervisning medförde inköp av vissa digitala verktyg medan andra större 
läromedelsinköp görs 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. Ytterligare effekter av pandemin för 
gymnasiet är att kostnader för studentfirande, fortbildning av pedagoger samt uppstartskonferens för 
all personal är lägre än ett vanligt år. 

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. 

Utveckling och flerspråkighet visar en positiv avvikelse mot budget om 0,8 mnkr. Avvikelsen 
förklaras till stor del av ett minskat behov av studiehandledning, vilket i sin tur delvis 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. 

Åtgärder 
Inom för- och grundskola fortsätter arbetet med att anpassa organisationen på enheterna efter barn- 
och elevantal. Förskolorna har genom en optimering av antalet öppna avdelningar samt optimering av 
antalet personal per barn nått en ekonomi i balans. Anpassning sker även inom sär- och träningsskola, 
vilket dock är svårare då behoven är stora. Skolskjuts till särskola visar ett underskott under år 2020, 
men till nästa år föreslås en budgetförstärkning. 

Skolenheterna arbetar kontinuerligt med att komma i balans och fler enheter ser ut att nå detta under 
2020 än under föregående år. Alla rektorer lägger nu sin organisation i Stratsys 
resursplaneringsverktyg vilket gör att man lättare kan föra dialog kring ekonomi och organisation både 
utifrån rektors, medarbetares och elevers perspektiv. Ett exempel är att många skolor försökt minska 
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kostnaderna för timvikarier. 

Till följd av utbrottet av covid-19 prognostiserar verksamheten kultur och fritid lägre intäkter. 
Underskott som beror på coronavirusets framfart åtgärdas inte. Eftersom tillvaron under rådande 
pandemi är fortsatt oviss, finns en risk att även nästa år kommer att innebära lägre intäkter. 

Ovan nämnda verksamhet visar högre personalkostnader, på grund av nödvändiga 
personalförstärkningar inom fritid ungdom samt en obudgeterad tjänst inom föreningsservice. Den 
senare vägs dock delvis upp av tjänstledigheter och vakanser. Under år 2021 planeras en översyn av 
administrationen. 

Föreningsservice påbörjade en översyn av taxor och bidrag år 2018, då verksamheten tillhörde sektorn 
för teknik och förvaltningsstöd. I samband med detta budgeterades för ökade intäkter om 0,4 mnkr. 
Översynen pågår även under år 2020 och eventuella effekter väntas synas först år 2021. Dessutom 
väntas två nya idrottshallar stå klara i Mölnlycke under år 2021, vilket kan innebära ökade intäkter. 
Inga åtgärder görs under innevarande år. 

För att möta det ökade antalet elever i gymnasieålder har Hulebäcksgymnasiet tagit in en extra 
ekonomiklass från och med hösten 2019. Dessutom har man i större utsträckning arbetat med att fylla 
klasserna genom bland annat överintag. Detta sammantaget gör att verksamheten säljer fler platser och 
köper färre platser. Dessutom har verksamheten minskat både skolledningen och resurstiden i 
lärartjänsterna. 

Investeringsredovisning 
tkr Prognos 2020 Budget 2020 Avvikelse 2020 Bokslut 2019 

Ledning 0 200 200 0 

Förskola 2 535 2 535 0 1 464 

Grundskola 6 520 8 320 1 800 6 090 

Gymnasium 2 050 2 550 500 1 520 

Kultur och fritid 1 537 1 937 400 873 

Utveckling, flerspråkighet 500 800 300 28 

Nettoutgift 13 142 16 342 3 200 9 975 

Sektorn prognostiserar ett överskott om 3,2 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 
kommer genomföras. Mindre överskott väntas även inom gymnasium, kultur och fritid samt 
utveckling och flerspråkighet. Utbrottet av covid-19 har medfört att verksamheternas fokus i än större 
utsträckning har riktats mot den dagliga driften, vilket i sin tur har lämnat litet utrymme för 
investeringsinköp. För utveckling och flerspråkighet gäller dessutom att flytten till Stommens förskola 
skedde efter sommaren, det vill säga investeringar har endast varit möjliga att genomföra under årets 
senare del. 
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Sektor för socialtjänst 

Driftredovisning 
tkr Prognos 2020 Budget 2020 Avvikelse 2020 Bokslut 2019 

Ledning 63 537 80 634 17 097 40 504 

Vård och omsorg 194 907 196 289 1 382 194 074 

Hälsa och bistånd 164 541 163 459 -1 082 168 634 

Funktionsstöd 137 893 137 893 0 160 881 

Härryda framtid 58 872 62 322 3 450 39 213 

Barn och familj 76 473 76 183 -290 84 644 

Nettokostnad 696 223 716 780 20 557 687 950 

Sektor för socialtjänst prognostiserar ett överskott på 20,6 mnkr som helhet. Överskottet består till stor 
del av den budget för alternativ kostnad i väntan på äldreboendet på Säteriet inte används fullt ut. 

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. På sikt bedömer sektorn att kostnader för försörjningsstöd, placeringar av barn 
och unga samt relationsvåld kan komma att öka, men kostnaderna är svåra att prognostisera. 

Ledning och administration prognostiserar ett överskott på 17,1 mnkr främst med anledning av den 
budget för alternativ kostnad i väntan på äldreboendet på Säteriet inte används fullt ut. 

Vård och omsorg prognostiserar ett överskott på 1,4 mnkr. Äldreboenden i egen regi prognostiserar ett 
överskott på 3,2 mnkr vilket främst kan härledas till kostnader för covid-19 som täcks av intäkter från 
staten samt en lägre beläggningsgrad på boendena. Hemtjänsten prognostiserar ett underskott på 2,9 
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. 

Hälsa och bistånd prognostiserar ett underskott på 1,1 mnkr. Inom verksamhetsområdet prognostiserar 
sjuksköterskeenheten samt hälsofrämjande och förebyggande tillsammans ett överskott på 2,2 mnkr. 
Placeringar av vuxna med missbruk och/eller samsjuklighet prognostiseras överstiga budget med 4,1 
mnkr. 

Funktionsstöd prognostiserar en budget i balans. Boende i egen regi, daglig verksamhet och personlig 
assistans prognostiserar tillsammans ett underskott på 0,5 mnkr. Köpta platser inom 
verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott på 1,5 mnkr. Samtidigt som ledsagar- och 
avlösarservice samt boendestöd tillsammans prognostiserar ett överskott på 1,0 mnkr. 

Härryda framtid prognostiserar ett överskott på 3,4 mnkr. Enheten för nyanlända prognostiserar ett 
överskott på 1,3 mnkr med anledning av nyanlända som återigen anvisas till kommunen efter att 
Migrationsverket pausat detta tidigare under året på grund av pandemin. Gällande enheten för 
försörjningsstöd är utbetalningar av försörjningsstöd något lägre än föregående år. Budgetavvikelsen 
som finns täcks av den återställningsbudget som sektorn fick inför året. Yrkeshögskolan och 
vuxenutbildningen prognostiserar tillsammans ett överskott på 2,1 mnkr, vilket primärt beror på färre 
köpta komvuxplatser samt intäktsbortfall på grund av färre elever på YH. 

Barn och familj prognostiserar underskott på 0,3 mnkr, främst på grund av ökad bemanning av 
socialsekreterare. Placeringar av barn och unga i HVB och familjehem prognostiserar en lägre kostnad 
än föregående år. Den avvikelsen som finns täcks av den återställningsbudget som sektorn fick inför 
året. 
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Åtgärder 
Sektorn har under året arbetat med följande åtgärder. En genomlysning av brukare med 
funktionsnedsättning för att sänka placeringskostnader och utföra mer vård i egen regi. Sektorn 
beräknar att vidtagna åtgärder har gett en kostnadsminskning på 3,8 mnkr. 

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 åren, varför sektorn arbetar med följande åtgärder: 

Inom försörjningsstödsenheten pågår arbetet enligt modellen Härryda framtid. 

Omförhandling av dygnspris samt rekrytering och placera/omplacera i egna familjehem inom barn och 
familj. 

Sektorn beräknar att vidtagna åtgärder har gett en kostnadsminskning på 11,3 mnkr.

Investeringsredovisning 
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 - 

Barn och familj 180 180 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. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2020-11-18 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 268        Dnr 2020VFN30 

Välfärdsnämndens verksamhetsplan och driftbudget för 2021-2023 samt 
investeringsbudget för 2021-2025  

  
Kommunfullmäktige fattade den 15 juni 2020 § 117 beslut om budget/plan 2021-2023 
avseende drift och 2021-2025 avseende investeringar. Anslagen fastställdes på nämndsnivå. 
Välfärdsnämnden ska fatta beslut om driftbudget 2021-2023 på verksamhetsnivå samt 
verksamhetsplan för 2021-2023. Investeringar fastställs på projektnivå för åren 2021-2025. 
 
Välfärdsnämnden uppdrog den 23 september § 232 åt förvaltningen att utarbeta förslag till 
verksamhetsplan och budget för 2021, samt perioden 2022-2025 utifrån dokumentet 
Välfärdsnämndens 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. 
 
Välfärdsnämnden beslutade att bordlägga ärendet den 21 oktober 2020 § 252, till dagens 
sammanträde. 
 
Vision, Sacorådet och Lärararförbundet har kommit in med synpunkter. Socialdemokraterna 
och Miljöpartiet har kommit in med särskilda yttranden. 
 
Välfärdsnämndens behandling 
 
Yttranden 
Siw Hallbert (S) meddelar att Socialdemokraterna avstår från att delta i beslutet samt att 
hon vill lämna ett särskilt yttrande till protokollet enligt bilaga 4. Ordförande medger att det 
särskilda yttrandet biläggs protokollet. 
 
Inga-Lena Person meddelar att hon vill lämna ett särskilt yttrande till protokollet enligt bilaga 
5. Ordförande medger att det särskilda yttrandet biläggs protokollet. 
 
Peter Arvidsson (SD) meddelar att Sverigedemokraterna avstår från att delta i beslutet om 
verksamhetsplan och budget samt att han vill få en protokollsanteckning antecknad i 
protokollet. Peter Arvidsson meddelar att han avser inkomma med protokollsanteckningen 
efter mötet men före justering. Ordförande meddelar att han kommer fråga nämnden om 
protokollsanteckningen ska antecknas i protokollet. 
 
Ajournering 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2020-11-18 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

Sammanträdet ajourneras kl 18.40-18.45. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden redovisar att han kommer ställa proposition på Peter Arvidssons yrkande om att 
få en protokollsanteckning antecknad i protokollet. 
 
Välfärdsnämnden godkänner redovisad propositionsordning. 
 
Proposition 
 
Peter Arvidssons yrkande om protokollsanteckning  
Efter ställd proposition på om Peter Arvidssons protokollsanteckning ska antecknas i 
protokollet, finner ordförande att välfärdsnämnden beslutat att protokollsanteckningen inte 
antecknas i protokollet. 
 
Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes. För att avslå att 
protokollsanteckningen får lämnas rösta ja, för att bifalla att protokollsanteckningen får 
lämnas rösta nej. Voteringen utfaller så att 11 ledamöter röstar Ja och 2 röstar Nej. Bilaga 
2 voteringslista. 
 
Välfärdsnämnden har således beslutat att Peter Arvidssons protokollsanteckningen inte 
antecknas i protokollet. 
 
Mot beslutet reserverar sig Peter Arvidsson (SD). Bilaga 6 skriftlig reservation. 
 
Yrkanden  
Inga- Lena Persson (MP) yrkar att välfärdsnämnden fastställer verksamhetsplan för 2021-
2023, driftbudget per verksamhetsnivå 2021-2023 samt investering och exploateringsbudget 
på projektnivå avseende åren 2021-2025, med kompletteringar, som framgår i särskilt 
yttrande från Miljöpartiet, enligt bilaga 5. Inga-Lena Person yrkar vidare att välfärdsnämnden 
noterar att Lokalresursplanen 2021-2025 (LRP) ligger till grund för budgetförslaget, samt att 
välfärdsnämnden delger kommunstyrelsen och kommunfullmäktige verksamhetsplan för 
2021-2023 
 
Sven Karlsson (M) yrkar med instämmande av Evalotta Liljenzin (M) att välfärdsnämnden 
fastställer verksamhetsplan för 2021-2023, driftbudget per verksamhetsnivå 2021-2023 samt 
investering på projektnivå avseende åren 2021-2025, med ändringen på sidan 25 i sista 
stycket, rad tre, där ” Hur eller om eller” stryks. Vilket ger lydelsen: ”På vilket sätt fler 
utförare ska ingå i kulturskolans organisation får en utredning utvisa.” Sven Karlsson (M) 
yrkar vidare med instämmande av Evalotta Liljenzin (M) att välfärdsnämnden noterar att 
Lokalresursplanen 2021-2025 (LRP) ligger till grund för budgetförslaget, samt att 
välfärdsnämnden delger kommunstyrelsen och kommunfullmäktige verksamhetsplan för 
2021-2023 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2020-11-18 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

 
Propositionsordning 
Ordföranden redovisar att han kommer ställa proposition på Inga-Lena Perssons och Sven 
Karlssons yrkanden. 
 
Välfärdsnämnden godkänner redovisad propositionsordning. 
 
Propositioner 
 
Inga-Lena Perssons och Sven Karlssons yrkanden  
Efter ställd proposition på Inga-Lena Perssons och Sven Karlssons yrkanden finner 
ordföranden att välfärdsnämnden beslutat bifalla Sven Karlssons yrkande. 
 
Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes. Den som bifaller Sven Karlssons 
yrkande röstar Ja. Den som bifaller Inga-Lena Perssons yrkande röstar Nej. Voteringen 
utfaller så att 7 ledamöter röstar Ja, 1 röstar Nej och 5 avstår. Bilaga 3 voteringslista. 
 
Välfärdsnämnden har således beslutat att bifalla Sven Karlssons yrkande. 
 

Beslut 

Välfärdsnämnden fastställer verksamhetsplan för 2021-2023, driftbudget per verksamhetsnivå 
2021-2023 samt investering på projektnivå avseende åren 2021-2025, med ändringen på sidan 
25 i sista stycket, rad tre, där ” Hur eller om eller” stryks. Vilket ger lydelsen: ”På vilket sätt 
fler utförare ska ingå i kulturskolans organisation får en utredning utvisa.” 
 
Välfärdsnämnden noterar att Lokalresursplanen 2021-2025 (LRP) ligger till grund för 
budgetförslaget. 
 
Välfärdsnämnden delger kommunstyrelsen och kommunfullmäktige verksamhetsplan för 
2021-2023. 
 
Följande ledamöter avstår från att delta i beslutet: Siw Hallbert (S), Birgitta Berntsson (S) 
Jonas Andersson (S), Peter Arvidsson (SD) och Per Olov Risman (SD). 
 
Välfärdsnämndens beslut om protokollsanteckning  
Välfärdsnämnden beslutar att protokollsanteckning från Peter Arvidsson inte antecknas i 
protokollet. 
 
Mot beslutet om att inte anteckna Peter Arvidssons protokollsanteckning reserverar sig Peter 
Arvidsson (SD). Bilaga 6 skriftlig reservation. 
 

---------------------- 
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VOTERINGSLISTA 
Välfärdsnämnden 

 

  

Sammanträdesdatum  
2020-11-18  

 

Voteringslista: § 268 
Ärende: Välfärdsnämndens verksamhetsplan och driftbudget för 2021-2023 samt 
investeringsbudget för 2021-2025,  2020VFN30 
 
Bilaga 2 voteringslista 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Maria Kornevik Jakobsson (C), ordförande X   
Sven Karlsson (M), vice ordförande X   
Siw Hallbert (S), 2:e vice ordförande X   
Evalotta Liljenzin (M), ledamot X   
Ulrika Nordenstam (M), ledamot X   
Ing-Marie Rydén Höök (L), ledamot X   
Inger Axelsson (KD), ledamot X   
Birgitta Berntsson (S), ledamot X   
Jonas Andersson (S), ledamot X   
Inga-Lena Persson (MP), ledamot X   
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Katia Petkova (M), ersättare X   
Per Olov Risman (SD), ersättare  X  
Resultat 11 2 0 

Bilaga 3 voteringslista 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Maria Kornevik Jakobsson (C), ordförande X   
Sven Karlsson (M), vice ordförande X   
Siw Hallbert (S), 2:e vice ordförande   X 
Evalotta Liljenzin (M), ledamot X   
Ulrika Nordenstam (M), ledamot X   
Ing-Marie Rydén Höök (L), ledamot X   
Inger Axelsson (KD), ledamot X   
Birgitta Berntsson (S), ledamot   X 
Jonas Andersson (S), ledamot   X 
Inga-Lena Persson (MP), ledamot  X  
Peter Arvidsson (SD), ledamot   X 
Katia Petkova (M), ersättare X   
Per Olov Risman (SD), ersättare   X 
Resultat 7 1 5 
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Särskilt yttrande över: 

Välfärdsnämndens verksamhetsplan 

2020-11-16 

Bilaga 4  till protokollet, välfärdsnämnden 2020-11-18 § 268 
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Allmänt 

Konkurrensutsättning 
Vi Socialdemokrater ser med stor sorg att majoriteten inte tror på den egna verksamheten utan 

anser att den måste konkurrensutsättas. Som politiker kan man antingen välja att arbeta med att 

förbättra de verksamheter som ansvarar för eller så kan man välja att inte våga ta ansvaret och 

istället lita på att marknaden kommer att fixa det. 

Uppgivenheten är stor i majoritetens förslag till verksamhetsplan. Det är många verksamheter som 

man väljer att inte ta ansvar för utan istället förlitar sig på att marknaden skall hitta lösningen.  

Vi Socialdemokrater anser att det vore en mycket mer hållbar strategi för framtiden att ta det 

politiska ansvaret och arbeta för att ytterligare förbättra den kommunala verksamheten.  

Vi är en kommun som tveklöst har de ekonomiska möjligheterna att slippa förlita oss på att andra 

skall investera sina pengar för att sedan plocka ut våra skattemedel som vinst i sitt bolag.  

När det kommer till konkurrensutsättning så ser vi många, många exempel på detta i majoritetens 

verksamhetsplan.  

Alliansen gömmer sig bakom valfrihet men det medborgarna efterfrågar är inflytande. Dagens 

”valfrihet” ger inte ökat inflytande för medborgarna bara valfrihet för företag att etablera sig.  

 

 

Vi upprepar de ständigt återkommande frågorna:  

Valfrihet för vem?  

På vilken annan medborgares bekostnad? 

Och 

Varför vill man som ansvarig politiker riskera framtida generationers finansiella möjligheter?  

 

Vi anser att det är dags att avsluta denna våg av oansvariga konkurrensutsättningar som 

majoriteten driver på.  

Vi anser att kommunen är bäst lämpad att driva välfärden. 

VI anser att skattepengarna skall användas till verksamhet och inte bolagsvinst.  
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Näringslivsfokus istället för medborgafokus 
I den liggande verksamhetsplanen hittar vi mycket formuleringar som tyder på ett starkt 

näringslivsfokus. Detta är naturligtvis bra då ett starkt näringsliv är grunden för att vår invånare har 

arbete och en inkomst. Det som däremot saknas är ett fokus på vad som är bäst för medborgarna. 

Upplevelsen är att majoriteten vill ha ett näringslivsfokus för näringslivets skull och inte för 

medborgarna.  

Kvaliteten på våra kommunala verksamheter är viktigt. Där delar vi majoritetens tanke. I vår politik 

skall den vara bra för att gynna innevånarna och deras hälsa. I majoritetens politik är den till för att 

gynna näringslivet och dess utveckling.  

Vi anser att det är viktigast att vara Sveriges bästa kommun för medborgare. Majoriteten vill vara  

Sveriges bästa kommun för näringslivet. 

En viktig satsning man hade fått med Socialdemokratisk politik är barnomsorg på obekväma 

arbetstider. Detta är en viktig satsning både för medborgare och näringsliv.  

 

Trygghetsboenden men med vilken trygghet? 
Majoritetens verksamhetsplan innehåller skrivningar om trygghetsboende. Detta är i sig en viktig 

satsning. Dels skapar det naturligtvis fler bostäder som i sin tur leder till ökade flyttkedjor i vårt 

samhälle. Detta leder i sin tur till ökade möjligheter för nuvarande eller nya kommuninnevånare att 

få den bostad som de önskar/behöver.  

Men det skall också leda till en ökad trygghet för de som väljer att bo på ett trygghetsboende. Därav 

namnet. Den politiska majoriteten vill inte vara med och definiera vad som skapar tryggheten i vår 

kommuns trygghetsboenden. Men för oss Socialdemokrater så innebär trygghetsboende en hel del 

ansvar.  

Man måste verka för trygghet och gemenskap på trygghetsboendena. Det behövs alltså finnas 

personal som kan hjälpa vid nödsituationer och som kan vara med och skapa gemensamma 

aktiviteter för de boende.  

För vad är väl ett trygghetsboende utan trygghet? 

 

Digitalisering för att öka möjligheten för andra att få kommunicera.  
I majoritetens verksamhetsplan skriver man om vikten med en ökad digitalisering för att nå ut med 

kommunikation till medborgarna. Alliansen vill fortsätt att arbeta med de målgrupper som inte är 

digitala i så stor utsträckning. Vad man verkar ha missat i arbetet är de människor som inte är digitala 

alls.  

En socialdemokratisk politik innehåller även den satsningar på digitaliseringar. Det är en självklarhet. 

Digitaliseringar kommer att leda till effektiviseringar. Detta är i sig viktigt. Den effekt som denna 

effektivisering ger leder till ökade möjligheter att kommunicera med de innevånare som inte alls är 

digitala. Här måste man fortsätta satsa resurser. 
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Digital arbetsmiljö 

En av Corona pandemins större konsekvenser är att kommunen har satsat på att skapa möjlighet för 

några att arbeta hemifrån. Naturligtvis så gäller detta inte alla då många av kommunens 

arbetsuppgifter måste göras på plats.  

Det finns en stor grupp medarbetare som arbetar hemifrån med allt som detta innebär i form av 

isolering och icke kontrollerad arbetsmiljö.  

Med Socialdemokratisk styrning i kommunen så hade det i vår verksamhetsplan nämnts vikten av att 

säkerställa goda arbetsmiljöer även för dem som arbetar hemifrån. VI hade också krävt att det skall 

göras en arbetsmiljö rond för den digitala arbetsmiljön. 

 

Arbetsgivarvarumärket 
Majoriteten skriver om vikten av att stärka arbetsgivarvarumärket. Detta trots att den borgerliga 

politiken under de senaste åren har arbetat i motsatt riktning. Man har verkligen letat efter de små 

besparingar som försämrar vårt arbetsgivarvarumärke. Man har valt att plocka bort satsningar på 

friskvårdsbidrag och fortbildning. Naturliga delar för att stärka arbetsgivarvarumärket.  

Med en Socialdemokratisk budget hade viktiga satsningar tillkommit. Vi hade återinfört 

friskvårdsbidraget och arbetat för att hitta möjligheter för att höja nivån.   

Vi skulle satsat pengar på att minska ojämlikheten. Ett arbete som pågår men som går långsamt då 

små satsningar görs på området.  

Vi hade fått till en ordentlig satsning på personalen i det stora personalpaketet. Det hade varit en 

verklig satsning på arbetsgivarvarumärket. 

Men denna typ av satsningar väljer man aktivt att undvika. Däremot så verkar majoritetens lösning 

vara satsningar på digitala anställningsavtal samt e-tjänster. 

Majoriteten verkar själva inte ha någon vision om hur man skall nå till framgång i frågan utan 

hänvisar till framtagandet av ett personalpolitiskt program. Detta är naturligtvis viktigt, men det 

kommer inte vara möjligt att göra kommunen till en attraktivare arbetsgivare om man inte är villig 

att satsa på personalen. Detta utrymme ser vi inte att majoriteten har skapat i den budget som ligger 

till grund för denna verksamhetsplan. 

Vi Socialdemokrater anser att det är viktigt att våra anställda erbjuds en bra och trygg anställning. 

Man bör skapa förutsättningar för fasta anställningar och alltid undvika delade turer. 

 

Nettokostnadsavvikelsen medvetet hög/negativ 
På flera platser i verksamhetsplanen så konstaterar majoriteten att nettokostnadsavvikelsen är 

medvetet hög efter som man vill göra viktiga satsningar på dessa områden. Vi vill passa på att 

konstatera att det också är så att majoriteten prioriterar de områden som har en 

nettokostnadsavvikelse som är negativ. Det är nämligen majoritetens budget som ligger till grund för 

hela verksamhetsplanen. Det betyder att man medvetet lägger mindre pengar på skola än andra 

jämförbara kommuner. Sedan har man en målsättning som är Sveriges bästa skola.  
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Sveriges bästa skola 
Man konstaterar att man skall arbeta med de ekonomiska konsekvenserna inom Sveriges bästa skola. 

Vi delar bilden av att det är viktigt att följa de ekonomiska konsekvenserna av sina beslut. För att 

göra det möjligt att satsa på Sveriges bästa skola så kan man välja att göra konsekvensanalys av 

andra beslut. Vi delger er gärna följande tanke. Att bygga skolor som inte behövs och som kommer 

att leda till minskat elevunderlag på befintliga skolor är en kostsam satsning och pengarna kunde 

användas bättre. Kanske rent av genom att satsa på den verksamhet som kommunen och andra 

aktörer redan bedriver. 

Vi anser att dessa pengar hade gjort sig bättre som en satsning mot Sveriges bästa skola.  

 

Barn och unga drabbas av majoritetens politik 
Vi ser tillbaka och kan konstatera att förra årets besparingar och även årets besparingar slår hårt mot 

barn och unga. Man väljer att minska satsningar på förebyggande arbete och man väljer att skära ner 

på skola.  

Med en Socialdemokratisk budget och en verksamhetsplan som byggt på den hade vi sett helt andra 

satsningar på att verkligen genomföra Sveriges bästa skola och satsningar på förebyggande arbete. 

 

Agenda 2030 och Miljöarbetet 
Majoriteten har vid flera tillfällen visat att satsningar på miljö inte är viktiga. Man har sagt nej till så 

väl ett fördjupat arbete under rubriken Agenda 2030 som till bevarande av jordbruksmark.  

Man har aktivt valt att avsluta satsningen på Fairtrade. 

Det senaste är att man inte vill bevara områden med höga naturvärden. Man säger nej till att inför 

naturreservat i kommunen. Ett agerande som inte alls är förenlig med det arbete som man själva 

initierat med Agenda 2030. Detta är naturligtvis en del av att arbeta med biologisk mångfald. Med 

denna verksamhetsplan så befäster man att man inte vill satsa på viktiga miljöfrågor utan bara 

använder sig av tomma ord.   

 

Konsekvensbedömningar innan beslut 
Vi kan också konstatera att majoritetens politiker inte själva alltid ha förstått de konsekvenser som 

deras politik har haft på verksamheten. Vid flera tillfällen har frågor som kommer direkt från de 

historiska nedskärningar man valt att göra dykt upp. Det kanske skulle vara en idé att börja arbeta 

aktivt med konsekvensbedömningar av de beslut som man tar. 

Hur slår nedskärning med 1000:- per elev på skolornas kvalitet? 

Hur kommer beslutet om införande av LOV i särskilt boende slå mot brukarna? Hur påverkar den 

nedskärning som detta innebär brukarna? 

Vilken konsekvens uppstår när man säger nej till att införa naturreservat? 

Vilken påverkan får man av LOV inom vuxenutbildningen? Hur påverkar detta Härryda Framtid? 

Att våga innebär inte att ta beslut utan att fundera över konsekvenserna. Att våga handlar om att 

analyser och våga något som inte prövats förut. 
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Sektorn för utbildning och kultur 

Nya skolor utan elevunderlag 
Majoriteten skriver själva i sin verksamhetsplan att verksamheten skall bedrivas på ett 

kostnadseffektivt sett. I vår värld så är det mest kostnadseffektiva sättet att inte medvetet skapa ett 

system med fler platser än barn. När man bygger nya skolor eller tillåter andra aktörer att bygga 

skolor så kommer detta att leda till flera problem. Initialt så kommer det att leda till att det blir 

tomma platser på flera av de befintliga skolorna. Detta leder i sin tur till att skolorna inte får fulla 

klasser utan kommer att bedriva sin verksamhet med färre elever per klass. Detta sker naturligtvis till 

nästan samma pris per klass som tidigare. Möjligen så skulle man kunna tänka sig att det kan bli en 

aning mindre kostnad för måltider. Antalet lärare som krävs och mängden lokaler är den samma. 

Resultatet blir då i sin tur att kostnaden per elev blir högre vilket leder till än högre vinster i de 

fristående skolorna. Detta resulterar alltså i att en än större del av våra skattepengar hamnar på 

andra platser än i våra verksamheter.  

Denna lösning ser vi som ett hot mot den kommunala ekonomin både på kort och lång sikt.  

Det är dags att ta ansvar och stå upp för ert eget mål om kostnadseffektivitet.  

 

Sveriges bästa skola  
Sveriges bästa skola kan bara skapas om pengar stannar inom verksamheten och används för att 

bedriva skolverksamhet. Vår mening är att Sveriges bästa skola är en skola som är likvärdig. En skola 

som har plats för alla elever. En skola som arbetar för att motverka de socioekonomiska klyftorna i 

samhället. När man släpper in privata aktörer så leder det till en ökad segregation. Det visar all 

forskning inom området.  

Man väljer att påpeka i sin verksamhetsplan att likvärdigheten skall öka i kommunens skolor. Trots 

denna vackra skrivning så står man inte upp och utvecklar den kommunala skolan vidare utan 

hänskjuter till marknaden att hantera den politiska oviljan att satsa på skolans verksamheter.  

 

Sveriges bästa skola med minskad satsning 
Vi kan också konstatera att den politiska ambitionen, från majoritetens sida, att utveckla vår skola är 

låg. Man pratar i fina ord om hur viktig skolan är och att man måste satsa på skolan. Samtidigt så 

väljer man att rycka undan 1000 kronor per elev. Återigen är ambitionen låg och avsaknaden av 

satsning stor.    

 

Kommunens skolverksamhet skall utvecklas i enighet med politiska beslut och 

riktlinjer. 
Självklart skall skolutvecklingen ligga i linje med de politiska beslut som tas men det är viktigt att 

majoriteten också inser att det finns andra dokument som ligger till grund för vår verksamhet. Det är 

viktigt at utvecklingen sker på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Inte bara på magkänslan 

hos en politisk majoritet. Utöver detta så finns de skollag, förordningar, läroplaner och kursplaner 

som styr verksamheten.  
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Förskola 
Man skyller på den rådande kommunala ekonomin och säger att det inte är möjligt att minska 

barngruppernas storlek. Samtidigt så skriver man att barngruppsstorlekarna för de minsta inte skall 

öka utan helst minska. Detta kan man bara tolka som att den politiska viljan är att barngrupperna för 

de äldre barnen på förskolan skall bli större.  

Med en Socialdemokratisk politik så hade vi valt att satsa på att minska barngruppernas storlek över 

alla åldrar men mest för de yngsta.  

Man kan också i sammanhanget konstatera att det är politiken som ansvarar över den rådande 

ekonomin. Vill man satsa på utbildning och förebyggande arbete så finns det möjlighet att hitta 

pengar. Men då krävs en politisk vilja att utveckla och inte avveckla.  

 

Grundskola 
Här konstaterar majoriteten att man vill att likvärdigheten skall öka i kommunens skolor. Samtidigt så 

väljer man att göra nedskärningar i budgeten som kommer att leda till att likvärdigheten kommer att 

minska. Man väljer att aktivt arbeta för att konkurrensutsätta den kommunala skolan. Vilket all 

forskning säger leder till minskad likvärdighet.  

 

Gymnasium 
Man konstaterar att det är viktigt att verksamhetschef och sektorchef arbetar aktivt med Fridaskolan 

för att få till ett gott samarbete. Var inte tanken med konkurrensutsättning att man skulle få en 

annan typ av skola än den kommunala? Finns det då inte en risk att detta kan omkullkasta 

konkurrensutsättningen. Vi har dessutom svårt att se att det liggandes i kommunens och 

skolförvaltningens intresse att hjälpa till att skapa en bättre konkurrent. Skulle verkligen näringslivet 

göra på det sättet? 

Glädjande läsning i majoritetens verksamhetsplan är att man vill satsa kompetensutveckling och 

renodla läraruppdraget. Synd bara att man inte vill göra denna typ av satsning inom hela skolan utan 

bara på gymnasiet.  
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Kultur och fritid 

Vi anser att det skulle kunna vara mer aktiviteter för våra barn och unga i kommunen. Vi har bra och 

stora lokaler som står tomma efter det att skoldagen är slut och dessa borde kunna användas mer 

aktivt.  

Det är glädjande att den styrande majoriteten äntligen har insett vikten av att satsa på den offentliga 

konsten. Något som man under många år valt att aktivt motarbeta. Man konstaterar att det är en 

viktig del av kommunens identitet och en viktig del av samhällsbyggandet. Denna bild delar vi 

naturligtvis. Nu ser vi fram emot framtida satsningar för att ta igen de förlorade åren med minskade 

satsningar. Man konstaterar vidare att det är viktigt att ha öppenhet och transparens avseende 

arbetet med konstnärlig utsmyckning. Utöver detta så borde det påtalas att konst skall vara 

utmanande och den skall behålla sin förmåga att utmana under många år. Konst som inte utmanar 

blir lätt ointressant.  

 

Kulturskolan 
Majoriteten poängterar att det skall finnas fler utförare inom kulturskolan. Detta trots att det redan 

finns många utförare som samarbetar med kulturskolan och som hyrs in av kommunen. Vi kan inte 

låta bli att fråga vad det är man vill konkurrensutsätta? Är det själva planeringen av verksamheten? 

 

Ökad satsning på föreningslivet 
Om fullmäktige hade tagit det Socialdemokratiska budgetförslaget så hade föreningslivet fått 2,5 

miljoner mer att dela på än med det förslag som majoriteten röstade igenom. Dessa pengar hade 

säkerställt föreningslivets möjligheter att bedriva en aktiv och viktig verksamhet. En satsning på 

föreningslivet leder till bättre folkhälsa både bland yngre och äldre. Denna satsning hade kunnat 

förebygga mycket kostnader i framtiden. 
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Gemensamt för välfärdsnämndens båda sektorer 
 

Annan utförare än kommunen 
En annan väldigt vanlig skrivning i majoritetens verksamhetsplan är att man skall kontinuerligt pröva 

möjligheterna att verksamhet kan bedrivas av annan utförare än kommunen. Det har majoriteten 

valt att pröva under den innevarande mandatperioden. Man har valt att ge kommunal verksamhet till 

annan utförare med utgångspunkten att det skulle bli så mycket bättre, både för brukare och för 

personalen. När man nu ser i backspegeln så måste väl även majoritetens politiker se att detta inte 

alls blev som man tänkt sig.  

 

Skall man äga eller hyra lokaler? 
Vi har under det gångna året debatterat vad som är mest fördelaktigt. V i har gemensamt konstaterat 

att det är billigare att äga än att hyra. I vår politik så skall vi alltid äga de lokaler där vi bedriver 

verksamhet.  

 

Dags att satsa på förebyggande arbete 
Många av de idéer som syns i denna verksamhetsplan är reaktiva. De vore klädsamt om man vågade 

göra satsningar för att förebygga problem och inte bara arbeta med hur man skall hantera 

problemen. En socialdemokratisk politik hade lett till ökade insatser på förebyggande arbete. Detta 

vet vi alla kommer att resultera i besparingar på lång sikt.  
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Sektorn för socialtjänst 
 

Sveriges bästa kommun för äldre 
Med en Socialdemokratisk budget hade detta varit en viktig satsning i kommunen. En målsättning för 

att höja kvaliteten för de äldre. Antingen kan man ta ansvar och arbeta för att bli bäst eller så kan 

man hitta lösningar där man själv inte behöver ta ansvaret. Vi vill ta ansvaret majoriteten vill införa 

LOV.  

Lov inom särskilt boende 
Trots att implementeringen av LOV inom hemtjänsten har varit ett kapitalt misslyckande så väljer 

man att fortsätta arbetet med att inför LOV inom andra områden i Härryda kommun. Självklart så är 

det möjligt på sikt att införandet av LOV inom särskilt boende kommer att lyckas bättre. Detta då 

majoriteten i många år inte tagit ansvaret och byggt de kommunala boenden som så väl behövs i 

kommunen. Man har skjutit det senaste boendet till en annan utförare än kommunen och det väntar 

fortfarande på att bli byggt. Här har majoriteten ånyo visat att man inte är beredd att ta det ansvar 

som kommunen behöver och det ansvar som kommunens innevånare kräver. LOV är inte lösningen.  

Lösningen är att våga satsa på den egna verksamheten och bygga för en god framtid i kommunen.  

När kommunen ansvarar för verksamheten så har medborgarna insyn och möjlighet att påverka. 

Medborgarna skall påverka inte marknadskrafterna. 

  

Förebyggande insatser mot våld i nära relationer 
Majoriteten uppger i sin verksamhetsplan att man vill satsa på insatser mot våld i nära relationer. 

Detta är något som vi kan hitta politisk enighet i. Men vår väg är annorlunda än majoritetens. Vi tror 

inte att minska bidragen till organisationer som är experter på området ger den effekten. Vi tror 

däremot precis som majoriteten att den satsning som sker inom GR (Göteborgsregionen) på ett 

gemensamt center för arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck kommer att bli bra både  för vår 

kommun och för övriga kommuner inom GR.  

 

Sänkning på 10 miljoner och 12 miljoner till det svarta hålet. 
Det är beklagligt att den politiska majoriteten väljer att inte ta in de pengar som kommer från vår 

kloka regering för satsningar inom välfärden i sin budget och verksamhetsplan. Detta riskerar att leda 

till onödiga nedskärningar i verksamheter som just nu behöver satsningar. VI anser att det inte är 

ansvarstagande att bortse från dessa pengar. De skickas inte ut till kommunerna bara för att öka den 

kommunala vinsten. De skickas ut för att stärka verksamheten.  

 

Vård och omsorg 

Konkurrensutsättning leder till försämrad vård för brukaren 
Vi har under denna mandatperiod genomfört en privatisering av kommunal verksamhet inom vård 

och omsorg. Resultatet av detta är katastrofalt. Brukare, anhöriga och personal ser problemen och 

reagerar men det gör inte den politiska majoriteten. 
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Kvaliteten inom äldreomsorgen skall öka med minskade resurser 
När man inför LOV inom särskilt boende så minskar man resurserna till de kommunala 

verksamheterna. Detta för att anpassa kostnaderna till det man är villig att betala privata utförare. 

Detta leder till att man måste minska antalet undersköterskor inom den kommunala verksamheten.  

Vi Socialdemokrater anser att det är omöjligt att göra denna besparing och samtidigt öka kvaliteten 

inom äldreomsorgen. Kvalitet kräver en ökad satsning. 

 

Antalet personal som en hemtjänstmottagare möter under 14 dagar skall minska. 
Detta är naturligtvis en väldigt viktig fråga för oss alla. Med en socialdemokratisk politik så hade 

arbetet med att minska antalet personer som en hemtjänstmottagare möter varit i fokus och vi hade 

lagt ett uppdrag om att minska till 14 och på sikt minska än mer. Vårt mål är att det skall vara så få 

personal som möjligt som möter en hemtjänstmottagare.  

Hälsa och bistånd 

Underlätta för personer som vårdar eller stödjer en närstående 
Denna fråga är mycket viktig och borde vara ett fokusområde för kommunen. Men vi anser att det 

behöver göras en satsning för att förbättra dessa förutsättningar. Annars så blir det lätt tomma ord. 

Träffpunkter 
Majoriteten beskriver att man vill få till träffpunkter. Det är synd att man inte skapar dessa 

förutsättningar genom att tillsätta medel. Man kan också konstatera att ett av de beslut som 

majoriteten tog i förra årets budget har skapat sämre förutsättningar för detta än vad det var innan 

2020 års budget. Ett första steg vore väl att återgå till de förutsättningar man hade under 2019. 

 

Härryda framtid 

Lov inom VUX 
Även inom vuxengymnasiet vill man skapa ett LOV-system. Detta anser vi är märklig. Den kommunala 

vuxenutbildningen har så många fördelar och samarbetar bra med kommunen. Att inför LOV inom 

detta område risker att kullkasta hela detta arbete. Är man verkligen beredd att riskera sitt 

prestigeprojekt Härryda Framtid bara för att konkurrensutsätta denna verksamhet? Är 

konkurrensutsättning viktigare än medborgarnas möjlighet till utbildning och jobb? 

 

Kostnaderna för ekonomiskt bistånd skall minska 
Detta är en mycket bra målsättning under förutsättning att det inte är tänkt att minska kostnaderna 

på medborgarnas bekostnad. Kan man sänka kostnaderna genom att få fler i arbete så är detta 

naturligtvis bra. Inte bara för att kostnaderna minskar utan främst för att de som kommer i arbete får 

vara en aktiv del av samhället och inte hamnar i ett utanförskap.  

Vi ser detta som en stor utmaning under det kommande året då arbetslösheten stiger beroende på 

den rådande pandemin.  
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Samordningsförbundet insjörike 
Ett beslut som kommer att försvåra detta mål ytterligare i framtiden är valet att lämna 

samordningsförbundet insjörike. Detta samarbete har varit gynnsamt för kommunen och har minskat 

kostnaderna för det ekonomiska biståndet. Naturligtvis så hoppas vi att kommunen skall kunna lösa 

detta på egen hand men vi tror att samarbete gör oss starkare. 

Barn och familj 

Evidensbaserad verksamhet 
Majoriteten nöjer sig med att det i möjligaste mån skall vara evidensbaserat när det handlar om 

verksamhet inom barn och familj. Naturligtvis är detta inte tillräckligt. Vår verksamhet skall ALLTID 

vara evidensbaserad och bygga på beprövad erfarenhet.  

Förebyggande arbete 
Inom allt kommunalt arbete är det viktigt med det förebyggande arbetet. Detta inte minst inom Barn 

och familj. Men här saknar vi en tydlig viljeriktning från majoriteten att satsa resurser på det 

förebyggande arbetet utan man väljer den reaktiva vägen.  
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Särskilt yttrande till Välfärdsnämnden, Verksamhetsplan 2021–2023 

Inledande förklaring till Miljöpartiet de Gröna i Härrydas kompletteringar till verksamhetsplanen 
Mänskligheten står inför en enorm utmaning när vi på bara några år behöver fasa ut världens fossila 
energianvändning. Forskningen pekar entydigt på lägets allvar, och det är den politiska viljan snarare 
än den tekniska utvecklingen som bromsar omställningen. Härryda kommun har sin inriktning när det 
gäller att skapa ett hållbart samhälle uttryckt i Strategisk plan Agenda 2030. För att de mål som 
uttrycks i denna plan ska kunna förverkligas krävs i Verksamhetsplanen 2021–2023 förtydliganden. 
Inriktningen är klar; ”Härryda kommun ska enligt Strategisk plan 2019–2022 bidra till en hållbar 
utveckling i regionen genom att ta täten och vara ett föredöme i arbetet med Agenda 2030.”. För att 
kunna på ett reellt plan förverkliga denna ambition krävs en handlingsplan, som tydliggör vad 
kommunen måste göra utifrån dagens klimatnödläge, där man kan se vilka konkreta insatser som 
planeras och vilken effekt de förväntas ge, detta för att möjliggöra en tydlig uppföljning. I förslaget 
till Verksamhetsplan under 1.4.4, Näringsliv, finns formuleringen: ”Arbetet ska bedrivas systematiskt, 
med tydlig plan, konkreta och uppföljningsbara mål och aktiviteter”. Motsvarande formulering bör 
skrivas in i kapitlet 1.4.5, Agenda 2030. Deltagandet i satsningen satsningen Kommunernas 20 
miljölöften och kraftsamlingen Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om" måste ingå i den 
handlingsplan som beskriver både åtgärder och hur uppföljning ska ske. I Årsplan för 
Välfärdsnämnden måste Agenda 2030-arbetet ingå som en del, när det gäller de delar som ligger 
under nämndens ansvar. 

I Strategisk plan Agenda 2030 uttrycks vikten av ungas delaktighet enligt följande: 
”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.” Vi menar att unga redan från start bör delta i arbetet med att skapa 
former för hur ungas delaktighet ska struktureras och synliggöras.  

En central del i arbetet med att skapa måluppfyllelse är samverkan med andra aktörer. Enligt förslag 
till Verksamhetsplan: ”Ett viktigt nästa steg i arbetet är att söka samverkan och partnerskap med 
andra aktörer, så väl företag som föreningar och civilsamhället.” Hur detta samarbete byggs upp och 
fungerar är en del i uppföljningsarbetet. 

I verksamhetsplanen måste även tydliggöras kommunens arbete för att leva upp till den gröna 
infrastrukturen med gröna kilar så att djur och natur kan fortleva enligt överenskommelser fattade i 
Göteborgsregionen, och som kraftigt hotas t ex vid infarten från riksväg 40 till Mölnlycke. Härryda 
kommuns satsningar på näringslivsutveckling med företagsparker med stora byggnader, asfalt 
och höga stängsel till tomtgräns toppade med taggtråd har på kort tid inneburit kraftiga barriärer för 
djuren. De ambitioner som planeras för att leva upp till överenskommelsen om gröna kilar bör 
tydliggöras i verksamhetsplanen. 

Trots ett minskat förväntat elevunderlag i åldersgruppen på 90 elever under planperioden planeras 
en nybyggnation av Internationella engelska skolan med 600 platser, se Lokalresursplan 2021-2025, i 
stark opposition mot de boende i det område där skolan planeras att etableras. I förslaget till 

Bilaga 5 till protokollet, välfärdsnämnden 2020-11-18 § 268

Page 20 of 23Page 386 of 677



2 
 

Verksamhetsplan kan man under kapitel 2.3.2 läsa: ”Vid etablering av nya fristående grundskolor 
ska kommunen verka för att säkerställa ett gott samarbete och goda samverkansformer kring 
gemensamma frågeställningar.”. Denna formulering bör kompletteras med följande: ”Inför 
nyetableringar av skolor, en åtgärd, som berör både Välfärdsnämnd och Kommunstyrelse, i ett tidigt 
skede bereda frågan utifrån olika perspektiv och med involvering av civilsamhället, särskilt 
vårdnadshavarna”.  
 
Sammanfattningsvis vill Miljöpartiet de Gröna i Härryda att följande punkter tillförs den 
föreslagna verksamhetsplanen för Välfärdsnämnden 2021–2023: 
 
Under 1.4 Kommunens gemensamma områden avsnitt 1.4.5 Agenda 2030  
 
 Arbetet ska bedrivas systematiskt, med tydlig plan, konkreta och uppföljningsbara mål och  

aktiviteter. En handlingsplan tas fram som tydliggör vilka åtgärder som krävs utifrån dagens 
klimatnödläge, där man kan se vilka konkreta insatser som planeras och vilken effekt de 
förväntas ge, detta för att möjliggöra en tydlig uppföljning. Deltagandet i satsningen 
Kommunernas 20 miljölöften och kraftsamlingen Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om 
skall ingå i handlingsplanen.  
 

 Unga bör redan från start delta aktivt i Agenda 2030-arbetet och då även vara med och skapa 
former för hur ungas delaktighet ska struktureras och synliggöras. 

 
 Arbetet med den gröna infrastrukturen och med gröna kilar så att djur och natur kan 

fortleva, enligt överenskommelser fattade inom Göteborgsregionen, ska bedrivas 
systematiskt, med tydlig plan, konkreta och uppföljningsbara mål och aktiviteter. 

 
 
Under 2. 3 Grundskola Politiska inriktningar 2.3.2 Plan för genomförande  
 
 Formuleringen ”Inför nyetableringar av skolor, en åtgärd, som berör både Välfärdsnämnd 

och Kommunstyrelse, ska i ett tidigt skede tidigt frågan beredas utifrån olika perspektiv och 
med involvering av civilsamhället, särskilt vårdnadshavarna”, tillförs som en komplettering till 
förslagets skrivning ”Vid etablering av nya fristående grundskolor ska kommunen verka för 
att säkerställa ett gott samarbete och goda samverkansformer kring gemensamma 
frågeställningar.” 

 
 
 
 
Inga-Lena Persson och Marie Strid 
Ledamöter i Välfärdsnämnden för Miljöpartiet de Gröna i Härryda 
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3. Hantering protokollsanteckningar, reservationer etc.

Under mandatperioden har vid ett antal tillfällen en något inkonsekvent hantering av 

protokollsanteckningar och reservationer förekommit. Protokollsanteckningar regleras inte i 

arbetsordningen men bör ses över i den kommande demokratiberedningens arbete.  

En protokollsanteckning är en mildare markering än en reservation i fall då en deltagare väljer att 

inte delta i beslutet eller har avvikande uppfattning. Den viktiga skillnaden mellan dessa två 

förfaranden är att en reservation är ett tydligt juridiskt ställningstagande mot ett beslut.  

För att få sin mening antecknad i protokollet som protokollsanteckning måste man, som det gått till i 

vissa av kommunens forum och är olämpligt, först reservera sig. Verktyget reservation riskerar 

därmed att urvattnas och följden kan bli onödiga och omfattande voteringsförfaranden.   

Protokollsanteckningar bör användas sparsamt och vara korta och koncisa. Huvuddragen i varför man 

vill göra en anteckning bör muntligen redovisas på sittande möte – därefter håller sig ledamoten till 

detta och lämnar på snart som möjligt in texten, i god ordning. Anledningen till att man inte kan ha 

anteckningen helt färdigformulerad under sittande möte kan vara att det tillförs information under 

detta som gör att skrivningen bör modifieras eller bli mer klargörande. 

Exempel på skrivningar om protokollsanteckning finns i handböcker för politiker i andra kommuner. 

Ale kommun 

” PROTOKOLLSANTECKNING I samband med att ett ärende avgörs kan en ledamot eller ersättare lämna en protokolls-

anteckning. Det finns inte några lagregler om sådana och det är helt upp till ordföranden att bestämma om de får göras. De 

andra i nämnden har rätt att kräva en redovisning av innehållet för att den ska tas in i protokollet. Protokollsanteckningen 

ska lämnas in senast vid utsatt tid för justering. Precis som med skriftliga reservationer är e-post ett önskvärt medium.” 

https://ale.se/download/18.69a73137157422b27fb437e/1475477811391/16.03.%20Handbok.pdf 

Karlstad kommun 

” Lämna protokollsanteckning Det finns möjlighet att göra protokollsanteckningar. Det saknas lagregler kring 

protokollsanteckningar så det är upp till ordförande att bestämma om de får göras. Ordförande kan kräva att du muntligt 

ska redovisa innehållet i protokollsanteckningen. Vill du lämna en protokollsanteckning ska den skickas till sekreteraren så 

snart som möjligt efter mötet men senast vid justering av protokollet. Protokollsanteckningen blir en bilaga till protokollet.” 

https://karlstad.se/globalassets/filer/kommun-och-politik/politiker_i_karlstads_kommun/information-till-

politiker/handbok-for-fortroendevalda-i-karlstads-kommuns-namnder.pdf 

Mariestad kommun 

” Protokollsanteckning Som ledamot i styrelse eller nämnd finns det möjlighet att lämna så kallad ’protokollsanteckning’ i 

samband med att ett ärende avgörs. Det finns i inget i kommunallagen som heter protokollsanteckning och således finns det 

heller inga lagregler kring detta. Det är helt upp till ordföranden att bestämma om en anteckning får göras. Godkännandet 

av protokollsanteckningen ska noteras i protokollet. En protokollsanteckning ska anmälas under sammanträdets gång och 

lämnas in till sekreteraren i anslutning till mötet. En protokollsanteckning ska vara skriftlig. Den ska vara kort och koncis och 

får inte förses med bilagor. Ordföranden och övriga ledamöter i nämnden har rätt att kräva en redovisning av innehållet i 

anteckningen för att den ska tas in i protokollet.” 

https://mariestad.se/download/18.3de8938e167c696d4f8543bb/1546959548122/Handbok%20f%C3%B6r%20f%C3%B6rtro

endevalda.pdf 

SD Härryda föreslår därför följande: 

Bilaga 6  till protokollet, välfärdsnämnden 2020-11-18 § 268
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• Likformig hantering av verktyget protokollsanteckning implementeras i Härryda kommuns 

politiska forum. 

• Alla politiker eftersträvar att vi håller oss till föreslagna och överenskomna riktlinjer.  

• Medskickas till demokratiberedningen att tydligare implementera verktyget 

protokollsanteckning.  

 

För Sverigedemokraterna Härryda kommun 

Peter Arvidsson  
Gruppledare 

0768 93 60 50  
peter.arvidsson@politiker.harryda.se 
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Ekonomi- och upphandlingsfunktionen  
Helena Lundqvist 

 
 
 
 Välfärdsnämnden 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-09-17 2020VFN30  042 
  
 

 

 

 

Välfärdsnämndens verksamhetsplan och driftbudget för 2021-2023 
samt investeringsbudget för 2021-2025 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige fattade den 15 juni 2020 §117 beslut om budget/plan 2021-2023 
avseende drift och 2021-2025 avseende investeringar. Anslagen fastställdes på 
nämndsnivå. Välfärdsnämnden ska fatta beslut om driftbudget 2021-2023 på 
verksamhetsnivå samt verksamhetsplan för 2021-2023. Investeringar fastställs på 
projektnivå för åren 2021-2025. 
 
Välfärdsnämnden uppdrog den 23 september § 232 åt förvaltningen att utarbeta förslag 
till verksamhetsplan och budget för 2021, samt perioden 2022-2025 utifrån dokumentet 
Välfärdsnämndens 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 
Välfärdsnämnden fastställer verksamhetsplan för 2021-2023, driftbudget per 
verksamhetsnivå 2021-2023 samt investering på projektnivå avseende åren 2021-2025. 
 
Välfärdsnämnden noterar att Lokalresursplanen 2021-2025 (LRP) ligger till grund för 
budgetförslaget. 
 
Välfärdsnämnden delger kommunstyrelsen och kommunfullmäktige verksamhetsplan för 
2021-2023. 
 
 

  

Peter Lönn 
Kommundirektör  Bo Ekström 
  Ekonomichef 
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Bilaga 1 Verksamhetsplan 2021-2023 inkl drift 2021-2023 samt investeringar och 
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Bilaga 2 Lokalresursplan 2021-2025 
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1 Välfärdsnämnden 
1.1 Övergripande om Välfärdsnämndens ansvarsområden 
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. 

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 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. 

  Indikator/mått Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

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 
gymnasieutbildning 
tillräcklig kompetens 
för arbete eller fortsatta 
studier 

Andel elever behöriga till 
gymnasieskolan, % 

92,2 93,4 93,1 91,7 

Andel elever med examen inom fyra år, 
inklusive IV/IM, % 

75,2 76,3 77,3 77,8 

Arbetslöshet, inklusive personer i 
program med aktivitetsstöd, 18-24 år 
(% av befolkningen i Härryda kommun) 

3,3 2,5 3,9 4,8 

Arbetslöshet, inkl personer i program 
med aktivitetsstöd, 18-24 år (% av 
befolkningen i Länet) 

6 5,1 7,1 7,8 

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 

4 7 19 28 

Behov av särskilt boende, personer. 286 307 338 330 

Antal platser särskilt boende 276 288 288 288 

Beräknat behov av bostad för 
funktionsnedsatta över 19 år, personer 

121 116 129 130 

Antal lägenheter för funktionsnedsatta. 107 115 124 127 

Full behovstäckning inom förskoleverksamheten och föräldrar kan välja 
verksamhetsform 

Plan för genomförande 
Förskolan lever upp till lagkravet att alla vårdnadshavare som är berättigade till och önskar 
förskoleplats erbjuds detta inom fyra månader. Alla vårdnadshavare kommer att kunna erbjudas den 
verksamhetsform man önskar för sitt barn. 
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Alla elever har efter slutförd grundskola eller gymnasieutbildning tillräcklig kompetens 
för arbete eller fortsatta studier 

Plan för genomförande 
Slutbetyg från gymnasiet är den viktigaste variabeln för att unga ska få tillträde till arbete eller 
fortsatta studier. Behörighet till gymnasiets nationella program är en förutsättning för detta. I sektorn 
pågår ett arbete med att ytterligare utveckla det systematiska kvalitetsarbetet på enhets-, verksamhets- 
och huvudmannanivå.  
Kommunen har som mål att kunna erbjuda den bästa utbildningen i Sverige. Processarbetet med 
Sveriges bästa skola har i det första skedet varit inriktat på grundskola. Arbetet kommer att fortsätta 
under planperioden och omfatta såväl förskola som gymnasium. 

Det finns bostäder av god kvalitet och god tillgänglighet för äldres och 
funktionsnedsattas bedömda behov 

Plan för genomförande 
I förvaltningens arbete med lokalresursplaneringen (LRP) utformas planer för att tillgodose behov av 
särskilt boende för äldre enligt en modell som är baserad på kommunens befolkningsprognos. Antalet 
äldre i kommunen ökar kontinuerligt, vilket innebär krav på fler boenden. Under 2022 planeras ett nytt 
särskilt boende med 54 platser att stå klart i Mölnlycke och ytterligare ett särskilt boende med cirka 50 
platser planeras mot slutet av perioden för att möta kommande behov. I Mölnlycke centrum kommer 
även ett trygghetsboende med cirka 120 lägenheter byggas under planperioden. 
 
Planeringen av nya bostäder med särskild service för personer med funktionsnedsättning är mer 
individanpassad och utgår främst ifrån LSS-handläggarnas kännedom om det stödbehov som är 
aktuellt för målgruppen. Informationen och den samlade bedömningen av behovet ligger till grund för 
lokalresursplaneringen och utbyggnad av bostäder i enlighet med LSS-lagstiftningens målsättning. På 
senare år har behovet av ett allt mer självständigt boende blivit aktualiserat inom målgruppen och 
förvaltningen arbetar med möjligheten att kunna erbjuda enskilda lägenheter med mer individanpassat 
personalstöd till vissa brukare, så kallade tillgänglighetsanpassade lägenheter. Dessa lägenheter 
erbjuds inom ramen för befintliga eller nytillkomna hyresbestånd i kommunen, med ett individuellt 
anpassat personalstöd som samordnas av sektorn. Under perioden finns en tillkommande servicebostad 
i Landvetter och tillgänglighetsanpassade lägenheter fördelade på Landvetter och Mölnlycke inlagt i 
plan. För personer under 19 år köper kommunen platser av annan utförare. 

1.4 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. 

Enligt reglementet är det kommunstyrelsen som har huvudansvaret för dessa övergripande frågor, men 
eftersom de också ska genomsyra och prägla verksamheterna inom välfärdsnämndens ansvarsområde, 
beskrivs de även i välfärdsnämndens verksamhetsplan. 

1.4.1 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 
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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. 

1.4.2 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. 

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. 

1.4.3 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 
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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 
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 s k 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. 

1.4.4 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 
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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. 

1.4.5 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 
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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. 

1.4.6 Konkurrensutsättning 
Vid etablering av ny kommunal verksamhet inom vård, skola och omsorg skall konkurrensutsättning 
övervägas. Nämnden 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 välfärdsnämndens ansvarsområden startade Fridaskolan inför höstterminen ny gymnasieskola i 
Mölnlycke, vilket kommer att innebära en konkurrens om eleverna inom upptagningsområdet. Beslut 
har fattats om försäljning av tomt för förskoleverksamhet i Landvetter Backa och i Mölnlycke pågår 
planering för en fristående grundskola. Arbetet med att skapa förutsättningar för LOV inom särskilt 
boende pågår och ingår i flerårsplaneringen. 

Inom samtliga områden pågår omvärldsspaning och marknadsundersökningar för att skaffa kunskap 
och goda exempel kring konkurrensutsättning och alternativa driftsformer. 

1.5 Arbetsgivarvarumärke 

1.5.1 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. 

Rekryteringsprocessen kommer att utvecklas för att säkerställa att rätt personer anställs och risken för 
felrekryteringar minskar. 

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. 

1.5.2 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 
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under. 

1.6 Ekonomi 

1.6.1 Nämndens ekonomi 

Driftsredovisning 

Sektor, tkr 
Bokslut 

2019 
Budget 

2020 
Budget 

2021 
Plan 
2022 

Plan 
2023 

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 

Nettokostnad 1 941 542 1 969 536 1 981 047 2 014 439 2 043 186 

Nämnden ökar sin budget mellan 2020 till 2023 med 74 mnkr. Knappt 55 mnkr av ökningen förklaras 
av fler barn och elever inom UKF samt två nya idrottshallar. Ökningen inom socialtjänst beror främst 
på nya boenden och volymförstärkningar. 

Investeringsredovisning 

Sektor, tkr 
Bokslut 

2019 
Budget 

2020 
Budget 

2021 
Plan 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

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 

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

Totalt uppgår investeringsbudgeten för välfärdsnämnden till 79 mnkr under planperioden. Merparten 
av investeringarna är avsedda för inventarier till nya byggnader och utbyte av inventarier till äldre 
byggnader. Även ett mindre anslag för IT-investeringar finns. Det största projekt under perioden avser 
inventarieinköp till Fagerhultsskolan i Hindås. 
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2 Sektor för utbildning kultur och fritid 
2.1.1 Sektorns organisation 

 
Sektorn utbildning, kultur och fritid består från och med 2021 av fyra verksamheter och två centrala 
stödfunktioner. I sektorledningen ingår sektorchef, verksamhetschefer samt funktionschefer. 
Sektorchefens uppgift är att kommunicera och följa upp målen samt skapa förutsättningar för 
verksamheterna att uppnå dessa. 

Sektorns administrativa funktion handlägger politiska ärenden samt genomför utredningar och 
uppdrag till den politiska organisationen. Administrationen på sektorskontoret arbetar med att stödja 
sektorledningen och utveckla en effektiv och rättssäker administration för sektorn som helhet. 
Funktionen samordnar många processer såsom dokumenthantering, synpunktshantering, statsbidrag 
och utveckling av e-tjänster. 

Planering och tillsyn är en enhet inom den administrativa funktionen. Enheten ger verksamhetsstöd till 
förskola och grundskola i form av administration, skoljuridik, placeringsarbete, avgiftshantering samt 
rapportering och sammanställning av statistik. Enheten ansvarar för befolkningsuppföljning och 
lokalresursplanering. Planering och tillsyn har även kommunens uppdrag att följa upp barn och elever 
i fristående verksamhet eller i andra kommuners förskola eller skola. Enheten genomför tillsyn över de 
fristående förskolor som finns i kommunen. 

Verksamhetsstöd har i uppdrag att stödja och samverka med hela sektorn i syfte att utveckla en hög 
och likvärdig kvalitet. Funktionen arbetar utifrån identifierade behov inom sektorn och prioriterade 
områden i sektorsplanen. Utvecklingsområden som kommer att vara i fokus framöver är att utveckla 
ett nytt systematiskt kvalitetsarbete och att implementera O365. I samverkan med 
utbildningsverksamheterna kommer också en plan som säkerställer barns och elevers rätt till digital 
kompetens samt möjligheter att förstå och hantera digitala verktyg att tas fram. 
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2.1.2 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. 
 
Den bästa utbildningen i Sverige ska erbjudas. Sektorn ska arbeta för att alla elever, utifrån sina 
förutsättningar, ska utmanas för att utvecklas. Viktigt är också att arbeta med att stärka barns och unga 
vuxnas psykiska hälsa. 

Plan för genomförande 
Sektorn samverkar med fristående aktörer, både på regelbunden basis med de som funnits länge i 
kommunen och vid behov i samband med till exempel nyetablering. Sektorn samarbetar också med 
andra aktörer, både kommunala och privata, för att bland annat säkerställa alla gymnasieelevers 
skolgång.  
 
Processarbetet med Sveriges bästa skola har i det första skedet varit inriktat på 
grundskoleverksamheten. I slutet av 2020 kommer ett första delresultat att presenteras för 
välfärdsnämnden. Fokusområden är bland annat ökade kunskapsresultat samt ökad trygghet och 
studiero - områden som också finns med som mål i välfärdsnämndens budget för 2021. Inom ramen 
för arbetet ingår också översyn av rektorsorganisationen och stadieindelning.  
 
Arbetet med Sveriges bästa skola kommer att fortsätta under planperioden och omfatta såväl förskola 
som gymnasium. I arbetet ingår tydliga mål, aktiviteter, tidsplan, implementeringsplan, uppföljning 
och eventuella ekonomiska konsekvenser. Skolutvecklingen och undervisningen ska bygga på 
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Omvärldsanalys i syfte att lära av andras erfarenheter är 
också av stor betydelse i arbetet. För att stödja processen med Sveriges bästa skola kommer ett nytt 
systematiskt kvalitetsarbete att implementeras under planperioden.  
 
En fullgjord skolgång är en stark faktor för god hälsa senare i livet. Ett ettårigt projekt med medel från 
SPSM (specialpedagogiska skolmyndigheten) har påbörjats under hösten 2020. Projektet riktar sig till 
elever som har en särskild begåvning i kombination med en annan funktionsnedsättning. Skolan har 
ibland svårt att tillgodose en fungerande lärmiljö, vilket kan leda till att eleverna riskerar en hög 
skolfrånvaro och blir hemmasittande. Eleverna får undervisning av en verksamhetsutvecklare inom 
verksamhetsstöd och arbetet leds av skolpsykolog och specialpedagog inom elevhälsan. Arbetet 
kommer att utvärderas efter läsåret och erfarenheterna kommer att tas tillvara för fortsatt arbete. En 
ytterligare insats som kommer att genomföras under planperioden för att stödja elever med hög 
skolfrånvaro är att utveckla digital undervisning som ett komplement.  
 
Det treåriga projektet BUMSS (barn- och ungdomsmedicin, skola, socialtjänst) kommer att avslutas 
och utvärderas under 2021. En plan för att ta vara på lärdomarna i projektet kommer att tas fram och 
implementeras i ordinarie arbete. Projektet TSI (tidiga och samordnade insatser) kommer också att 
avslutas under perioden men sektorn kommer i samverkan med socialtjänsten att söka nya TSI-medel 
för riktade insatser i syfte att förebygga utanförskap och kriminalitet. Arbetet kommer att bedrivas av 
SSPF (skola, socialtjänst, polis, fritid). En strategi för arbetet med SIP (samordnad individuell plan) är 
nu beslutad av VIS-gruppen (verksamheter i samverkan) och kommer att implementeras under 
planperioden.  
 
Funktionschefen för verksamhetsstöd kommer under planperioden att fungera som 
barnrättssamordnare och har påbörjat arbetet med att stärka arbetet med barnrätt i hela kommunen. 
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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 
• Välfärdsnämnden ska säkerställa att arbetet med utvecklingen av kommunens skolverksamhet görs i 
enlighet med politiskt beslutade inriktningar och beslut 

Plan för genomförande 
Sektorn arbetar kontinuerligt med att följa upp verksamheterna utifrån olika aspekter och på alla 
organisatoriska nivåer. Delar av arbetet sker i samarbete med sektorns ekonomer. Eftersom barn- och 
elevantal varierar över tid, behöver verksamheterna vara flexibla för att kunna bedrivas på ett 
kostnadseffektivt sätt.  
 
Analyser av verksamheternas nettokostnadsavvikelser såväl som kostnadsjämförelser med andra 
kommuner görs kontinuerligt. Detta leder till kunskap och insikter om hur verksamheterna ligger till 
kostnadsmässigt och kan bedrivas än mer effektivt. Arbetet möjliggörs av offentlig statistik och genom 
olika nätverk. Till följd av Skolverkets beslut att hemligstämpla information som kan klassas som 
affärshemligheter, riskerar vissa jämförelser att bli svårare att genomföra.  
 
Inom förskola är nettokostnadsavvikelsen medvetet något hög, vilket också speglar den politiska 
ambitionen på området. Grundskolornas organisation är mycket kostnadseffektiv. 
Undervisningskostnaden är en av de lägsta i landet samtidigt som resultatnivån är hög. Även 
Hulebäcksgymnasiet har en mycket kostnadseffektiv organisation. Gemensamt för båda verksamheter 
är att nettokostnadsavvikelsen är låg, också i jämförelse med övriga riket.  
 
Digitaliseringen inom sektorn drivs för att kostnadseffektivera verksamheterna och samtidigt ge en 
högre service till invånarna. Sektorn tillhandahåller flera e-tjänster och arbetar löpande med att 
förenkla och förbättra verksamheternas processer. Arbete pågår även med att utveckla sektorns del av 
kommunens kontaktcenter. Servicemätningar genomförs regelbundet och resultaten följs upp inom 
respektive verksamhet.  
 
Dialog kring skolutveckling i relation till politiska mål och inriktningar förs kontinuerligt mellan 
förvaltning och nämnd i olika politiska forum. 
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2.1.3 Sektorns ekonomi 

Resultatbudget 

Belopp i tkr 
Bokslut 

2019 
Budget 

2020 
Budget 

2021 
Plan     
2022 

Plan        
2023 

Taxor och avgifter 44 710 43 766 42 065 41 726 40 923 

Hyror och arrenden 3 781 5 020 5 070 5 070 5 070 

Bidrag 86 966 35 870 35 870 35 870 35 870 

Försäljning av verksamhet och 
entreprenad 120 025 112 230 116 089 118 500 120 973 

Övriga intäkter 2 207 1 135 1 135 1 135 1 135 

Summa intäkter 257 689 198 021 200 229 202 301 203 971 

Lönekostnader 885 929 840 135 836 615 843 204 850 692 

Köp av huvudverksamhet 248 855 255 052 273 266 291 656 305 260 

Lokalhyror och markhyror 122 422 122 709 117 223 120 370 120 712 

Avskrivningar och internränta 14 870 15 949 15 771 15 746 15 731 

Övriga kostnader 239 205 216 932 211 977 216 699 219 089 

Summa kostnader 1 511 281 1 450 777 1 454 852 1 487 675 1 511 484 

Nettokostnader 1 253 592 1 252 756 1 254 623 1 285 374 1 307 513 

Driftbudget per verksamhet 

Verksamhet, tkr 
Bokslut 

2019 
Budget 

2020 
Budget 

2021 
Budget 

2022 
Budget 

2023 

Ledning 12 333 13 079 21 709 22 914 24 534 

Förskoleverksamhet 300 012 293 856 291 103 292 533 299 042 

Grundskoleverksamheten 627 929 640 364 658 727 669 742 671 057 

Gymnasieverksamheten 163 207 177 797 183 235 192 987 205 117 

Kultur och fritid 94 092 94 297 99 849 107 198 107 763 

Utveckling och flerspråkighet 34 462 33 363 0 0 0 

Vuxenutbildning 21 557 0 0 0 0 

Nettokostnad 1 253 592 1 252 756 1 254 623 1 285 374 1 307 513 

Driftbudget/plan för sektorn för utbildning, kultur och fritid innebär en nettokostnadsökning på 
54,8 mkr under planperioden. Detta förklaras främst av fler barn och elever i sektorn motsvarande 41 
mnkr samt två nya idrottshallar motsvarande 13,4 mnkr. 

Volymförändringar enligt befolkningsprognos 

Antalet barn i förskoleålder väntas öka med ca 100 barn mellan åren 2020 och 2023, där den största 
ökningen sker det sista året. Barnantalet är dock fortsatt lågt jämfört med tidigare perioder och 
beräknas vara åter på 2015 års nivå först under 2029. Antalet elever i grundskole- och gymnasieålder 
ökar under planperioden, där elevantalet väntas öka med 65 respektive 260 elever. Ökningen inom 
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gymnasieverksamheten kommer framförallt att märkas på köpta platser. De stora kullarna inom 
förskola i början av 10-talet har alltså nu gått igenom grundskolan och börjat i gymnasiet. 

Övriga verksamhetsförändringar 

Till följd av det lägre barnantalet inom förskola genomförs organisationsanpassningar så som 
tillfälliga stängningar av hela förskoleavdelningar, vilka sedan är planerade att öppna upp när 
barnantalet ökar. Den ekonomiska effekten av stängningarna innebär minskade kostnader för personal 
och måltid. Förskoleverksamhetens ram minskar i början av planperioden för att sedan stiga till år 
2023, som en effekt av barnantalet. 

Genom volymförändring utökas grundskolas ram med 11,4 mnkr till år 2023, varav särskola motsvarar 
3,7 mnkr, då antalet elever mottagna i särskola beräknas öka från 44 till 58 elever under planperioden. 
För att bibehålla elevpengen inom särskola görs en omfördelning från grundskola till särskola, vilket 
innebär att grundskoleenheternas budget minskar med tusen kronor per elev. I rektors ansvar ingår att 
genomföra de anpassningar som är bäst för respektive skola, varför konsekvenserna kan variera. Inför 
höstterminen 2021 kommer Fagerhultsskolan i Hindås stå klar. 

Antalet elever i åldern 16-19 år ökar under hela planperioden, vilket medför en ökad budgetram om 28 
mnkr till år 2023. Kostnaderna för köpta platser ökar både på grund av volymförändringen och på 
grund av att den interkommunala ersättningen höjts. Den budgetminskning för köpta platser som 
genomfördes inför 2018 är helt återställd år 2021. 

Gymnasiet gör en översyn av organisationen på introduktionsprogrammen i syfte att öka kvaliteten 
med målet att bli elevens (och vårdnadshavares) förstahandsval. Som en effekt av detta väntas 
kostnaderna för köpta platser sjunka med ca 1 mnkr. I översynen ingår även en möjlighet att bättre 
kunna följa upp kvaliteten på de köpta utbildningsplatserna. 

Lägre internränta ger lägre hyreskostnader för samtliga kommunägda lokaler och idrottshallar. Detta 
medför en hyressänkning som får effekt även för bidrag till fristående verksamhet (köpta platser) inom 
för-, grund- och gymnasieskola. Inför nästa år har de interna måltidspriserna räknats upp, vilket 
påverkar bidraget till fristående verksamhet åt motsatt håll. 

Ramen för kultur och fritid ökar med 13,4 mnkr till år 2023, framförallt till följd av nya idrottshallar. 
Till sommaren 2021 väntas Wallenstam Arena samt den nya gymnastik- och trampolinhallen i 
Mölnlycke stå klara. Ishallen från föregående års plan är nu framflyttad till utanför planperioden. 
Utöver dessa förändringar finns en besparing inom verksamheten om 0,5 mnkr. 

Inför 2021 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 för- och grundskoleverksamheten. En ny funktion, verksamhetsstöd, med uppdrag att stödja 
och samverka med hela sektorn i syfte att utveckla en hög och likvärdig kvalitet, har bildats. Samtidigt 
genomförs besparingar av totalt 2,4 årsarbetare, motsvarande 1,7 mnkr. 

Inom sektorn finns en rullande budget för utbyte av personaldatorer och IKT-verktyg, där de tre stora 
verksamheterna får del av den vart tredje år. Budgeten har nu förskjutits ett år framåt i tiden. År 2022 
tillfaller 1,3 mnkr förskola och år 2023 får gymnasiet 1,5 mnkr. 

Investeringsbudget 

tkr 
Bokslut 

2019 
Budget 

2020 
Budget 

2021 
Plan 
2022 

Plan     
2023 

Plan     
2024 

Plan     
2025 

Inkomst        

Utgift 10 026 16 342 19 600 11 300 11 640 11 470 12 300 

Nettoutgift 10 026 16 342 19 600 11 300 11 640 11 470 12 300 

Den sammanlagda investeringsvolymen under perioden uppgår till 66,3 mkr. Huvuddelen av 
investeringarna består av utbyte av inventarier. Övriga investeringar har anknytning till de objekt som 
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finns upptagna i lokalresursplanen. Det största objektet under planperioden utgörs av inventarier till 
Fagerhultsskolan i Hindås. Inventarier till nya idrottshallar finns hos sektorn för teknik och 
förvaltningsstöd. 

2.2 Förskola 

2.2.1 Grunduppdrag 
Verksamheten bedrivs i form av förskola, pedagogisk omsorg/familjedaghem och öppen förskola. 
Styrdokument för förskolan är skollagen och läroplanen (Lpfö 18) 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 vårdnadshavarna 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, 2018). 
 
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. 

Kvalitetsindikatorer 

  Bokslut 
2016 

Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Progn. 
2020 

Antal barn/vuxen i förskolan, egen regi 4,7 4,7 4,7 5,1 5,3 

Antal barn/vuxna i pedagogisk omsorg, egen regi 4,5 4,9 4,2 4,1 4 

Heltidstjänster med förskollärarlegitimation, 
kommunal regi, andel (%) 47 48 52 58 60 

Informationstal 

  Bokslut 
2019 

Budget 
2020 

Budget 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Invånare i kommunen, 1-5 år 2 495 2 516 2 460 2 462 2 542 

Nettokostnad i tkr/inv 1-5 år 120 120 116 117 116 

Inskrivna barn förskolan, egen regi 2 048 1 950 1 968 1 970 2 034 

Inskrivna barn pedagogisk omsorg, egen regi 123 135 110 110 110 

Köpta platser 280 285 275 275 275 
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2.2.2 Politiska inriktningar 

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. 

Plan för genomförande 
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 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. Gruppindelningen sker ofta 
utifrån barnens ålder, där de yngre barnen går i mindre grupper och de äldre barnen i större grupper. 
Antal barn per pedagog är ett mått som anger i hur stor utsträckning dessa gruppindelningar är 
möjliga. Med rådande ekonomi har verksamheten inte möjlighet att minska barngruppernas storlek 
eller minska antalet barn per pedagog, utan det är en organisationsfråga på enheten. 

Välfärdsnämndens mål och inriktningar för 2021 
• Utbudet av annan pedagogisk verksamhet/dagbarnvårdare ska stärkas 

Plan för genomförande 
En kommunikationsinsats för att göra verksamhetsformen mer känd för kommuninvånarna samt 
marknadsföra möjligheterna att arbeta som dagbarnvårdare i Härryda kommun planeras. Då flera 
pensionsavgångar väntar i dagbarnvårdarverksamheten påbörjas en plan för att säkerställa återväxten i 
yrket. I samband med det arbetet ses också den geografiska spridningen av familjedaghem i 
kommunen över för att kunna tillgodose närhetsprincipen. 

2.3 Grundskola 

2.3.1 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. 
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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 
för barn och unga. Barn och unga ska ges möjligheter att kommunicera och uttrycka sig på olika sätt 
och med många uttrycksmedel. 
 
Elevhälsan omfattas av medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser och 
arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande med att stödja elevernas utveckling mot 
utbildningens mål. Elevhälsans arbete genomförs på olika nivåer t ex genom att bidra till en 
hälsofrämjande skolutveckling eller genom att undanröja hinder för enskilda elevers lärande. 
 
Centrum för flerspråkigt lärande, 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. 

Kvalitetsindikatorer 

  Bokslut 
2016 

Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Progn. 
2020 

Elever i åk 9 som är behöriga till 
yrkesprogram, hemkommun, andel 92,2 93,4 93,1 91,7 92,5 

Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, 
positiva svar, andel 87 82 82,3 84 78 

Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation 
och behörighet i minst ett ämne i grundskola 
åk 1-9, kommunala skolor, andel. 

79,3 80 77,8 75 75 

Årsarbetare i fritidshem med pedagogisk 
högskoleexamen, andel 45 47 47,7 45,9 46 
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Informationstal 

  Bokslut 
2019 

Budget 
2020 

Budget 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Invånare i kommunen, 6-15 år 6 089 6 197 6 194 6 286 6 233 

Nettokostnad i tkr/inv, 6-15 år 103 103 106 107 108 

Elever i kommunal grundskola inkl 
förskoleklass 5 343 5 498 5 532 5 596 5 622 

-varav sålda platser 94 80 89 89 89 

Andel inskrivna elever i fritidshem i åk F-3, % 93 93 93 93 93 

Köpta platser, grundskola och förskoleklass 728 678 688 678 668 

Elever mottagna i särskola 46 57 59 66 66 

Antal elever som erbjuds 
modersmålsundervisning 401 360 400 410 420 

Antal språk som erbjuds inom 
modersmålsundervisning 25 21 22 23 24 

2.3.2 Politiska inriktningar 

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. 

Plan för genomförande 
För att nå Sveriges bästa grundskola måste likvärdigheten i kommunens skolor öka. Undervisningen 
vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.  
 
Rektorerna fortsätter utbildningsinsatsen med en skolforskare från Göteborgs universitet för att 
ytterligare öka sin kompetens att styra och leda sin skolenhet. Rektorerna fördjupar sig i sin skolas 
utvecklingsområden och tar fram ledarhandlingar som styr och leder skolans arbete i rätt riktning.  
 
En gemensam elevhälsoplan med ledningssystem, rutiner och ansvarsfördelning för att säkerställa ett 
likvärdigt elevhälsoarbete har tagits fram och ska under perioden implementeras.  
 
För att säkerställa att alla elever folkbokförda i Härryda kommun får en god utbildning samarbetar 
sektorn både med kommunala och fristående aktörer. Vid etablering av nya fristående grundskolor ska 
kommunen verka för att säkerställa ett gott samarbete och goda samverkansformer kring gemensamma 
frågeställningar. 

Välfärdsnämnens mål och inriktningar för 2021 
• Tryggheten och studieron ska öka 
• Kunskapsresultaten inom grundskolan ska öka 
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Plan för genomförande 
Att öka trygghet och studiero samt kunskapsresultat inom grundskola är ett led i arbetet att nå målet 
Sveriges bästa skola.  
 
I arbetet med att ta fram mål och förändringsstrategier för att nå Sveriges bästa skola har en 
processgrupp upprättas. Processgruppen består av lärare, rektorer, tjänstepersoner i förvaltningen, 
skolchef, fackliga representanter och politiker i välfärdsnämnden. Resultatet av gruppens arbete 
kommer att bli grundskoleverksamhetens inriktningsdokument.  
 
Tre huvudområden har identifierats:  
* Lärare 
* Arbets- och lärmiljö  
* Kunskapsresultat.  
 
Processen är i sitt slutskede och planeras vara klart inför vårterminen 2021. 

2.4 Gymnasium 

2.4.1 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. 
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Kvalitetsindikatorer 

  Bokslut 
2016 

Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Progn. 
2020 

Gymnasieelever med examen inom 4 år, andel 
(%) 79,2 78 81,3 82,3 82,3 

Lärare med lärarlegitimation och behörighet i 
minst ett ämne, andel (%) 95,9 94,9 95,5 98,7 96,9 

Enkät år 2: Jag är nöjd med min skola som helhet, 
andel positiva svar (%) 88,4 88,4 89,9 89,9 82 

Informationstal 

  Bokslut 
2019 

Budget 
2020 

Budget 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Antal elever på Hulebäcksgymnasiet 1 716 1 719 1 700 1 700 1 700 

Antal ungdomar i gymnasieverksamhet, Härryda 
kommun 1 479 1 537 1 624 1 704 1 786 

2.4.2 Politiska inriktningar 

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. 

Plan för genomförande 
För att nå målet om att erbjuda den bästa utbildningen i Sverige behöver verksamheten ligga i 
framkant med skolutveckling och använda pedagogiska metoder som bygger på vetenskaplig grund. 
Därför har Hulebäcksgymnasiet ett skolutvecklingsråd, där förstelärare och skolledning möts för att 
diskutera och vidareutveckla skolan. Tillsammans med arbetslagen har rådet tagit fram en 
kompassriktning samt en plan för hur skolan ska se ut år 2040 och vad verksamheten måste göra för 
att komma dit. Planen utgår från de politiska inriktningsmålen, forskning från SKR med avseende på 
kompetensförsörjning samt den nationella digitaliseringsstrategin. Skolledningens fokusområden inför 
2021-2023 är inkluderande arbetssätt och digitalisering i syfte att skapa goda studieresultat och 
förebygga psykisk ohälsa. Hulebäcksgymnasiet har ett samarbete med Peder Skrivares gymnasieskola 
i Varberg för att kvalitetssäkra den vetenskapliga grunden genom att spegla oss mot annan likvärdig 
aktör inom utbildningssektorn.  
 
För att Härryda kommun ska kunna erbjuda den bästa utbildningen i Sverige krävs förutom en 
kompassriktning ett väl fungerande samarbete med näringslivet, högskolor och universitet. 
Verksamheten vill via sådana samarbeten säkerställa att våra elever får den kunskap de behöver ha 
med sig efter avslutade gymnasiestudier. Skolan arbetar via branschråden för att andelen elever på 
yrkesförberedande program som tar examen ska öka och att dessa elever är anställningsbara efter 
avslutade gymnasiestudier. 
 
För att vår utbildning ska vara bäst i Sverige krävs att den bästa personalen arbetar på 
Hulebäcksgymnasiet. Detta vill verksamheten säkerställa genom att satsa på kompetensutveckling i 
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linje med vår kompassriktning 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, vilket föranlett gymnasiet att se över lokalerna för att hitta 
rum för tysta miljöer.  
 
Gymnasieverksamheten i Härryda kommun har vid sidan av Hulebäcksgymnasiet även ett ansvar i att 
säkerställa att alla ungdomar 16-20 år folkbokförda i Härryda kommun får en god gymnasial 
utbildning. I projekt InVux arbetar verksamheten med att få till stånd samarbeten som är gynnsamma 
för individen och för resursutnyttjandegraden inom Härryda framtid och gymnasieverksamheten. För 
att säkerställa att alla ungdomar folkbokförda i Härryda kommun får en god gymnasial utbildning 
samarbetar verksamhetschefen för gymnasiet både med kommunala och fristående aktörer i regionen. 
Hösten 2020 startar Fridaskolan gymnasieskola i Mölnlycke. Verksamhetschef och sektorchef har 
tillsammans med skolledningen på Fridaskolan haft flera möten för att möjliggöra ett gott samarbete 
skolorna emellan. 

2.5 Kultur och fritid 

2.5.1 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 
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. 
 
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.  
 
Fritidsbanken är en del av fritidsverksamheten och fungerar som ett bibliotek, fast med sport-och 
friluftsprylar. De flesta artiklarna är skänkta av privatpersoner och föreningar, alla får låna gratis. 
Fritidsbanken bidrar till en hållbar miljö genom återbruk och minskad onödig konsumtion. Idag finns 
en lokal för Fritidsbanken i centrala Mölnlycke och en filial med skridskor, klubbor m.m. i Landvetter 
ishall. 
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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 
2019 

Budget 
2020 

Budget 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Antal kursplatser i kulturskolans terminskurser 1 778 1 650 1 650 1 650 1 650 

Antal utlån biblioteken 360 000 400 000 360 000 360 000 360 000 

Antal besök kulturhusen 493 296 500 000 500 000 500 000 500 000 

Antal ungdomar 7-20 år, Härryda kommun 7 782 7 800 8 148 8 331 8 532 

Antal mötesplatser som Fritid ungdom ansvarar 
för eller stödjer 7 7 7 7 7 

Antal bidragsberättigade föreningar 130 132 132 130 130 

Antal barn som deltar i simskolan 247 250 250 250 250 

Antal deltagartillfällen (LOK-stöd) 287 315 280 000 280 000 280 000 280 000 

2.5.2 Politiska inriktningar 

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. 

Plan för genomförande 

Offentlig konst 
En viktig och betydelsefull del av arbetet med den offentliga konsten är medborgarnas delaktighet och 
insyn i arbetet. 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. Olika dialoger har ägt rum sedan hösten 2018. Dels har 
öppna dialoger med medborgare förts i konstprojekten vid Mölnlycke fabriker – skulptur vid 
Massetjärn och ny idrottsarena – och dels har samverkan med brukare skett inför det påbörjade 
projektet på Säteriets bostadsområde genom skola och fastighetsägare (dialogprocess). Inför 
kommande konstprojekt är ambitionen att starta dessa i ett tidigt skede av byggprocessen, i samband 
med planarbetet, för att på så sätt kunna få fler involverade i projekten.  
 
Rekreation och fritid 
I syfte att maximera beläggningen av de idrotts- och föreningsanläggningar som finns tillgängliga i 
Härryda kommun kommer föreningsservice att se över bokningsrutiner och kartlägga beläggningen på 
anläggningarna. Detta för att säkerställa en tydlig kommunikation som gör det enkelt för medborgarna 
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att utnyttja idrotts- och föreningsanläggningarna på bästa vis. Dialog med föreningar och 
utvecklingsarbete är viktigt för att nå en bra och effektiv planering och synliggörande av våra ytor för 
medborgare i kommunen. För att kunna skapa möjligheter till rekreation och en aktiv och hälsosam 
fritid krävs samarbete inom förvaltningen för att på ett tydligt och bra sätt arbeta framåt. En kommun 
med starkt kultur- och fritidsutbud är attraktiv och konkurrenskraftig i nyinflyttning och etablering. 
Tillsammans med en öppenhet och tydlighet för fler samarbeten och fler aktörer skapar vi goda 
förutsättningar för utveckling i hela kommunen. 

Välfärdsnämndens mål och inriktningar för 2021 
• Det ska finnas fler utförare inom kulturskolan 

Plan för genomförande 
I Härryda kommun finns flera aktörer som idag vänder sig till barn och unga med ett kulturellt 
pedagogiskt utbud. Kulturskolan samarbetar idag med flera aktörer som studieförbund, företagare och 
institutioner för att skapa goda förutsättningar för ungas kulturutövande. Hur eller om eller på vilket 
sätt fler utförare ska ingå i kulturskolans organisation får en utredning utvisa. Det ska finnas olika sätt 
att skapa kultur och en bredd av kulturella uttryck. Idag arbetar kulturskolan utifrån en pedagogisk 
höjd och ett konstnärligt mål som kombineras i en kulturkontext. En ökad valfrihet för barnen utifrån 
intresse och form är av godo så att fler unga får tillgång till kulturskapande och utvecklas inom den 
kulturella infrastrukturen som medför att kommunen också blir en attraktiv arena för etablering och 
nyinflyttning. 
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3 Sektor för socialtjänst 
3.1.1 Sektorns organisation 

 
Sektor för socialtjänst har som uppdrag att bidra till goda och jämlika livsvillkor hela livet för 
människor som bor och vistas i Härryda kommun. Detta uppnås genom att erbjuda äldreomsorg, stöd 
till personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg, kommunal hälso- och sjukvård, 
flyktingmottagande, arbetsmarknadsåtgärder och vuxenutbildning. 

Socialtjänsten ska genom en rättssäker och samlad myndighetsutövning säkerställa att brukare får den 
hjälp och det stöd de är i behov av. Insatserna ska vara kvalitetssäkrade och evidensbaserade samt 
utföras med respekt för människors självbestämmande och integritet. 

Sektorn ska omvärldsbevaka och resurserna ska användas på ett effektivt sätt utifrån lagstiftningens 
krav och anpassas vid nya förutsättningar och förändrade behov. Sektorn ska sträva mot att vara en 
serviceorganisation med myndighetsansvar, där varje enskilt möte mellan invånare och medarbetare i 
sektorn präglas av service och kvalitet. 

Sektorn ska vara en attraktiv arbetsgivare som arbetar långsiktigt för att skapa stabilitet i 
organisationen. 

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 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 
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finns bostäder av god kvalitet och tillgänglighet för äldres och funktionsnedsattas bedömda behov 
• att införa lagen om valfrihet (LOV) inom vård- och omsorgsboende (SÄBO) 

Plan för genomförande 
En handlingsplan för psykisk hälsa är framtagen genom vårdsamverkan på nationell, regional och på 
lokal nivå. Handlingsplanen fokuserar på fem områden; förebyggande och främjande arbete, tidiga 
insatser, enskildas delaktighet, insatser för utsatta grupper och ledning och styrning. För 2021 görs 
ingen revidering av den lokala handlingsplanen utan befintlig plan förlängs. Med stöd av riktade 
statsbidrag planerar sektorn för fortsatt genomförande av handlingsplanens aktiviteter. 
 
I arbetet att utveckla och förebygga insatser för unga är samarbetet med polis och skola prioriterat. 
Samverkansformen SSPF (skola, socialtjänst, polis och fritidsverksamhet) är en stabil och etablerad 
samverkansform som främjar ett långsiktigt strukturellt förebyggande arbete. Det är en viktig arena för 
att förebygga och stävja ungdomskriminalitet. Socialtjänstens fältverksamhet finns tillgänglig kvällar 
och helger i miljöer där barn och unga vistas. Fältverksamheten kommer att utvärderas under 2021. 
Möjligheten till kommunsamverkan kommer att utredas under det kommande året inom området våld i 
nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck. Det blir allt svårare för en kommun att upprätthålla 
kompetens inom flera av socialtjänstens än mer specialiserade verksamhet. Avtalssamverkan med 
andra kommuner är ny möjlighet som öppnades genom förändring i kommunallagen 2018 som ger 
bättre förutsättningar för en långsiktigt stabil verksamhet. 
 
Konkurrensutsättning inom socialtjänstens område har ökat de senaste åren och fler utförare har 
etablerat sig i Härryda kommun. Det har främst skett genom entreprenadupphandling av särskilt 
boende för äldre och gruppbostäder och servicebostäder för personer med funktionsnedsättning. Inom 
hemtjänst finns sedan tidigare LOV och en plan är framtagen för införande av LOV i särskilt boende 
för äldre. Idag utgör köp av social omsorg cirka 25 procent av socialtjänstens nettobudget med LOV i 
särskilt boende kommer andelen att öka till 50 procent, vilket betyder köp av social omsorg för cirka 
330 mnkr. 
 
Under 2021 kommer en nybyggd servicebostad i Landvetter prövas om den kan utföras av extern 
utförare. 
Sektorn för samhällsbyggnad beaktar och planlägger mark som är ändamålsenlig för bostäder för äldre 
och personer med funktionsnedsättning. Detta för att öka möjligheten för andra att bygga, äga och 
bedriva verksamhet inom socialtjänstens ansvarsområde. 

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 
Sektorns övergripande prognosmöten ska utvecklas under 2021 till att i större omfattning involvera 
kvalitetsarbete, kommungemensamma strategiska områden, politiska mål och fokusområden i 
sektorsplanen. På så sätt blir effektiviteten tydligare i verksamheten. Vidare kommer sektorn fortsätta 
kostnadsjämförelser med andra kommuner och delta i projekt så som Kostnad per brukare, vilket leder 
till kunskap och insikter om hur verksamheterna ligger till kostnadsmässigt och kan bedrivas än mer 
effektivt. Sektorn arbetar kontinuerligt med analyser av verksamheternas nettokostnadsavvikelser. 
Inom barn och familj är nettokostnadsavvikelsen medvetet något hög, vilket också speglar den 
politiska ambitionen på området. 
 
Sektorn arbetar systematiskt och uthålligt enligt sektorns riktlinje för kvalitetsledningssystem. 
Kvalitetsarbetet vilket innefattar tydlig rollfördelning, politiska mål, patientsäkerhetsarbete, klagomål 
och synpunkter, avvikelsehantering, egenkontroller, riskanalyser, processkartläggning, rutiner med 
mera. En samlad socialtjänst är av vikt i mötet med kommuninvånaren och sektorn arbetar med Öppna 

Page 418 of 677



28(39) 

jämförelser för att tydliggöra samverkan mellan de fem verksamheterna. Under 2021 planerar sektorn 
att utveckla arbetet med processer genom att kartlägga huvudprocesserna och för sektorn särskilt 
viktiga processer. Processerna ska vara tydligt definierade, processkartlagda och kända bland 
medarbetarna. Arbetet organiseras med så kallade processägare och processledare. Digitaliseringen 
inom sektorn drivs för att kostnadseffektivera verksameterna och samtidigt ge en högre service till 
invånarna. 

3.1.3 Sektorns ekonomi 

Resultatbudget 

Belopp i tkr 
Bokslut 

2019 
Budget 

2020 
Budget 

2021 
Plan     
2022 

Plan        
2023 

Taxor och avgifter 25 701 25 642 26 212 27 887 27 887 

Hyror och arrenden 35 663 26 390 26 281 26 423 27 242 

Bidrag 63 584 51 914 38 214 38 214 38 214 

Försäljning av verksamhet och 
entreprenad 87 607 4 077 4 077 4 077 4 077 

Övriga intäkter 941 122 122 122 122 

Summa intäkter 213 496 108 145 94 906 96 723 97 542 

Lönekostnader 501 975 424 398 427 264 415 387 416 612 

Köp av huvudverksamhet 206 036 215 507 202 311 221 498 227 046 

Lokalhyror och markhyror 59 193 56 633 55 324 56 775 57 929 

Avskrivningar och internränta 4 117 5 360 5 035 5 035 5 035 

Övriga kostnader 130 125 123 027 131 396 127 093 126 593 

Summa kostnader 901 446 824 925 821 330 825 788 833 215 

Nettokostnader 687 950 716 780 726 424 729 065 735 673 

Driftbudget per verksamhet 

Verksamhet, tkr 
Bokslut 

2019 
Budget 

2020 
Budget 

2021 
Budget 

2022 
Budget 

2023 

Ledning 40 504 80 634 78 103 92 370 93 449 

Vård och omsorg 194 074 196 289 196 415 181 450 181 450 

Hälsa och bistånd 168 634 163 459 170 009 170 041 174 589 

Funktionsstöd 160 881 137 893 138 836 145 168 147 976 

Härryda framtid 39 213 62 322 66 099 63 074 61 247 

Barn och familj 84 644 76 183 76 962 76 962 76 962 

Nettokostnad 687 950 716 780 726 424 729 065 735 673 

Driftbudget/plan för sektor socialtjänst innebär en nettokostnadsökning på 18,9 mnkr under 
planperioden. Den främsta anledningen till nettokostnadsökningen är nya boenden och 
volymförstärkningar inom sektorn. En kostnadsökning på 8,3 mnkr och en intäktsminskning på 10,6 
mnkr sker jämfört med budget 2020. Förändringen avser främst personlig assistans där intäkts- och 
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kostnadsbudgeten anpassas till lägre nivåer, men nettobudgeten förblir oförändrad. 

Nya boenden och volymökning 

För det planerade upphandlade särskilda boendet på Säteriet ligger sedan tidigare plan ett 
budgettillskott för att täcka kostnaden för ytterligare 14 platser, från 40 till 54 stycken. 

Den tillfälliga utökningen av åtta permanentplatser på Ekdalagården samt köpt korttidsvård, för att 
täcka behovet av platser för äldre på särskilt boende i väntan på särskilda boendet på Säteriet, tas bort 
2022 då Säteriet förväntas öppna. 

Med anledning av volymökningar baserat på befolkningsprognosen förstärks budgeten för hemtjänst 
från 2021 med 3,4 mnkr, 6,0 mnkr 2022 och 10,5 mnkr 2023. Då behovet av personlig assistans inte är 
lika stort tas budgettillskottet på 0,5 mnkr enligt tidigare budgetplan bort. 

Inom funktionsstöd planeras två nya boenden enligt lokalresursplanen. En servicebostad i Landvetter 
planeras att driftsättas halvår 2021 samt tillgänglighetsanpassade lägenheter i Mölnlycke halvår 2022. 

Ytterligare verksamhetsförändringar 

Det behövs en samlad kompetens kring upphandling och uppföljning av verksamheter och avtal och 
med anledning av detta införs en beställarenhet motsvarande 2,0 mnkr. 

Göteborgs stad utför sedan mars 2020 serveringstillstånd och tillsyn för kommunen, budgeten på 0,3 
mnkr för avgifter tas därmed bort. 

Kostnaden för resor till och från dagverksamhet inom vård och omsorg samt arbetsresor till och från 
daglig verksamhet inom funktionsstöd har ökat sedan ett nytt avtal tecknades, budgeten förstärks 
därmed med 1,0 mnkr respektive 0,9 mnkr. 

Som en konsekvens av att lagen för bostadsanpassningsbidrag förändrades under 2018 samt ett årligt 
underskott på verksamheten för bostadsanpassningsbidrag förstärks budgeten med 1,0 mnkr. 

Köpta platser inom funktionsstöd har gått med underskott under ett antal år i väntan på de nya 
boenden enligt lokalresursplanen förstärks budgeten tillfälligt under 2022 och 2023 med 3,0 mnkr. 

Enligt tidigare plan minskas den tillfälliga volymförstärkningen av ledsagare och avlösare 2023. 

Utifrån rådande konjunkturläge finns det ett behov att förstärka arbetsmarknadsenheten med 1,0 
årsarbetare jobbcoach under hela planperioden samt budgeten för utbetalning av försörjningsstöd 
under 2021 med 3,2 mnkr. 

För att satsa på familjehemsplaceringar i egen regi och därmed undvika dyra HVB-placeringar 
förstärks budgeten för arvode och omkostnader till familjehem samt arvode till kontaktfamiljer med 
1,2 mnkr. 

Sektorn kommer att se över de medlemsavgifter som betalas till föreningar för att säkerställa att de är 
relevanta för verksamheten. 

2022 sänks ramen för sektorn med 10 mnkr, regeringen har aviserat om ett permanent årligt tillskott på 
cirka 12 mnkr för att stärka äldreomsorgen som inte är budgeterat. 

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

Nettoutgift 2 473 5 487 2 600 2 600 2 400 2 400 2 400 

I investeringsbudgeten finns anslag för it-inventarier och reinvesteringar (förnyelse av inventarier) 
samt investeringar med anknytning till de objekt som finns upptagna i lokalresursplanen. 
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3.2 Vård och omsorg 

3.2.1 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 och rättssäkerhet. Verksamheten ska 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. Den ekonomiska medvetenheten bland medarbetare ska vara hög och leda till en 
ansvarsfull resursanvändning och kostnadseffektivitet. 
 
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. 

Kvalitetsindikatorer 

  Bokslut 
2016 

Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Progn. 
2020 

Personalkontinuitet inom hemtjänsten  (antal 
personal som en hemtjänsttagare möter under 14 
dagar). 

14 15 17 16 15 

Brukares upplevelse av bemötande inom 
hemtjänst 98 99 98 97 98 

Brukares upplevelse av bemötande inom särskilt 
boende 95 96 95 93 96 

Brukares upplevelse av trygghet inom hemtjänst 86 85 90 86 88 

Brukares upplevelse av trygghet inom särskilt 
boende 91 91 86 85 90 

Brukares upplevelse av inflytande och delaktighet 
inom hemtjänst 92 93 85 89 93 

Brukares upplevelse av inflytande och delaktighet 
inom särskilt boende 84 86 87 87 86 
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Informationstal 

  Bokslut 
2019 

Budget 
2020 

Budget 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Antal permanenta platser särskilt boende 
(mätdatum 31/12) 261 269 269 269 269 

Antal korttidsplatser särskilt boende, egen regi 
(mätdatum 31/12) 27 27 27 27 27 

Antal besök dagverksamhet (totalt under året) 3 853 5 000 3 750 3 750 3 750 

3.2.2 Politiska inriktningar 

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. 

Plan för genomförande 
Vård och omsorg ska skapa förutsättning för utveckling och innovation av vården och omsorgen 
genom en god organisatorisk och social arbetsmiljö, stöd från chefer och kompetensutveckling. 
Verksamheten kommer kontinuerligt att arbeta för att brukare ska ha ett reellt inflytande över sitt liv 
med goda möjligheter till en aktiv vardag med meningsfullhet, välbefinnande och ett bemötande 
präglat av mänsklighet och omtanke.  
 
Kvalitet skapas i brukarens upplevelse av bemötande, kontinuitet och hur stödet utförs, vilket mäts 
genom regelmässiga brukarundersökningar. På individnivå sker uppföljning av den individuella 
genomförandeplanen (IGP) regelbundet och systematiskt. Resultatet av dessa undersökningar ligger 
till grund för det ständiga förbättringsarbetet.  
 
Systematisk utbildning och handledning ska fortsätta att genomföras regelbundet för att skapa 
medvetenhet hos medarbetare kring hur värdegrundens intentioner omsätts i varje möte med brukaren. 

Välfärdsnämndens mål och inriktningar för 2021 
• Kvaliteten inom äldreomsorgen ska öka 

Plan för genomförande 
Verksamheten kommer att säkerställa att förutsättningar finns för att leva ett så gott och aktivt liv som 
möjligt och därmed skapa ökad kvalitet inom äldreomsorgen. Forum för delaktighet och inflytande 
avseende planering av till exempel aktiviteter, matsedel och övriga för brukare viktiga frågor finns 
idag på de särskilda boendena och dessa forum, de så kallade brukarråden, kommer att utvecklas och 
likriktas. Arbete kommer nu att genomföras för att kunna erbjuda fler sociala aktiviteter utifrån behov 
och önskemål, särskilt på helger och kvällar. Verksamheten kommer under 2021 att utreda 
möjligheten för målgruppen personer med stora omfattande omvårdnadsinsatser i ordinärt boende 
tillgång till träffpunktsverksamhet på äldreboendena.  
 
Arbetet inom äldreomsorgen är relationsbaserat och en god personkontinuitet är en viktig faktor för 
höja kvaliteten. Personkontinuitet är föremål för månadsvisa uppföljningar med åtgärder som ska leda 
till förbättring och arbetet kommer att fortgå under 2021. 
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Regelbunden och systematisk uppföljning kommer att ske med hjälp av olika metoder inom ramen för 
socialtjänstens kvalitetsledningssystem. 

3.3 Hälsa och bistånd 

3.3.1 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), lag om offentlig upphandling (LOU), nationell lagstiftning, gällande avtal och 
överenskommelser inom Hälso- och sjukvårdens område. 
 
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, LVM 
och LSS. Myndighetsutövning sker genom rättssäkra utredningar och beslut. Verksamheten ska arbeta 
aktivt med att underlätta för de personer som vårdar eller stödjer en närstående. 
 
För målgruppen vuxna med beroende/ socialpsykiatrisk problematik ges insatserna huvudsakligen på 
frivillig grund men kan även, i vissa fall, ges i form av tvångsvård. Utöver myndighetsutövning har 
verksamheten behandlande uppdrag och tillgång till olika boendeformer.  
 
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. 
 
Från och med 2021 ges verksamheten i uppdrag att skapa en enhet för upphandling och avtal. Enheten 
har i uppdrag att ansvara för avtalsuppföljning gällande sektorns ramavtal, avtal för entrepenader samt 
avtal inom valfrihetssystemet. Enheten ska bistå vid inrättandet av LOV samt ha det operativa ansvaret 
för valfrihetssytemet inom sektorn. 
 
Hälsa och bistånd består av handläggarenhet, vuxenenhet, sjuksköterskeenhet, rehabenhet, 
hälsofrämjande enhet och beställarenhet. 

Kvalitetsindikatorer 

  Bokslut 
2016 

Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Progn. 
2020 

Ej återaktualiserade vuxna med missbruksproblem 
21+ ett år efter avslutad utredning eller insats, 
andel (%) 

85 88 78 96 80 

Andel brukare som avlider med mänsklig närvaro, 
(%) 87,8 94 91,4 96 95 
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Informationstal 

  Bokslut 
2019 

Budget 
2020 

Budget 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Inskrivna i kommunal HSV (genomsnitt år) 921 920 940 960 980 

Antal personer med beslut om LSS-insats/månad 
(mätmånad oktober) 305 300 300 300 310 

Antal timmar hemtjänst (mätmånad oktober) 13 842 12 100 12 800 13 400 14 300 

Antal personer med hemtjänst (mätmånad 
oktober) 718 730 740 740 750 

Antal vuxna placerade enligt SoL och LVM 26 27 29 30 32 

Antal vuxna som har kontakt med vuxenenheten  275 355 375 400 

3.3.2 Politiska inriktningar 

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. 

Plan för genomförande 
Hälsa och bistånd planerar att under 2021 fortsatt arbete med att förbättra samverkan mellan 
verksamhetens enheter, med sektorns övriga enheter och med regionen. Lagen om samverkan vid 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård ställer ökade krav på samtliga parter vilket medför behov 
av nya samverkansformer. Områdena samsjuklighet, psykisk ohälsa och beroendeproblematik ska ha 
ett särskilt fokus. 
 
De tvärprofessionella teamen inom områdena demens, psykiatri och palliativ vård samt 
vårdplaneringsteamet ska ha tydliga uppdrag och evidensbaserade arbetsmetoder ska förankras inom 
hela sektorn genom utbildningsinsatser. En större kompetenssatsning kallad "händerna på ryggen" sker 
inom rehabområdet.   
Ny teknik effektiviserar verksamheterna exempelvis digital signering av medicinlistor frigör 
brukarnära tid samtidigt som dokumentationen rättssäkras och avvikelser gällande medicinering 
hanteras effektivare.  
 
I kommunen erbjuds sociala och/eller rehabiliterande aktiviteter för medborgare i alla åldrar och 
fritidsverksamheten för äldre kommer att utvecklas. Aktiviteter på de träffar som arrangeras av 
hälsofrämjande enheten i Mölnlycke, Landvetter och Hindås och som specifikt riktas mot målgruppen 
äldre i ordinärt boende ska genomföras på ett tryggt sätt i mindre grupper eller med digital teknik. 

Välfärdsnämndens mål och inriktningar för 2021 
• Kvaliteten inom äldreomsorgen ska öka 

Plan för genomförande 
Höja den medicinska kompetensen genom satsningar inom ramen för God och Nära vård. Vilket sker 
genom ökad närvaro av legitimerad personal, stärka den systematiska utbildningorganisationen, 
kvalitetssäkra uppföljning av delegeringar och ett tydliggörande av det medicinska ledningsansvaret 
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för HSL-insatser inom äldreomsorgen. Insatserna ska säkerställa en personcentrerad och patientsäker 
vård. 

3.4 Funktionsstöd 

3.4.1 Grunduppdrag 
Verksamhetsområdets grunduppdrag 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 ges till personer med funktionsnedsättning inom alla åldersgrupper. Individuellt anpassat stöd 
ska tillgodose enskildas behov inom olika livsområden. Stödet ska utformas utifrån den enskildes egna 
resurser för att stärka möjligheten till att leva som andra, till ett självständigt liv, delaktighet i 
samhällslivet, att bo på ett sätt som är anpassat efter individuella behov, meningsfull sysselsättning 
samt avlastning för anhöriga.  
 
Den enskilde ska tillförsäkras delaktighet, inflytande och möjlighet till insyn. Insatserna ska 
samordnas utifrån den enskildes samlade livssituation och ska vara trygga och rättssäkra samt präglas 
av helhetssyn och kontinuitet. Barnperspektivet ska beaktas utifrån barnkonventionens principer. 
Verksamheten ska vara kunskapsbaserad med personal som har lämplig utbildning och erfarenhet.  
 
Insatserna ska ges i enlighet med mål och övriga bestämmelser i lagstiftningen och på ett sådant sätt 
att stödet tillgodoser den enskildes behov och uppfyller verksamhetens mål och uppdrag. 
Verksamheten ska säkerställa att insatserna utförs med god kvalitet och är kostnadseffektiva genom 
kontinuerlig verksamhetsuppföljning och i jämförelse med andra.  
 
Funktionsstöds verksamhet består av bostad med särskild service, daglig verksamhet, korttidsvistelse, 
personlig assistans, ledsagar- och avlösarservice, kontaktperson, boendestöd och öppen dagverksamhet 
för personer med psykisk ohälsa. 

Kvalitetsindikatorer 

  Bokslut 
2016 

Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Progn. 
2020 

Upplevd kvalitet inom områdena 
självbestämmande, trygghet, bemötande och 
trivsel, gruppbostad LSS, andel % 

77 89 70 84 85 

Upplevd kvalitet inom områdena 
självbestämmande, trygghet, bemötande och 
trivsel, servicebostad LSS, andel % 

78 76 83 78 80 

Upplevd kvalitet inom områdena 
självbestämmande, trygghet, bemötande och 
trivsel, daglig verksamhet LSS, andel % 

80 79 76 78 80 

Upplevd kvalitet inom områdena 
självbestämmande, trygghet, bemötande och 
trivsel, boendestöd SoL, andel % 

80 89 87 87 87 
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Informationstal 

  Bokslut 
2019 

Budget 
2020 

Budget 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Antal personer med beslut om bostad med särskild 
service enligt LSS 111 130 142 154 166 

Antal personer med daglig verksamhet 121 138 138 138 138 

Antal personer med boendestöd 91 105 105 100 100 

3.5 Härryda framtid 

3.5.1 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. 

Kvalitetsindikatorer 

  Bokslut 
2016 

Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Progn. 
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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Informationstal 

  Bokslut 
2019 

Budget 
2020 

Budget 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Antal hushåll som beviljas försörjningsstöd 412 470 470 460 450 

Antal hushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd 216 220 220 220 220 

Antal deltagare i arbetsmarknadsåtgärder exkl. 
feriepraktik 262 180 180 180 180 

Antal kommunanvisade nyanlända 76 68 68 68 68 

Antal hushåll med ett boendebeslut, enheten för 
nyanlända 146 170 150 150 150 

Antal studerande/ individer 940 1 250 1 250 1 250 1 250 

3.5.2 Politiska inriktningar 

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 

Plan för genomförande 
Härryda framtid arbetar för att utveckla arbetsmetoderna inom verksamhetsområdet för att nå en ökad 
egen försörjning genom ett tydligt fokus på arbete. Aktiviteterna handlar bland annat om att utveckla 
kontakten med näringslivet och säkerställa en tydlig koppling mellan kravställande/individuella 
handlingsplaner och rätten till försörjningsstöd. Arbetsmetoderna ska vara effektiva och personer som 
ansöker om försörjningsstöd och bedöms stå till arbetsmarknadens förfogande ska snarast vara 
inskrivna på arbetsmarknadsenheten (AME). AME kommer att utveckla arbetsmarknadsinsatser i form 
av gruppverksamhet, arbetsförmågebedömningar och fler arbetstränings- och praktikplatser på 
kommunala och externa arbetsplatser.  
 
Vuxenutbildningen (VUX) ska erbjuda ett större utbud av kortare utbildningar som ger personer som 
står längre från arbetsmarknaden möjlighet till anställning. VUX ska fortsätta bedriva fortbildning för 
socialtjänstens vård och omsorgsmedarbetare. För att VUX ska kunna erbjuda den bästa utbildningen 
ska det systematiska kvalitetsarbetet ha fokus på lärares kompetens i att undervisa elever som ej har 
svenska som modersmål. Under våren 2021 ska möjligheten till att införa LOV inom VUX utredas. 
Yrkeshögskolan (YH) ska fortsätta bedriva utbildningar där eleverna i mycket hög utsträckning får 
arbete direkt efter avklarad utbildning. Att skapa nya utbildningar till kommande bristyrken ingår i 
uppdraget. Myndigheten för yrkeshögskolan beviljar bara utbildningar där arbetsmarknaden anses god.  
 
Härryda framtid ska ha en nära samverkan med näringslivsenheten i syfte att hitta arbeten åt 
klienterna. Uppföljning av verksamhetsområdets handlingsplan kommer att fortsätta ske vid två 
tillfällen till välfärdsnämnden i enlighet med välfärdsnämndens årshjul. 
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Välfärdsnämndens mål och inriktningar för 2021 
• Kostnader för ekonomiskt bistånd ska minska 

Plan för genomförande 
Härryda framtids olika enheter är beroende av varandra. Enheternas processer ska ha en tydlig riktning 
– mot egenförsörjning. Alla enheter i Härryda framtid har sin roll för att kunna åstadkomma detta. 
 
Processkartläggning av alla rutiner gällande enheten för nyanlända ska ske för att både personal och 
klienter ska få en bättre förståelse för hela mottagningsprocessen. Föräldracirklar för nyanlända skall 
bedrivas för en bättre integration. Vidare kommer kommunen delta i ett ESF-projektet PIK (Premiär i 
Kommunen) vilket riktar sig mot ny- och gammelanlända med målet arbete eller studier efter avslutat 
projekt. AME ska arbeta med klienter redan under etableringstiden, allt för att korta vägen till 
egenförsörjning. Processkartläggning av insatser inom AME kommer att ske för att ge klienterna en 
större förståelse för den process de befinner sig i.  
 
Ett gemensamt arbete för en bättre samverkan med Arbetsförmedlingen samt Försäkringskassan 
kommer att intensifieras och nya samverkansmodeller kommer att inarbetas med dessa myndigheter. 
Verksamheten kommer att arbeta för att skapa en lågtröskelverksamhet för personer som står långt 
ifrån arbetsmarknaden. Efter utträdet ur samordningsförbundet Insjöriket 2023 ökar kommunens 
behov av arbetsträningsplatser. 

3.6 Barn och familj 

3.6.1 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. 
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Kvalitetsindikatorer 

  Bokslut 
2016 

Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Progn. 
2020 

Utredningstid i antal dagar från påbörjad 
utredning till avslutad utredning inom barn och 
ungdom 0-20 år, medelvärde 

78 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 (%) 87 72 78 81 74 

Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter 
avslutad utredning eller insats, andel (%) 91 81 81 81 78 

Informationstal 

  Bokslut 
2019 

Budget 
2020 

Budget 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Aktualiseringar avseende barn 0-17 år inom 
socialtjänst, antal 1 167 1 250 1 300 1 350 1 400 

Antal barn och unga 0-20 år som var föremål för 
individuellt biståndsbedömda öppna insatser 112 135 140 145 140 

Antal barn och unga placerade utanför det egna 
hemmet 0-20 år 102 80 80 80 75 

3.6.2 Politiska inriktningar 

Inriktningar 
Verksamheten ska ha fokus på barns, ungas och unga vuxnas psykiska ohälsa samt utveckla 
förebyggande insatser i de miljöer där unga vistas. 

Plan för genomförande 
Verksamheten kommer att fortsätta utveckla arbetssätt och driva samverkan för att tidigt identifiera 
barn och unga som riskerar att utveckla psykisk ohälsa i samarbete med Västra Götalandsregionen och 
sektor för utbildning och kultur genom bland annat gemensamma projekt och verksamheter.  
 
Verksamheten deltar genom ordförandeskap i den lokala temagruppen barn och unga Nosam i syfte att 
förbättra samverkan för de barn och unga som är i behov av insatser från både kommun och region och 
att främja samordnade insatser i ett tidigare skede. Utgångspunkten är målet att alla barn ska lyckas i 
skolan och det familjecentrerade arbetssättet är grunden för arbetet. Som stöd finns den regionala 
samverkansplanen 2020-2023 om samverkan mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i 
Västra Götaland. I planen anges att det ska ske genom ett välfungerande lokalt arbete för barn och 
unga med tydligt brukar- och barnrättsperspektiv. 
 
» Fokus på barnrättsperspektiv; särskilt fokus på delaktighet samt frihet från våld. 
» Tidig samverkan kring barn som har problem som visar sig på alla tre områdena: skolan, hemmet, 
socialt. 
» Tidigt identifiera barn som far illa. 
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Samarbetet med polisen och kommunens skolor är prioriterat på fältet genom att vistas i samma 
miljöer och på skolorna för att fånga upp ungdomar som är kriminella och/eller på väg att utveckla ett 
kriminellt beteende och/eller psykisk ohälsa. SSPF (Skola, Socialtjänst, Polis och Fritid) är en viktig 
arena för samverkan för att förebygga och stävja ungdomskriminalitet. 
 
I syfte att utveckla arbetet med våld i nära relationer, vilket inkluderar hedersrelaterat våld och 
förtryck undersöks kommunsamverkan.  
 
Verksamheten arbetar enligt inriktningen Hemma först som innebär att verksamheten arbetar med 
utgångspunkten att alla barn har rätt till sin familj och rötter, skydd, hälsa och utveckling. Genom att 
involvera och engagera både det privata och det professionella nätverket försöker verksamheten 
uttömma alla möjligheter till stöd i syfte att undvika att barn skiljs från sina föräldrar och från uppbrott 
under deras uppväxt. Barn ska om möjligt växa upp i sitt hem eller nätverk genom ett effektivt 
förebyggande arbete, tidiga insatser och adekvat stöd till familjen och nätverket. I de fall barnets bästa 
innebär att barnet måste skiljas från sina föräldrar krävs noggrann planering och tät uppföljning i syfte 
att säkerställa vårdens kvalitet och omfattning och barnets kontakt med sin ursprungsfamilj och 
nätverk. 

Page 430 of 677



  
  
  

  

  

 
 

H
K2

60
1,

 v
1.

0,
 2

01
6-

12
-1

6 
   

 

 

 

Investering 2021-2025 
Välfärdsnämnden 2020-10-21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Välfärdsnämnden
Investeringsbudget

Belopp i tkr Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Utbildning och kultur 16 342 19 600 11 300 11 640 11 470 12 300
Socialtjänst 5 487 2 600 2 600 2 400 2 400 2 400
Summa investeringar 21 829 22 200 13 900 14 040 13 870 14 700
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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. 
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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 

Page 445 of 677



 

 Lokalresursplan 2021-2025 
  – 8 – 

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.  

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Barn 6-15 år Östra delarna
per 31 december respektive år

6-11 år 12-15 år

Page 450 of 677



 

 Lokalresursplan 2021-2025 
  – 13 – 

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 

 

  

Page 454 of 677



 

 Lokalresursplan 2021-2025 
  – 17 – 

 

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
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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 
  
 
       

Page 463 of 677



 

 Lokalresursplan 2021-2025 
  – 26 – 

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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Statistiska uppgifter per 2020-09-30

Omvärldsanalys
Befolkningsförändringar t.o.m. 3:e kvartalet 2020 och
folkmängd 30 september 2020

    Folk-     Folk-     Födda     Döda     In-     Ut-      Juste-
    mängd     ökning     flyttade      flyttade      ringar*)

Kommunen 38 120        143        270         195     1 819      1 754            3

Riket 10 373 225       45 636       87 661       72 312      62 227      35 128         3188
Länet 1 733 574        7 693       15 060       11 970      32 579      28 429          453

Kommentar:  Folkmängden i kommunen var 38 120 personer den 30 september i år. Det är en ökning med 143 perso-

ner sedan årsskiftet. Under årets första nio månader flyttade 1 819 personer till kommunen, 1 754 flyttade ut, 270
barn föddes och 195 personer avled.

Under samma period ökade folkmängden i båda riket och länet med 45 636 respektive 7 693 personer.

*) Under begreppet "justeringar" redovisas eventuella  födelser och dödsfall som inträffat före den aktuella
redovisningsperioden men som har rapporterats under denna period samt eventuella rättelser av tidigare
gjorda aviseringar.
Antal bostadslägenheter som påbörjats
under januari - september 2020

Distrikt Alla lägen- Därav i
heter Småhus Flerfamiljshus

Råda 532 16 516
Landvetter 11 11
Härryda 7 7
Björketorp 9 9

Kommunen totalt 559 43 516

Kommentar: Antalet påbörjade bostadslägenheter i vår kommun under perioden januari - september 2020 uppgår 

till 559, därav 43 lägenheter i småhus och 516 lägenheter i flerfamiljshus. Totalt 532 lägenheter har påbörjats i 
Råda distrikt, 11 lägenheter i Landvetter distrikt och nio respektive sju lägenheter i distrikt Björketorp och Härryda.

Aktuella siffror från SCB
Konsumentpriser (%) +0,4 September 2020 jämfört med september 2019
Producentpriser (%) -4,2 September 2020 jämfört med september 2019
Detaljhandelns försäljningvolym (%) +3,9 September 2020 jämfört med september 2019
Industrins produktionsvolym (%) -3,7 September 2020 jämfört med september 2019
Industrins orderingång (%) -0,3 September 2020 jämfört med september 2019

Kommentar:  Producentpriser har minskat jämfört med september 2019 medan konsumentpriser är något högre jämfört

med samma period förra året. Detaljhandelns försäljningvolym visar på en ökning med 3,9 procent jämfört med
september månad förra året medan industrins produktionsvolym och industrins orderingång sjönk med 3,7 respektive 
0,3 procent under september 2020 jämfört med september 2019.
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Arbetslösa 16-64 år Kommunen       Länet     Riket Kommunen     Länet      Riket
antal och procent 202009 202009 202009 201909 201909 201909

Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal %
Öppen arbetslöshet 749 3,8 45919 5,2 273496 5,3 392 2,1 30508 3,6 192822 3,8
Inkl. personer i program 
med aktivitetsstöd 1033 5,2 74881 8,5 464405 9 631 3,4 54593 6,4 393499 7

Arbetslösa 18-24 år
antal och procent

Öppen arbetslöshet 116 6,4 6233 6,5 36303 6,7 53 2,9 4490 4,7 27009 5
Inkl. personer i program 
med aktivitetsstöd 161 8,9 11316 11,8 68782 12,7 83 4,6 7468 7,8 49265 9,1
Därav långtidsarbetslösa 5 554 4014 3 456 3635

Kommentar: Arbetslösheten bland befolkningen mellan 16 och 64 år i kommunen, länet och riket har ökat jämfört

med samma period förra året. Det är 1,8 procentenheter fler arbetslösa i kommunen, 2,1 respektive 2 procentenhe-
ter i länet och riket. Ungdomsarbetslösheten i kommunen, länet och riket har också ökat jämfört med samma 
period förra året. Det är 4,3 procentenheter fler arbetslösa i kommunen, 4 respektive 3,6 procentenheter i 
länet och riket.

Härryda kommun
Sektorn för samhällsbyggnad
2020-11-16 Zeljko Skakic
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  Justeras:      1 (2) 

Förbundsstyrelsen 

Protokollsutdrag 2020-11-27 

Göteborgsregionens kommunalförbund 

Teams-möte 

 

Protokollsutdrag 

§ 221. Förslag till reducering av årsavgiften till GR från och med 2022  

Diarienummer: 2020-00230 

Beslut 

Föreliggande förslag om att reducera årsavgiften från 75,52 kronor per invånare till 

72,64 per invånare från och med verksamhetsåret 2022 arbetas in i GR:s 

rambudget inför 2022 och bereds i samrådsunderlaget som medlemskommunerna 

hanterar under våren 2021. 

 

Förbundsdirektören får i uppdrag att utreda en eventuell frysning av årsavgiften till 

och med år 2023. 

Sammanfattning av ärendet 

Vid förbundsstyrelsens behandling av rambudget 2021 för GR 2020-05-08 

uppdrog förbundsstyrelsen åt förbundsdirektören att, med hänsyn tagen till 

inkomna synpunkter, i samband med beredning av samrådet inför budget 2022 

redovisa vad årsavgiften används till samt ta fram en konsekvensbeskrivning av 

vad det skulle innebära för kommunalförbundet att sänka årsavgiften med upp till 

tio procent. 

Som en konsekvens av att en eventuell reduktion av årsavgiften med 10 procent 

skulle få allt för stora konsekvenser för såväl GR som för våra samverksanparter 

uppdrog förbundsstyrelsens presidium till förbundsdirektören att ta fram ett 

omarbetat och reducerat förslag. Ett sådant presenterades på förbundsstyrelsens 

sammanträde 2020-10-16 och det är det förslaget som nu ligger till grund för detta 

beslutsärende. 

Beslutsunderlag 

Bilaga 1: Matris med belopp och konsekvensbeskrivning utifrån lagda förslag 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till utsänt förslag samt yrkar därutöver att 

förbundsstyrelsen uppdrar åt förbundsdirektören att utreda en eventuell frysning 

av årsavgiften till och med år 2023.  

Miguel Odhner (S) samt Martin Wannholt (D) yrkar bifall till ordförandens 

yrkande inklusive tilläggsyrkandet.  

Karin Pleijel (MP) yrkar tillsammans med Daniel Bernmar (V) avslag på utsänt 

förslag inklusive ordförandens tilläggsyrkande.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på utsänt förslag och finner att det bifallits. 

Ordföranden ställer proposition på tilläggsyrkandet och finner att det bifallits.  
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Förslag till reducering av årsavgiften till GR 
från och med 2022 

Förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta att godkänna föreliggande förslag om att 

reducera årsavgiften från 75,52 kronor per invånare till 72,64 per invånare från och 

med verksamhetsåret 2022.  

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta att detta förslag arbetas in i GR:s rambudget 

inför 2022 och bereds i samrådsunderlaget som medlemskommunerna hanterar 

under våren 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Vid förbundsstyrelsens behandling av rambudget 2021 för GR 2020-05-08 

uppdrog förbundsstyrelsen åt förbundsdirektören att, med hänsyn tagen till 

inkomna synpunkter, i samband med beredning av samrådet inför budget 2022 

redovisa vad årsavgiften används till samt ta fram en konsekvensbeskrivning av 

vad det skulle innebära för kommunalförbundet att sänka årsavgiften med upp till 

tio procent. 

 

I tjänsteskrivelse som lyftes till förbundsstyrelsen vid sammanträdet 2020-09-24 

presenterade ett antal åtgärder att vidta i en omfattning som motsvarar en 

sänkning av GR:s årsavgift från medlemskommunerna på upp till tio procent. En 

neddragning av årsavgiften i den storleken skulle få stora negativa konsekvenser i 

verksamheten i paritet med storleken på neddragningen. Finansiellt fungerar inte 

förbundet som en anslagsfinansierad kommunal förvaltning eller ett kommunalt 

bolag. Förbundet är mer att jämföra med en utvecklingsorganisation i en större 

koncern. Årsavgiften har ett högt värde som bekräftelse på den överenskommelse 

som fattats mellan kommunerna trots att den utgör en mindre del av förbundets 

omsättning. En minskning av årsavgiften får direkt negativa konsekvenser inom 

följande områden – i relation till storleken på neddragningen. 

 

• Att organisationen kan vara snabb och flexibel i arbete gentemot 

medlemskommuner, samarbetspartners och finansiärer bygger på att viss 

del av medarbetarnas tid finansieras av årsavgift. Här finns en stor risk 

förknippad med neddragningen av årsavgiften. 

• Samarbeten med tredje part som bidrar med externa medel. Det innebär 

att intäkterna till förbundet och därmed indirekt till våra 13 medlems-

kommuner minskar. Den externa projektfinansieringen uppgår till cirka 

73 000 tkr. Konsekvensen kommer att resultera i lägre utvecklings-

kapacitet inom GR (medlemskommunerna). Idag har tredje part ett högt 
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förtroende för GR. Att dra ner på tiden för att dels etablera, dels hålla 

igång samarbeten och relationer som byggts upp under lång tid kan 

riskera förtroendet för förbundet.  

• De samverkansytor, bland annat nätverk, där interaktion och avstämning 

sker med medlemskommunerna. Lyhördhet och handlingskraft för 

förbundet påverkas i relation till medlemskommunerna.  

• Till delar kan även kompetensutvecklingen för kommunernas anställda 

komma att påverkas eftersom del av den tid som krävs för 

omvärldsbevakning för att hålla kompetensutvecklingsinsatserna 

relevanta och på en hög nivå, till del finansieras av årsavgiften. 

 

Årsavgiften används också för att finansiera tid för att bevaka och påverka utifrån 

storstadsregionens intressen.  

 

• Hälso- och sjukvård (VGR) – möjligheten att bistå medlemskommunerna 

framtida utmaningar kopplade till kommunal hälso- och sjukvård minskar. 

• Minskade möjligheter att samordna statligt finansierade insatser på ett 

effektivt sätt för medlemskommunernas räkning, såsom GR gör idag. 

• BHU (VGR) – tillväxt och regional utveckling kräver mycket samverkan 

inom områden som infrastruktur, samhällsplanering, kompetens-

försörjning, klimat, miljö, näringslivsutveckling, utbildning. Årsavgiften 

finansierar delar av dessa insatser. 

• ESF och Tillväxtverket (EU) – Viktiga externa finansiärer med koppling till 

EU:s fonder och program. Här krävs bevakning och dialog för att GR ska 

vara en relevant samverkanspartner och få tillgång till medel som stödjer 

arbetet inom den strategiska inriktningen för medlemskommunerna i GR. 

• BRG, Göteborg & Co och Urban Futures. Avtalssamverkan.  

 

En del av de ursprungliga åtgärderna som lyftes fram påverkar GR:s olika 

transfereringar till andra organisationer. I ett fall föreslogs även en förändring i 

nuvarande ekonomimodell där finansiering som idag tas in via årsavgift istället 

föreslås tas in direkt från medlemskommunerna. 

 

Som en konsekvens av att en eventuell reduktion av årsavgiften med 10 procent 

skulle få allt för stora konsekvenser för såväl GR som för våra samverksanparter 

uppdrog förbundsstyrelsens presidium till förbundsdirektören att ta fram ett 

omarbetat och reducerat förslag. Ett sådant presenterades på förbundsstyrelsens 

sammanträde 2020-10-16 och det är det förslaget som nu ligger till grund för detta 

beslutsärende. 

Beskrivning av pågående process och tidplan 

• 24 september - En första inledande presentation av det pågående arbetet och 

med de förslag som föreligger presenterades vid förbundsstyrelsens möte 
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• 16 oktober – fortsatt diskussion i förbundsstyrelsen efter insamlade 

synpunkter.  

• 27 november 2020 – beslut fattas i förbundsstyrelsen. Beslutet om 

oförändrad alternativt justerad årsavgift till GR påverkar rambudget 2022.  

• December 2020-januari 2021 – beslutet ligger till grund för det ordinarie 

arbetet med samrådsunderlag inför rambudget 2022 

• 12 februari 2021 – beslut om samrådsunderlag i förbundsstyrelsen 

• Februari 2021 – april 2021 - samråd i medlemskommunerna 

• Maj 2021 – FS fattar beslut inför FFM 

• Juni 2021 – beslut i förbundsfullmäktige om budget 2022 

Beslutsunderlag 

• Bilaga 1: Matris med belopp och konsekvensbeskrivning utifrån lagda förslag 

BESKRIVNING AV ÄRENDET 

Bakgrund och syfte 

I samband med kommunernas samråd inför rambudget för GR 2021 aktualiserades 

frågan om storleken på kommunernas årsavgift till GR. I dagsläget är årsavgiften 

75,52 kr/invånare, med fördelning på kommunerna i förhållande till befolknings-

underlaget i Göteborgsregionen.  

 

Fem kommuner - Ale, Härryda, Lilla Edet, Mölndal och Partille – lyfte fram års-

avgiften i sina återkopplingar till GR. Ale, Härryda och Lilla Edet ville se en 

sänkning av årsavgiften och en anpassning av verksamheten utifrån detta. Ale 

ansåg även att GR utifrån sitt uppdrag ska fokusera på, och se över, verksamhetens 

nytta för samtliga medlemskommuner. Härryda ansåg att inga nya verksamheter 

inom GR ska startas som kräver högre kostnader per invånare och att GR även bör 

se över transfereringarna till andra organisationer. Lilla Edet menade att GR:s 

verksamhet ska fokuseras på kommunernas kärnverksamheter. Mölndal ville få en 

konsekvensbeskrivning av en sänkning av årsavgiften med tio procent och Partille 

förordade en oförändrad årsavgift men önskade en tydlig redovisning av 

årsavgiften används till. 

 

Vid förbundsstyrelsens behandling av rambudgeten inför 2021 för GR 2020-05-08 

uppdrog förbundsstyrelsen åt förbundsdirektören att, med hänsyn tagen till 

inkomna synpunkter, i samband med beredning av samrådet inför budget 2022 

redovisa vad årsavgiften används till samt ta fram en konsekvensbeskrivning av 

vad det skulle innebära för kommunalförbundet att sänka årsavgiften med upp till 

tio procent.   

GR:s uppdrag 

GR:s uppdrag beskrivs i förbundsordningen. Här står bland annat att GR ska verka 

för samarbete över kommungränserna, skapa mervärde för medlemskommunerna 
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samt stärka regionen regionalt, nationellt och internationellt. Utifrån förbunds-

ordningen har förbundsfullmäktige fastställt en strategisk inriktning för åren 

2020–2023. Inriktningen beskriver sex utmaningar som Göteborgsregionen främst 

behöver fokusera på för att uppnå målen i Hållbar tillväxt samt Vision Västra 

Götaland. Det finns också en årlig rambudget kopplad till inriktningen.  

 

Hållbar tillväxt är ett långsiktigt mål- och strategidokument. Här slås fast att 

Göteborgsregionen ska vara en stark och tydlig tillväxtregion i Europa – en region 

som är attraktiv att leva och verka i samt besöka. Regionen ska utvecklas i balans 

mellan de ekonomiska, sociala och miljömässiga dimensionerna. Strukturbild för 

Göteborgsregionen innehåller regionala överenskommelser för fysisk planering. 

Vision Västra Götaland – det goda livet är gemensam för hela territoriet.  

 

Plan och detaljbudget som beslutas av fullmäktige i december beskriver vilka 

aktiviteter GR ska genomföra under året. Planen följs upp under året i två 

delårsrapporter samt i årsredovisningen.  

 

Alla län ska enligt lag ha en regional utvecklingsstrategi, och i Västra Götalands län 

är det Västra Götalandsregionen som är ansvariga för att ta fram strategin. 

Tidsperiod för nästa strategi är 2021–2030, RUS 2030, och den tas fram i nära 

samarbete med många aktörer, så även kommuner och kommunalförbund.  

Byggstenar i GR:s ekonomi 

Medlemskommunerna bidrar finansiellt på olika sätt för att öka utvecklings-

kapaciteten i den egna kommunen genom att arbeta tillsammans i GR. Förbundet 

har ett antal olika finansieringskällor för att genomföra uppdragen som är 

formulerade i förbundsordningen. Finansiellt fungerar inte förbundet som en 

anslagsfinansierad kommunal förvaltning eller ett kommunalt bolag. Förbundet är 

mer att jämföra med en utvecklingsorganisation i en större koncern.  

 

Diagram 1. Omsättningen olika delar på GR 
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Som framgår av cirkeldiagrammet ovan uppgick årsavgiften till 76 469 tkr för 

helåret 2019. Det motsvarade ungefär 15 procent av GR:s totala omsättning som 

uppgick till 518 451 tkr för samma år. Trots att årsavgiften utgör en mindre del av 

den totala omsättningen i förbundet så har den ett högt värde som bekräftelse på 

den överenskommelse som fattats mellan kommunerna. Den utgör kärnan i 

ekonomin.  

 

Årsavgiften räknas upp med befolkningstillväxten i Göteborgsregionen, vilket 

innebär en 1,1--1,3 procents ökning per år. Denna uppräkning täcker inte kostnads-

ökningen vilket innebär att det finns en inbyggd årlig effektivisering i systemet. 

 

Övriga 85 procent av GR:s verksamhet finansieras genom olika slags externa medel 

såsom projektintäkter, samverkansavtal, statsbidrag och deltagaravgifter, se 

diagram 1. Exempel på viktiga externa finansiärer är Västra Götalandsregionen, 

Vinnova, Tillväxtverket, ESF, SKR, Skolverket, Länsstyrelsen m.fl. 

 

Av den samlade årsavgiften transfereras 37 procent (28 640) tkr vidare till olika 

samverkansorganisationer. Hur dessa transfereringar för innevarande år fördelas 

till våra olika samverkansparter framgår av nedanstående tabell. 

 
Tabell 1: Transfereringar 2020, budget (tkr) 

 

Organisation Budget 2020 

ARC 33 

BRG 20 000 

Europa Direkt 200 

GU Reväst 60 

Göteborg & Co 1 100 

ISGR 1 000 

Mistra 400 

Västkom 1 975 

Västkuststiftelsen 3 872 

Totalt 28 640 

 

En specifikation över hur den delen av årsavgiften (mkr) som används inom GR 

efter transfereringar framgår av nedanstående cirkeldiagram.  
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Diagram 2 

 

 

 

 

 

 

Att organisationen kan vara snabb och flexibel i arbete gentemot medlems-

kommuner, samarbetspartners och finansiärer bygger på att viss del av med-

arbetarnas tid finansieras av årsavgift. Här finns en stor risk förknippad med 

neddragning av årsavgiften. 

 

Konsekvenserna som beskrivs som en effekt av föreslagna åtgärder uppstår dels 

inom ramen för det arbete som görs inom de sektorer som beskrivs i diagram 2 

ovan förutom två: Gymnasieantagningen och FoU i Väst, men också i diagrammet 

som visar förbundets olika finansieringskällor (diagram 1). Den största ekonomiska 

risken är att finansiering till gemensamma projekt från externa parter minskar. 

Coronapandemin och kopplingen till effekterna av sänkt årsavgift 

Coronapandemin påverkar hela samhället, så även i GR:s verksamhet. 

Konsekvenserna utifrån covid-19 har inneburit stora verksamhetsanpassningar. 

Sedan pandemins utbrott har samverkan mellan kommun och region förstärkts 

genom ett intensivt arbete för att möta utmaningarna. GR har tagit en aktiv roll 

med att stärka befintliga samverkansstrukturer och arbetar nära Västra Göta-

landsregionen (VGR), inklusive Smittskydd och Vårdhygien; Vårdsamverkan 

Västra Götaland (VVG); Västkom; övriga kommunalförbund och medlems-

kommunerna. Det handlar bland annat om att dela kunskap, diskutera aktuella 

frågor och arbeta utifrån gemensamma rutiner.  

 

Under året har GR som organisation förlorat intäkter för flera miljoner kronor på 

grund av inställda utbildningar, konferenser och mässor. GR:s ledningsgrupp 

arbetade under våren fram en riskbedömning för ekonomisk påverkan på kort 

(fram till sommaren), mellanlång (hösten) och lång sikt (årsskiftet och därefter). 

En handlingsplan med åtgärder har arbetats fram och verkställs under året.  

Samtidigt har organisationen blickat framåt och ställt om verksamheten utifrån nya 

behov i våra medlemskommuner vilket bidragit till att utmaningarna så här långt 

har kunnat lösas. Ledningsgruppen i GR följer kontinuerligt utvecklingen för att 

kunna fatta de beslut som krävs utifrån myndigheternas rekommendationer och 

utifrån hur pandemin kan komma att påverka verksamheten framgent.  
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Till skillnad från alla kommuner och regioner i Sverige, som erhåller bidrag och 

kompensationer för ökade kostnader och lägre skatteintäkter, har GR inga möjlig-

heter att som kommunalförbund kunna ansöka om och/eller erhålla bidrag ur de 

paket som regeringen sjösatt under vår/sommar.  

Konsekvenser för verksamheten av en sänkning av årsavgiften 

Förbundsdirektören fick primärt i uppdrag att till förbundsstyrelsen redovisa och 

konsekvensbeskriva en eventuell reduktion av årsavgiften på upp till tio procent.  

Då de negativa konsekvenserna skulle bli allt för stora ombads förbundsdirektören 

att ta fram ett omarbetat och reducerat förslag. Förslaget skulle inte i förlängningen 

innebära att våra samverkanspartners skulle behöva vända sig direkt mot våra 

medlemskommuner om motsvarande belopp. Ett nytt förslag presenterades vid 

förbundsstyrelsens möte 2020-10-16 och som innebar en reduktion av årsavgiften 

med cirka 4 procent. I det senare förslaget var framför allt de tidigare 

reduktionerna av lämnade bidrag till BRG och Göteborg & Co ej längre berörda. 

 

Den finansiella effekt av vad den föreslagna minskningen innebär per kommun 

framgår av nedanstående tabell. Ur densamma framgår att den direkta ekonomiska 

effekten för GR:s medlemskommuner varierar allt från 37 tkr för vår minsta 

medlemskommun till 1 668 tkr för vår största medlemskommun.  

 

Tabell 2. Finansiell konsekvens av föreslagen reduktion av årsavgiften med 4% 

Kommun  Avgift 2021 enl plan   Minus 4% Skillnad 

Ale                  2 371 479             2 281 041     -           90 438     

Alingsås                  3 128 038             3 008 749     -         119 290     

Göteborg                43 747 301           42 078 972     -      1 668 329     

Härryda                  2 868 023             2 758 649     -         109 374     

Kungsbacka                  6 373 510             6 130 453     -         243 058     

Kungälv                  3 499 295             3 365 847     -         133 448     

Lerum                  3 214 735             3 092 140     -         122 596     

Lilla Edet                  1 065 512             1 024 878     -           40 634     

Mölndal                  5 238 369             5 038 601     -         199 768     

Partille                  2 967 105             2 853 953     -         113 152     

Stenungsund                  2 022 199             1 945 081     -           77 118     

Tjörn                  1 209 528             1 163 402     -           46 126     

Öckerö                     975 416                938 218     -           37 198     

Summa                78 680 512            75 679 984     -      3 000 528     

 

GR befinner sig i ett omfattande omställningsarbete för att klara ingångna avtal och 

påbörjade uppdrag utifrån de konsekvenser som Coronapandemin haft och 

kommer att ha på verksamheten. Organisationen ställer om i alla verksamhetsdelar 

för att möta medlemskommunernas nya behov av insatser som blivit tydliga under 
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coronapandemin. Det gäller exempelvis omställning i näringslivet genom 

kompetenshöjande insatser och matchning av olika slag (Kompetensnavet, 

Branschråden) insatser inom äldreomsorgen (samordning mellan kommuner och 

utbildningssamordnare inom den statliga satsningen äldreomsorgslyftet) stöd i 

skolans pedagogiska verksamhet när undervisningen ska ske digitalt. Det handlar 

också om insatser inom området infrastrukturplanering när tidplanen för att ta 

fram regional och nationell plan ändras. Organisationens flexibilitet och möjlighet 

att möta tempoväxlingar i handlingskraft är en förutsättning för snabb omställning. 

 

Aktörer med uppdrag att utveckla samhället genom att fördela utvecklingsmedel 

letar efter professionella och mogna mottagarorganisation som klarar att äga och 

driva komplexa utvecklingsprojekt. Detta gör GR. 

 

Flertalet finansiärer premierar större samverkansprojekt med många deltagande 

parter. GR är en av Västsveriges stora projektägare och arbetar med effektiva 

metoder för att utveckla och leda stora projekt som når breda målgrupper i de 

kommunala verksamheterna. GR har det tydliga uppdraget att stärka medlems-

kommunernas möjligheter att ta del av olika slag av finansiering och att växla upp 

insatta medel oavsett om det gäller pengar eller arbetstid. Den ekonomiska effekten 

uppstår exempelvis genom att medlemskommunerna tillsammans uppnår stor-

skalighet i sättet att arbeta med utvecklingsprojekt. Kommunerna samordnar sig 

smart kring vissa funktioner inom kärnverksamheten. Utvecklingskapaciteten ökar 

i och med det gemensamma arbetet i förbundet.  

 

GR:s nätverksstruktur möjliggör för kommunerna att tillsammans prioritera 

strategiska frågor och större samverkansprojekt, samt bidrar till spridning av 

resultat, tillvaratagande av erfarenheter och hävstångseffekter som kan vara svåra 

att nå för en enskild kommun.  

 

Minskning av årsavgiften får direkt negativa konsekvenser inom följande områden 

– i relation till storleken på neddragningen. Ett antal exempel på dessa 

konsekvenser redovisas här nedan. 

 

• Att organisationen kan vara snabb och flexibel i arbete gentemot 

medlemskommuner, samarbetspartners och finansiärer bygger på att viss 

del av medarbetarnas tid finansieras av årsavgift. Här finns en stor risk 

förknippad med neddragningen av årsavgiften. 

• Samarbeten med tredje part som bidrar med externa medel. Det 

innebär att intäkterna till förbundet och därmed indirekt till medlems-

kommunerna minskar (extern projektfinansiering uppgår idag till ca 73 

mkr) Konsekvensen blir lägre utvecklingskapacitet i GR (medlems-

kommunerna). Idag har tredje part ett högt förtroende för GR.  

Att dra ner på tiden för att dels etablera, dels hålla igång samarbeten och 
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relationer som byggts upp under lång tid kan riskera förtroendet för 

förbundet.  

• De samverkansytor, bland annat nätverk, där interaktion och 

avstämning sker med medlemskommunerna. Lyhördhet och 

handlingskraft förbundet påverkas i relation till medlemskommunerna.  

• Till delar kan även kompetensutvecklingen för kommunernas 

anställda komma att påverkas eftersom del av den tid som krävs för 

omvärldsbevakning för att hålla kompetensutvecklingsinsatserna 

relevanta och på en hög nivå, till del finansieras av årsavgiften. 

 

Årsavgiften används också för att finansiera tid för att bevaka och påverka utifrån 

storstadsregionens intressen.  

 

• Hälso- och sjukvård (VGR) – möjligheten att bistå medlems-

kommunerna framtida utmaningar kopplade till kommunal hälso-och 

sjukvård minskar.  

• Minskade möjligheter att samordna statligt finansierade insatser på 

ett effektivt sätt för medlemskommunernas räkning, såsom GR gör idag. 

• BHU (VGR) – tillväxt och regional utveckling kräver mycket samverkan 

inom områden som infrastruktur, samhällsplanering, 

kompetensförsörjning, klimat, miljö, näringslivsutveckling, utbildning.  

Årsavgiften finansierar delar av dessa insatser. 

• ESF och Tillväxtverket (EU) – Viktiga externa finansiärer med koppling 

till EU:s fonder och program. Här krävs bevakning och dialog för att GR ska 

vara en relevant samverkanspartner och få tillgång till medel som stödjer 

arbetet inom den strategiska inriktningen för medlemskommunerna i GR.  

• BRG, Göteborg & Co och Urban Futures. Avtalssamverkan.  

 

Ett beslut om reduktion på föreslagna 4 procent, vilket motsvarar 3 000 tkr, får 

självfallet konsekvenser som beskrivs i handlingen. Det omarbetade förslaget och 

dess åtgärder som nu lyfts fram i denna handling innebär en omställning i GR:s 

interna verksamhet på motsvarande 1 708 tkr med de konsekvenser som det 

innebär i form av interna effektiviseringar, omställningar och personalreduktioner. 

De föreslagna åtgärderna innebär också att de belopp som transfereras till 

samverkansparter föreslås reduceras med 1 292 tkr, med de konsekvenser som 

beskrivs i underlaget. Här ingår inte den in kind-tid som läggs ner i samband med 

dessa samarbeten. 

  

I bifogad matris – bilaga 1 - presenteras de åtgärder som avses att vidtas och dess 

konsekvenser, om beslut om sänkt årsavgift fattas i enlighet med förslaget.  
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Page 536 of 677



Belopp och konsekvensbeskrivning utifrån nedan lagda förslag                                                                                     Bilaga 1

Lämnade bidrag Belopp Konsekvens

ARC 32 500                 

Medlemskapet i Airport Region Conference (ARC) delas mellan Göteborgsregionen och Härryda kommun. ARC har 

under de senaste åren utvecklats mer mot att vara en organisation för flygplats-kommuner och har stort fokus på 

flygplatsen som organisation. ARC har successivt närmat sig organisationer som samordnar flygbolag snarare än 

att närma sig regionala planeringsfunktioner. År 2019 valde Region Stockholm att lämna ARC. För GR:s del kan 

flygplatsfrågorna, främst frågor rörande tillgänglighet till flygplatsen, hanteras inom det europeiska samarbetet 

The Network of European Metropolitan Regions and Areas (METREX) samt inom Eurocities gruppering för 

storstadsregioner. GR deltar i METREX som självständig part och i Eurocities Metropolitan Group på Göteborgs 

stads mandat. Utträde ur ARC skulle minska nuvarande utgifter men motsvarande summa skulle belasta Härryda 

kommun om de fattar beslut att ha kvar sitt medlemskap i ARC.

Europa Direkt 200 000              

Europa Direkt Göteborgsregionen (EDGR) drivs under 2018–2020 i ett partnerskap mellan Göteborgs Stad, GR och 

Västra Götalandsregionen (VGR). EDGR:s uppdrag är att förmedla information och besvara frågor om EU på ett 

neutralt vis till den invånare som efterfrågar detta. Verksamheten är i första hand till för invånare i 

Göteborgsregionens 13 kommuner. Under perioden 2018-2020 har fåtal av EDGR:s evenemang genomförts i GR-

kommuner utanför Göteborg, och besökarna till arrangemangen på Stadsbiblioteket i Göteborg har i liten 

utsträckning kommit från kranskommunerna. GR gör därför bedömningen att nyttan och mervärdet för GR:s 

medlemskommuner inte motsvarar den kravbild som fanns i början av programperioden.

Reväst 60 000                 

Reväst är ett samarbetsorgan och en plattform för kunskapsutbyte mellan offentlig sektor, näringsliv och akademi 

kring Västsveriges regionala utveckling. Syftet är att genom seminarier, konferenser och samtal, med tyngdpunkt 

på samhällsutveckling, stärka banden mellan de olika aktörerna och öka kunskapen om utvecklingen i Västsverige. 

GR är en starkt bidragande aktör i arbetet, och medlemskommunerna kan genom medlemskapet ta del av 

aktuella seminarier och föreläsningar kostnadsfritt. Konsekvensen blir att vi tappar kontakten med den arenan 

och omvärldsbevakning/samverkan.
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ISGR 1 000 000           

Vår internationella skola, ISGR, har nu under ett antal år erhållit bidrag till sin lokalfond i syfte att klara framtida 

ökade lokalkostnader när skolan skulle komma in i nya och större lokaler. Detta arbete och den framtida 

målbilden har av olika anledningar nu reviderats till att omfatta tillbyggnad på Guldhedstomten. Fullständig kalkyl 

finns ännu inte framtagen men den framtida lokalkostnaden torde bli lägre än planerat då ju avsikten från början 

var "en skola under samma tak". Tankegången från början när beslut togs i förbundsstyrelsen var också att 

bidraget skulle löpa på fram till 2020/2021 för att därefter omprövas. Skolan erhåller dessutom idag en IKE som är  

4% högre än för andra skolor för delvis samma syfte.

Summa bidrag 1 292 500           

GR:s egen verksamhet

LuftvårdsFörb. 660 000              

GR har, tillsammans med Göteborgs stad, byggt upp en organisation för kommunernas lagstadgade mätningar av 

luftkvaliteten. I organisationen ingår även ett tiotal företag som omfattas av liknande lagkrav. Verksamheten 

bedrevs tidigare som en integrerad del av GR men omvandlades 2017 till ett förbund där GR:s 

medlemskommuner och företagsmedlemmarna har lika stort inflytande. Det är dock GR som organisation som är 

medlem i Luftvårdsförbundet. Kommunernas inflytande regleras via styrgruppen för Miljö och samhälls-byggnad. 

Göteborgs stad omfattas av andra lagkrav än övriga kommuner och bedriver en egen luftmätnings-verksamhet. 

Förbundet samordnar stadens och förbundets mätningsverksamhet. GR skulle med fördel kunna överlåta 

medlemskapet i Luftvårdsförbundet på respektive kommun. Det skulle skapa en närmare koppling mellan 

mätverksamheten och den kommunala planeringen. För GR:s del skulle det innebära en minskning av 

kostnaderna med 660 tkr. För kommunernas del skulle det innebära att 660 tkr fördelas ut på de tolv 

kranskommunerna. 

Effektivisering GR 1 047 500           

Översyn av GR-gemensamma funktioner och övriga stödfunktioner ute i verksamheten men kan även omfatta 

intern omställning av resurser. Reduktion medför att GR måste avstå vissa operativa insatser gentemot 

medlemskommunerna vilket kan skapa en negativ hävstångseffekt i det arbete som GR bedriver i syfte att söka 

och erhålla externa medel. Minskar möjligheterna till uppväxling av medel till gemensamma projekt. Risk att 

förlora spetskompetens. 

Summa GR 1 707 500           

Totalt 3 000 000      
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1. Inledning  
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg (RSG) omfattar de sex medlemskommunerna 
Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum, med sammanlagt drygt         
850 000 invånare. RSG svarar för operativ räddningstjänst och förebyggande insatser 
mot brand utifrån Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO), som är den 
övergripande lagen för räddningstjänst och förebyggande verksamhet. Lagen syftar till 
att ”bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö, ett med hänsyn taget till 
de lokala förhållandena, tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor”. Förbundet 
utövar tillsynsverksamhet och utför brandskyddskontroller inom ramen för LSO. 

RSG ansvarar för tillsyns- och tillståndsverksamhet enligt Lag (2010:1011) om brand-
farliga och explosiva varor (LBE) och bistår med granskning och sakkunskap vid 
samhällsplanering, bygglov och under byggprocessen i enlighet med Plan- och bygg-
lagen (2010:900) (PBL). Därutöver medverkar förbundet i samhällets krishantering. 

Förbundets uppgifter och skyldigheter regleras genom lagstiftning, styrande dokument 
och avtal. Medlemskommunernas uppdrag till förbundet redovisas i förbunds-
ordningen och i handlingsprogrammet för skydd mot olyckor. Förbundet upprättar 
även verksamhetsplan och internkontrollplan.  

Av förbundsordningen framgår att förbundet styrs av fullmäktige och styrelse. 
Förbundsstyrelsen leder och samordnar förbundets angelägenheter och har uppsikt 
över verksamheten som bedrivs. Verksamheten granskas av både förtroendevalda och 
externa revisorer. Budget och verksamhetsplan fastställs av förbundsfullmäktige och 
internkontrollplanen av förbundsstyrelsen. 

Handlingsprogrammet enligt LSO 
Handlingsprogrammet för åren 2020–2023 redovisar förbundets samlade förmåga att 
som räddningstjänst verka enligt LSO.  

I Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB:s, nationella strategi för att 
stärka brandskyddet för den enskilde är inriktningen att ingen ska omkomma eller 
skadas allvarligt till följd av brand. Utifrån denna inriktning har RSG i handlings-
programmet utarbetat lokalt prioriterade mål. 

Handlingsprogrammets mål är nedbrutna i åtgärder som tillsammans bidrar till 
måluppfyllelse, redovisad under avsnitt 2.4, God ekonomisk hushållning. Handlings-
programmet utgör även underlag för statens tillsyn av verksamheten via länsstyrelsen.  

Genom avtal med till exempel andra räddningstjänster, sjukvård, Göteborgs Hamn, 
MSB, Sjöfartsverket, Kustbevakningen, Brandskyddsföreningen och Restvärderäddning 
AB (RVR) har RSG särskilda åtaganden.  

RSG:s värdegrundsord är trygghet, säkerhet och omtanke.  
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2. Förvaltningsberättelse 
2.1 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 
RSG:s verksamhet påverkas ständigt av en rad faktorer och förhållanden i omgivningen.  
Riskbilden för räddningstjänsten förändras i takt med samhället och speciellt i urbana 
miljöer där social obalans visar på nya former av samhällsproblem. Även området 
sociala risker och anlagda bränder omhändertas i ett särskilt strategiarbete. En särskild 
riskanalys utifrån LSO finns i Handlingsprogrammet 2020-2023. Exempel på områden 
för övrigt är miljö och hållbarhet som hanteras inom ramen för miljöpolicy och strategi. 
Under våren 2020 har nödvändiga åtgärder för att stärka robusthet och öka långsiktig 
förmåga att hantera störningar presenterats. Investeringsbehovet är inkluderat i 
Budget 2021 plan 2022-2023. 

RSG har även påverkats och påverkas fortfarande av den pågående pandemin. Det 
viktigaste för RSG har varit att säkra bemanningssituationen och undvika att drabbas 
av större frånvaro. Målsättningen att klara bemanningen har lyckats och RSG har på 
grund av pandemin i första hand påverkats ekonomiskt i form av förlorade intäkter och 
i viss mån ökade kostnader.  

2.2 Händelser av väsentlig betydelse 
I slutet av 2019 meddelande hyresgästen SOS Alarm AB att man har för avsikt att lämna 
lokalerna i Gårda och sa därför upp hyresavtalet. Avtalet löper till och med juni 2025 
och hyresgästen har aviserat att man planerar att lämna lokalerna redan under första 
halvåret 2021. SOS Alarm AB har nu även tagit initiativ till diskussion avseende avtal 
om tidigare avflyttning. 

Den framtida uteblivna intäkten är väsentlig för RSG:s ekonomi och frågan behöver 
hanteras av förbundet och förbundsstyrelsen.   

RSG fortsätter satsningen på ett utökat samarbete vad gäller gemensam ledningscentral 
i regionen, så kallad Gränslös räddningstjänst. Ytterligare fyra räddningstjänster i 
närområdet har visat intresse att få ansluta sig till RSG:s operativa ledningssystem. 

2.3 Styrning och uppföljning av verksamheten 
Under 2019 inleddes ett omfattande målstyrningsarbete inom RSG och en modell för 
arbetet togs fram. Avsikten är att utveckla sättet att leda, med ökad delegering av 
arbetsuppgifter och ansvar till medarbetarna genom ett tillitsbaserat system. 
Utvecklingen är tänkt att pågå under en lång tid och arbetet har återupptagits efter ett 
kortare upphåll under våren i samband med pandemins utbrott. 

Den tidigare utförda processkartläggningen i förbundet med syfte att tydliggöra vilka 
allmänna handlingar som hör till varje process och de tillhörande processkartorna 
ligger nu till grund inför det fortsatta arbetet som ingår i arbetet med förbundets 
dokumenthanteringsplan. 

För mer information se 5.1.3 Ledning, styrning och administration. 

2.4 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning  
Förbundets formulering av riktlinjerna för god ekonomisk hushållning fastställs av 
förbundsfullmäktige och lyder: 

”God ekonomisk hushållning innebär att förbundet uppnår minst nollresultat och visar 
att verksamhetsmålen är uppfyllda eller att ansträngningar gjorts för att nå målen. 
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Även vidtagna aktiviteter och åtgärder i enlighet med långsiktiga inriktningar och 
samhällets mål redovisas.” 

Förbundet budgeterar årligen utifrån överenskomna medlemsavgifter. Förbundet för-
väntas inte generera överskott utan målet är nollresultat varje enskilt år.  

RSG arbetar kontinuerligt med åtgärder för att utveckla och effektivisera verksamheten 
utifrån samhällets behov. För att finansiera större satsningar och investeringar har 
medlemssamrådet de senaste tre åren fastslagit att det, med tanke på de goda resultat 
och det avsevärda egna kapital RSG uppvisar, är acceptabelt att förbundet i viss 
utsträckning redovisar underskott i resultatet. Underskott som då regleras med eget 
kapital i syfte att finansiera dels strategiska satsningar och även investeringar 
avseende behov av upprustningsåtgärder av utbildnings- och övningsanläggning samt 
nu senast även investeringar i åtgärder för att stärka robusthet och minska risken för 
störningar. Detta beskrivs mer utförligt i respektive års budgethandlingar. 

Under 2020 har RSG, precis som samhället i övrigt, drabbats av den pågående 
pandemin och konsekvenserna speglas både i ekonomin och i verksamheten. 
Ekonomiskt har framför allt intäkterna sjunkit och anledningen är att delar av 
verksamheten inte kunnat utföras som planerat med hänsyn till rekommendationer 
och restriktioner. Bemanningsfrågan är prioriterad för RSG då utförande av 
räddningstjänstverksamhet behöver säkras även i händelse av stor smittspridning i 
samhället och hög sjukfrånvaro. Förutom nationella rekommendationer har lokala 
restriktioner och särskilda operativa prioriteringar haft stor påverkan på RSG:s 
möjligheter att nå måluppfyllelse i samma utsträckning som under mer normala 
omständigheter. Varje mål behöver därför bedömas med hänsyn till konsekvenser av 
pandemin. 

Precis som för andra organisationer som tvingats anpassa verksamhet efter de nya 
omständigheterna under pandemin, har exempelvis utvecklingskurvan med digital 
mötesteknik och vad som upplevs som effektivare möten, snabbt stigit, vilket är 
positivt. Att resorna blivit färre har upplevts som positivt då förutom att miljön skonats 
något, har även tid sparats och istället kunnat läggas på till exempel övning och 
utveckling. Det finns även ett värde i form av kunskap och lärdomar att hämta ur 
erfarenheterna från de omständigheter som RSG nu anpassar sig efter. Detta kan inte 
användas i utvärderingen av måluppfyllnad, men betraktas som gynnsamt för 
kompetens och utveckling generellt.  

I MSB:s nationella strategi för att stärka brandskyddet för den enskilde är inriktningen 
att ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand. Utifrån denna 
inriktning har RSG i handlingsprogrammet utarbetat fyra lokala mål: 

• Risken för att människor omkommer eller skadas allvarligt vid olyckor ska 
minska. 

• Risken för omfattande olyckor och samhällsstörning vid olyckor ska minska. 

• Rollen som aktiv samverkanspart och samhällsaktör ska stärkas. 

• Förmågan att förebygga samt begränsa konsekvenserna av avsiktliga händelser 
ska stärkas. 

Dessa mål är allmänt hållna och formuleras i en mer nedbruten form i RSG:s verksam-
hetsplan. Måluppfyllelsen enligt verksamhetsplanen redovisas kortfattat i detta avsnitt 
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och mer utförligt i verksamhetsavsnitten 5.2–5.4. Till delårsrapporten bifogas också 
bilagan Statistik över genomförda räddningsuppdrag – jan-aug 2020, som redovisar 
händelser och analyser 

Mål 1: Risken för att människor omkommer eller skadas allvarligt vid olyckor ska 
minska. 
Det är angeläget att arbeta med brandskydd i bostad, då de flesta dödsbränder inträffar 
i bostaden. Med anledning av detta vidtar RSG flera åtgärder. För att skapa ett effektivt 
arbetssätt har RSG:s gemensamma strategi för brandskydd i bostad ytterligare 
utvecklats och aktiviteter pågår. Flera andra delar i RSG:s förbyggande arbete 
medverkar till att minska risken för denna typ av olyckor. 

Redovisning avseende detta mål återfinns i kapitel 5.2.1 Information och utbildning, 
5.2.2 Rådgivning, vägledning och stöd, 5.2.3 Tillsyn, 5.2.4 Tillstånd för hantering av 
brandfarliga och explosiva varor, 5.2.5, Samverkan 5.2.6 Sotning och 
brandskyddskontroll, 5.2.7 Automatlarm samt 5.4.4 Brandskydd i bostad.   

Mål 2: Risken för omfattande olyckor och samhällsstörning vid olyckor ska 
minska. 
Omfattande olyckor medför allvarliga konsekvenser för liv, egendom, miljö och 
samhälle. De kan även medföra störningar i samhällsviktig verksamhet och kritisk 
infrastruktur. RSG:s verkar i en storstadsregion med en komplex och föränderlig 
samhälls- och riskbild. Det finns bland annat ett stort antal riskobjekt samt 
transportleder för farligt gods och vid en olycka kan konsekvenserna bli stora. 
Förbundsområdet är dessutom inne i en utveckling med förtätning av befintliga 
områden, nybyggnation samt infrastrukturutveckling. Att komma snabbt till 
olycksplatsen ökar förutsättningarna för att bryta händelseutvecklingen i ett tidigt 
skede. 

Redovisning avseende detta mål återfinns i kapitel 5.3.1 Insatstider och larmhantering, 
5.4.2 Farlig verksamhet, 5.4.3 Komplex byggnation. 

Mål 3: Rollen som aktiv samverkanspart och samhällsaktör ska stärkas. 
Samhällsutvecklingen är i en intensiv fas i området och allt sker i ett högt tempo. 
Omfattande infrastrukturutveckling och byggnation, framkomlighet vid 
räddningsinsats samt demografisk utveckling är exempel på områden som skapar 
utmaningar utifrån det förebyggande uppdraget såväl som räddningstjänstuppdraget. 
Vid många räddningsinsatser utförs parallella uppdrag från flera myndigheter. 
Samverkan är en viktig framgångsfaktor för ett effektivt skadeavhjälpande arbete – vid 
förberedelse såväl som genomförande. 

Redovisning avseende detta mål återfinns i kapitel 5.1.2 Extern samverkan samt 5.4.1 
Sociala risker och avsiktliga händelser. 

Mål 4: Förmågan att förebygga samt begränsa konsekvenserna av avsiktliga 
händelser ska stärkas. 
Med avsiktliga händelser avses såväl social oro och avsiktliga bränder som pågående 
dödligt våld (PDV) och terrorattentat. Komponenter som försvårar RSG:s möjligheter 
att genomföra effektiva räddningsinsatser är att bränderna vid enstaka tillfällen 
kombineras med att räddningspersonalen blir utsatt för hot och även våld. Forskning 
visar att arbetet med att förebygga avsiktliga bränder och social oro behöver ske på ett 
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bredare sätt och i samverkan med andra samhällsaktörer. Avsiktliga händelser i form 
av pågående dödligt våld (PDV) och terrorattentat utgör en närvarande hotbild som 
innebär att det krävs förberedelser för agerande vid olika typer av händelser och i olika 
omfattning. 

Redovisning avseende detta mål återfinns i kapitel 5.2.8 Förmåga och kompetens, 
förebyggande och operativ personal, 5.2.9 Räddningsplanering, 5.3.2 Utökning av RCB 
stab samt 5.4.1 Sociala risker och avsiktliga händelser. 

Nedan visas måluppfyllelse enligt verksamhetsplanen 2019-2020 i tabellform. 
Verksamhetsplanen 2019 har förlängts att gälla även 2020. 

 

Mål Resultat 31 aug Prognos 31 dec Kommentar till prognos 

RSG ska påbörja 450 
tillsyner. 

92 120 Målet nås inte, på grund av 
restriktioner med 
anledning av pandemin. 

RSG ska genomföra 
1 200 förebyggande 
informationstillfällen. 

130 600 Målet nås inte, på grund av 
restriktioner med 
anledning av pandemin. 

1 600 
objektsorienteringar 
ska genomföras. 

500 1 600 Målet nås. 

Larmbehandlingstiden 
ska understiga 60 
sekunder vid brand i 
byggnad. 

48 48 Målet nås. 

Andel obefogade larm 
ska inte överstiga 90 % 
av automatlarmen. 

93 % 93 % Målet nås inte, men 
åtgärder vidtas. 

Tabell 1 Måluppfyllelse  

Utöver aktiviteter kopplade till övergripande mål inom förebyggande och operativ 
verksamhet, har RSG vidtagit flera åtgärder för att utveckla organisationen ytterligare 
till exempel med avseende på effektivitet, säkerhet, kvalitetssäkring, ledarskap och 
likabehandling. En redovisning av åtgärder och aktiviteter inom personalområdet finns 
i avsnitt 4 och mer information om organisationens utveckling i övrigt återfinns i 
avsnitt 5.1 Händelser under perioden och organisationens utveckling.   

2.5 Förväntad ekonomisk utveckling 
Inför 2020 förväntades den verksamhet för brandskyddskontroller, som stadigt byggts 
upp sedan övertagandet 2016, för första gången nå fristuppfyllnaden. Pandemin 
innebar därför ett avsevärt avbräck då kontakter och besök, som är nödvändiga för att 
utföra uppdraget, kraftigt begränsades som en följd av de rekommendationer och 
restriktioner som infördes. Även intäkterna från utbildningsverksamheten sjönk 
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kraftigt då även dessa aktiviteter förutsätter närvaro och interagerande i grupp. Allt 
detta gav omgående en kraftigt negativ effekt på förbundets intäkter.  

Allteftersom har verksamheten anpassats mer och mer till givna förutsättningar, 
fortfarande med hänsyn till rekommendationer och restriktioner, och verksamhet kan 
trots allt utföras i relativt stor omfattning. Därmed har den negativa effekten lindrats 
något och den negativa utvecklingen bromsats, även om det inte är möjligt att komma 
ikapp med det som redan förlorats. Den stora osäkerhet som pandemin skapar 
beträffande hur utvecklingen kommer att se ut framöver, både för samhället i stort och 
för RSG, både på kort och lång sikt, gör det oerhört svårt att prognostisera framtiden 
och vilken ekonomisk utveckling som RSG har att vänta.  

RSG har ett relativt stort upparbetat eget kapital, vilket nu används för att kunna 
genomföra större investeringar inom områden där behov identifierats. Investeringarna 
avser åtgärder för att stärka robusthet och minska risken för störningar med avseende 
på passersystem, egen förmåga till bränsleförsörjning, förbättrad reservkraft samt 
framtidssäkra teknik i ledningscentralen. Dessutom pågår planering av RSG:s nya 
utbildnings- och övningsanläggning och för att hantera behovet i en övergångsperiod 
har investeringar till upprustningsåtgärder beviljats. Mer finns att läsa under 5.1.5 och 
5.1.6. Avskrivningskostnader för dessa investeringar enligt ovan har beviljats (Budget 
2020 plan 2021-2022 och Budget 2021 plan 2022-2023) att tas från det egna kapitalet 
och om detta utnyttjas till fullo kommer därmed det egna kapitalet att minska till 
knappt hälften av dagens nivå. 

Förbundet kommer inom de närmaste åren att förlora betydande hyresintäkter då 
uthyrning av lokaler på Färjenäs och Gårda upphör. Fastigheten på Färjenäs planeras 
nyttjas för den nya utbildnings- och övningsanläggningen medan inga beslut är fattade 
vad gäller lokalerna på Gårda där SOS Alarm idag har sin verksamhet. Den förlorade 
intäkten behöver i båda fallen hanteras i RSG:s framtida ekonomi. 

Teknikmässigt ställs högre krav, både vad gäller hårdvara och mjukvara, på ökad 
kapacitet, funktionalitet och utbyte av teknik som snabbare föråldras. 
Investeringsbehovet prioriteras kontinuerligt och den samlade investeringsbudgeten 
prövas hårt i den långsiktiga planen inför kommande år. 

En betydande del av RSG:s intäkter kommer idag från automatlarmshanteringen och är 
även det värt att nämna i sammanhanget då en förändring av densamma kan komma 
att medföra konsekvenser för förbundets ekonomiska utveckling. För övrigt är den 
stora och generella osäkerhet som pandemin orsakar den för närvarande enskilt 
största faktorn i sammanhanget. 

De satsningar med befattningar inom särskilda kompetensområden, som inleddes 2019 
har haft en viss eftersläpning och förbundet fortsätter arbetet. Förbundet arbetar 
ständigt med att hitta effektiviseringar och på bästa sätt använda resurserna så att en 
hög ambitionsnivå kan hållas och därmed möta förväntningar på verksamheten. 

2.6 Balanskravsresultatet 
Uppgifter om årets balanskravsresultat ska redovisas i förvaltningsberättelsen och är 
ett resultat som rensats för vissa poster som inte härrör från den egentliga verksam-
heten. Med det avses exempelvis vinst eller förlust från värdepappershantering och 
fastighetsförsäljning. Förbundet har inte några sådana ekonomiska händelser att ta 
upp. Det finns inte heller någon resultatutjämningsreserv att ta hänsyn till i samman-
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hanget. Årets balanskravsresultat är därmed detsamma som det redovisade resultatet, 
4,3 mkr.  

Enligt kommunallagen ska ett negativt balanskravsresultat regleras de närmast 
följande tre åren. Fullmäktige får besluta att en reglering av ett negativt balanskravs-
resultat inte ska göras om det finns synnerliga skäl.  

Inga tidigare negativa balanskravsresultat återstår att reglera efter tidigare beslut i 
förbundsfullmäktige både avseende 2018 (-19,7 mkr) och 2019 (-3,4 mkr). 

3. Finansiell rapportering 
3.1 Resultaträkning med analys 
 

 

Tabell 1 Resultaträkning 

Utfall Utfall Budget Diff Utfall Prognos Årsbudget Diff
Mkr 2019-08-31 2020-08-31 2020-08-31 2019 2020 2020

Verksamhetens intäkter
Larmkommunikation      15,6        16,3       15,6        0,7      23,6        24,4       23,5       0,9          
Förebyggande intäkter     4,6          3,9         5,7          1,8 -     8,5          7,4         9,5         2,1 -         
Obefogade larm     13,0        10,3       12,7        2,4 -     19,8        16,6       19,0       2,4 -         
Taxor och avgifter 9,1          9,6         12,6        3,0 -     16,2        13,9       20,6       6,7 -         
Övriga intäkter         20,5        23,3       20,5        2,8      33,4        33,8       30,7       3,1          

S:a intäkter 62,8        63,4       67,1       3,7 -     101,5      96,0       103,3     7,3 -         

Verksamhetens kostnader
Entreprenad- och konsultkostnader 16,5 -       13,5 -      15,2 -       1,7      27,8 -       23,1 -      27,4 -      4,3          
Personalkostnader 344,9 -     355,5 -    360,2 -     4,7      508,0 -     537,4 -     543,7 -    6,3          
varav lön och sociala avgifter 285,8 -     291,6 -    296,3 -    4,7      434,7 -     441,4 -    447,9 -   6,5         
varav pensionskostnader 59,1 -       63,9 -      63,9 -      -       73,3 -       96,0 -      95,8 -     0,2 -        
Övriga verksamhetskostnader 63,5 -       63,1 -      65,2 -       2,1      107,2 -     103,0 -     103,0 -    -           
varav jämförelsestörande post 1,2 -         
S:a kostnader 424,9 -     432,1 -    440,6 -     8,5      643,0 -     663,5 -    674,1 -    10,6       

Avskrivningar 19,7 -       20,6 -      21,7 -      1,1      30,3 -       31,3 -      31,9 -     0,6          

Verksamhetens nettokostnader 444,6 -  452,7 - 462,3 -  9,6      673,3 -  694,8 - 706,0 - 11,2       

Medlemsavgifter
Göteborgs stad               278,1      289,1     289,1      -       406,9      433,7      433,7     -           
Mölndals kommun            28,5        28,3       28,3        -       41,8        42,4       42,4       -           
Kungsbacka kommun 36,9        39,2       39,2        -       54,0        58,8       58,8       -           
Härryda kommun 14,0        14,9       14,9        -       20,4        23,3       23,3       -           
Partille kommun 17,3        18,2       18,2        -       25,2        26,4       26,4       -           
Lerums kommun 22,6        21,6       21,6        -       33,1        32,3       32,3       -           

S:a medlemsavgifter 397,4      411,3     411,3      -      581,4      616,9     616,9     -          

Verksamhetens resultat 15,6     22,0    16,1    5,9      9,6       18,1    14,2    

Finansiella intäkter 2,0          2,5         2,0         0,5      3,2          3,5         3,0        0,5          

Finansiella kostnader 10,4 -       11,5 -      11,5 -      -      16,2 -       17,3 -      17,2 -     0,1          
varav pensionskostnader 10,3 -       11,4 -      11,4 -      -      16,1 -       17,2 -      17,1 -     -          

Resultat efter finansiella poster 7,2      13,0   6,6      6,4      3,4 -      4,3      0 4,3          

RESULTAT 7,2       13,0    6,6      6,4      3,4 -      4,3      0 4,3          
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3.1.1 Ekonomiskt resultat 
För perioden januari till augusti redovisas ett överskott på 13,0 mkr (7,2 mkr för 
motsvarande period 2019) och i jämförelse med budget innebär det ett överskott på 
6,4 mkr.  

Intäkterna visar ett underskott med -3,7 mkr för perioden. Framför allt har intäkterna 
för brandskyddskontroller och utbildningar sjunkit i samband med pandemin. Ej 
budgeterade intäkter har inkommit och därför är det bokförda underskottet relativt 
litet i förhållande till den faktiska påverkan av pandemin. Vid pandemins utbrott 
bromsades tillfälligt aktiviteter, projekt och rekryteringar, allt för att få en bild av 
situationen och skapa utrymme för eventuella åtgärder. Detta medförde i viss 
utsträckning kostnadsbesparingar, men kostnader har även i andra avseenden ökat 
med anledning av pandemin, exempelvis kostnader för skyddsutrustning. I resultatet 
per augusti redovisas ett sammanlagt överskott jämfört med budget. Överskottet beror 
framför allt på att verksamhet dragits ner eller blivit inställd och kostnader för till 
exempel resor, transporter och konferenser, konsultkostnader m.m. har då minskat 
något.   

Prognosen för helåret indikerar ett överskott på 4,3 mkr. 

3.1.2 Verksamhetens intäkter 
Förutom medlemsavgifterna bidrar extern finansiering med cirka 15 procent till 
förbundets kostnadstäckning och omfattar intäkter för larm, myndighetsutövning, 
utbildning och hyror samt övriga intäkter. Intäkterna uppgår till 63,4 mkr och jämfört 
med budget redovisas ett underskott på -3,7 mkr.  

Under våren sjönk intäkterna drastiskt beroende på att verksamhet inte kunde 
genomföras under de nya omständigheter som pandemin medförde. Förbundet 
bromsade tillfälligt även in aktiviteter, projekt och rekryteringar, för att få en bild av 
situationen och skapa utrymme för eventuella åtgärder. Prognosen för året pekade då 
på förlorade intäkter orsakade av pandemin i storleksordningen 12 mkr. Allteftersom 
de nya omständigheterna mer och mer normaliserats och anpassningar har införts, 
bedöms skadan bli något mindre. I dagsläget beräknas pandemin orsaka ett intäktstapp 
för året på ca 8,5 mkr.  

RSG har även erhållit ersättningar av olika slag som till exempel ett tillskott från 
Göteborgs Stad rörande medel för ”höjd beredskap” och ”farlig verksamhet” (2:4-
anläggning) och statliga bidrag avseende sjuklöner, vilket bidrar till att lindra 
intäktsförlusten. Intäkterna kan därför prognostiseras till ett underskott på -7,3 mkr 
för helåret. 

3.1.3 Verksamhetens kostnader 
Entreprenad- och konsultkostnader  
Entreprenad- och konsultkostnader uppgår till 13,5 vilket är 1,7 mkr lägre än budget. 
Kostnaderna omfattar förutom utredningar, utvärderingar och annat expertstöd, även 
kostnader för inhyrd personal, ett flertal poster som på grund av pandemin inte 
nyttjats i lika stor utsträckning som planerat. Ett överskott förväntas för helåret och 
prognostiseras till 4,3 mkr. 
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Personalkostnader 
Personalkostnaderna exklusive pensionskostnader, uppgår till 291,6 mkr (285,8 mkr 
för motsvarande period 2019). Utfallet är exklusive löneöversyn 2020, då denna på 
grund av pandemin vid tidpunkten för rapporteringen, ännu inte är genomförd. Jämfört 
med budget innebär utfallet ett överskott på 4,7 mkr. 
 
Överskottet beror framförallt på att vakanta tjänster blir tillsatta senare än planerat. 
Vissa rekryteringar flyttades fram i tid på grund av pandemin. Det är även fortsatt svårt 
att rekrytera vissa yrkeskategorier. Även föräldraledighet, sjukdom och tjänstledighet 
har bidragit till lägre personalkostnader. Utöver detta har RSG haft ökade kostnader för 
att säkra bemanningen med anledning av pandemin. RSG har även erhållit ersättning 
från staten för sjuklöner enligt särskilda åtgärder under pandemin. 

Prognosen för året visar på ett budgetöverskott på 6,5 mkr.  

Pensionskostnaderna prognostiseras alltid med +/-0 i förhållande till budget. 
Redovisningen och budgeteringen av förbundets pensionskostnader baseras på 
prognoser från KPA. Administrativa pensionskostnader tillkommer och den 
sammanlagda årsbudgeten, bestående av personal- och finansiella kostnader, uppgår 
till 112,9 mkr. 

Budgetbeloppet baseras på prognosen framtagen av KPA i mars 2019. Vid årets slut 
görs en avräkning mot medlemskommunernas avgifter och eventuell justering sker. 

Övriga verksamhetskostnader  
Övriga verksamhetskostnader består av övriga personalkostnader, lokaler, materiel 
och tjänster. Här beräknas ökade kostnader till följd av pandemin uppgå till omkring 1 
mkr. Utfallet för perioden är 63,1 mkr, vilket är 2,1 mkr lägre än budget. Prognosen för 
helåret beräknas till 103,0 mkr vilket även motsvarar årsbudgeten.  

Avskrivningar 
De planenliga avskrivningarna uppgår till 20,6 mkr, vilket är 1,1 mkr lägre än budget. 
Prognosen för året visar på ett överskott på 0,6 mkr för helåret. 

3.1.4 Medlemsavgifter 
Avgifterna för räddningstjänst och pensioner redovisas som kommunbidrag och 
motsvarar för perioden 411,3 mkr (397,4 mkr för motsvarande period 2019). 
Uppräkning av avgift för räddningstjänst mellan 2019 och 2020 är 2,4 %. Uppräkning 
av medlemsavgift för pensionskostnad sker i enlighet med KPA:s prognos. 

Totala medlemsavgifter för året beräknas uppgå till 616,9 mkr. 

3.1.5 Finansiella poster 
Finansiella intäkter 
Finansiella intäkter består huvudsakligen av reverslån till Göteborgs Stads 
koncernbank. Utöver detta har RSG erhållit ränteintäkt från tillgodohavande på 
bankkonto. 

Finansiella kostnader 
Finansiella kostnader består huvudsakligen av kostnader för ränte- och basbelopps-
uppräkning av årets pensionsavsättning. Budgeterat och bokfört belopp redovisas i 
enlighet med KPA:s prognosvärden.  
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3.2 Balansräkning med analys 
 

 

Tabell 2 Balansräkning 

Noter, se avsnitt 3.3 

 

 

2020-08-31 2019-12-31
Mkr Mkr

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 3,7                5,6                
Materiella anläggningstillgångar
   Mark och byggnad 77,0              78,0              
   Maskiner och inventarier 121,4            116,5            
S:a anläggningstillgångar 202,1           200,1           

Finansiella tillgångar
Långfristiga fordringar 375,0            375,0            
S:a finansiella tillgångar 375,0           375,0           

Förråd och lager 3,6                3,6                
Kundfordringar 6,5                31,1              
Diverse kortfristiga fordringar 15,7              15,0              
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 8,8                16,7              
Kassa och bank 187,6            184,3            
S:a omsättningstillgångar 222,2           250,7           

S:a tillgångar 799,3           825,8           

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital
Ingående eget kapital 91,3              94,7              
Årets resultat 13,0              3,4 -               
varav nyttjad del av donation 1,2 -               
S:a eget kapital 104,3           91,3              

Avsättningar
Avsättning för pensioner 584,1            558,2            
Övriga avsättningar 6,4                6,8                
S:a avsättningar 590,5           565,0           

Långfristiga skulder
Långfristiga skulder 9,6                9,7                
S:a långfristiga skulder 9,6                9,7                

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 8,5                35,0              
Moms 0,9 -               9,1                
Personalens skatter och avgifter 8,0                7,6                
Övriga kortfristiga skulder 1,0                19,8              
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 78,3              88,3              
S:a kortfristiga skulder 94,9              159,8           

S:a eget kapital, avsättningar och skulder 799,3           825,8           
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Tillgångar 
Balansomslutningen uppgår till 799,3 mkr, en minskning med 26,5 mkr från 
föregående år.  

Anläggningstillgångarna har ökat med 2 mkr och uppgår nu till 202,1 mkr.  

Finansiella tillgångar, 375 mkr, utgörs av reverslån till Göteborgs Stads koncernbank 
precis som föregående år.  

Skulder 
Avsättningarna för pensioner och löneskatt ökar med 25,9 mkr. Övriga avsättningar 
består av framför allt av avsättning sedan tidigare år för sanering av mark på Färjenäs, 
5,8 mkr.  

Långfristiga skulder på 9,6 mkr avser delvis investeringsbidrag från tidigare år från 
MSB för reservkraft i Kungsbacka samt bidrag från försäkringsbolaget Göta Lejon till 
inköp av skärsläckare. Därutöver ingår 9,0 mkr avseende kommande tredje och sista 
delbetalning enligt avtal med Stena Oil om avflyttning från anläggningen på Färjenäs. 
Denna delbetalning kommer att utföras i samband med att hyresgästen avflyttar. 

Leverantörsskulderna uppgår per augusti till 8,5 mkr. 

Övriga kortfristiga skulder har minskat bland annat efter genomförd delbetalning på 
4,5 mkr enligt avtal med Stena Oil om avflyttning från anläggningen på Färjenäs. 
Avtalet inkluderar totalt tre delbetalningar varav den första utfördes i samband med att 
avtalet ingicks och den andra utfördes i mars i år. 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter uppgår till 78,3 mkr.  

3.3 Noter 
3.3.1 Allmänna redovisningsprinciper 
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg (RSG) tillämpar Kommunallagen (KL), Lagen 
om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) samt rekommendationer från Rådet 
för kommunal redovisning (RKR). För delårsbokslutet har dock avsteg gjorts från 
rekommendation R17 avseende pensioner och semesterskuld. Några förändringar av 
redovisningsprinciper har inte skett under året. 

3.3.2 Värderingsprinciper  
Intäkter och kostnader 
Periodisering av inkomster och utgifter har gjorts enligt god redovisningssed. 

Fordringar och skulder 
Fordringar har tagits upp till det belopp varmed de beräknas inflyta. Avsättningar 
gjorts för bedömda förlustrisker. Skulder har upptagits till nominella värden. 

Pensionskostnader 
I delårsbokslutet ingår inte årets förändring av pensionskostnader. Medlems-
kommunerna ska enligt avtal ersätta förbundet för samtliga pensionskostnader. 
Avräkning mellan budgeterade pensionskostnader och verkligt utfall sker mellan 
medlemskommunerna och RSG vid varje årsskifte.  

Semesterskuld 
I delårsbokslutet ingår inte årets förändring av semesterlöneskulden. Denna justeras i 
årsbokslutet.   
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3.4 Drifts- och investeringsredovisning 
3.4.1 Driftsredovisning 
 

 

Tabell 3 Driftsredovisning 

Internfördelning avseende stödverksamhet och gemensamma kostnader som 
exempelvis fastigheter och IT görs ej. Dessa kostnader ingår i Ledning och 
stödverksamhet. 

3.4.2 Investeringsredovisning 
Investeringsredovisning 
Förbundet tilldelas en årlig budgetram och ska visa ett årligt nollresultat. Budgetramen 
för årets förväntade avskrivningar uppgår för 2020 till 31,9 mkr. Det innebär att det är 
avskrivningsbudgetens storlek som avgör hur stora investeringar RSG kan upphandla. 
RSG har därför inte en särskild budget uppställd utifrån investeringsutgiften. 

Utifrån budgetramen finns en framtagen långsiktig plan (30 år) för förbundets större 
investeringar, framför allt tyngre fordon. Fordonsparken utgör basen i 
investeringsplaneringen och allt utgår från hur denna ser ut med avseende på behov, 
beräknad livslängd med avskrivningstider och utrangeringar. Planen omfattar även ett 
antal återkommande investeringsposter som avser mindre fordon, servrar, datorer, 
kemdräkter m.m., vilket är poster som återkommer varje år och kräver löpande 
upphandling och inköp. Övriga investeringar hanteras likartat, men hittills i egen 
ordning. 

Planen inkluderar en uppskattning av investeringsutgiften och framför allt 
avskrivningstid och avskrivningskostnad. Investeringarna anpassas på så sätt till det 
befintliga investeringsutrymmet baserat på avskrivningskostnaden för varje enskilt år. 

Investeringsprocessen omfattar idag två beredningsmöten per år där 
investeringsplanen uppdateras till ett beslutsunderlag för kommande investeringar. 
Förbundsdirektören fattar därefter beslut om investering enligt den presenterade 
planen. Vid behov enligt delegationsordning upprättas särskilda beslutsunderlag för 
enskilda investeringar. 

Under hösten omarbetas investeringsprocessen då beredningsgrupperna blir fler samt 
antalet möten utökas till fyra per år. En väsentlig skillnad blir nu även att 
investeringsplanen sammanställs till en helhet och en samlad bild av förbundets 
samtliga investeringar. Till detta används Navet, RSG:s system för beslutsstöd. När det 

Mkr

Utfall Budget Fg.  År Utfall Budget Fg. År Utfall Kostnad

Operativ verksamhet 9,1         9,0         8,4         232,1-      231,1-      226,7-      0,1         1,0         
Förebyggande verksamhet 40,1       46,6       42,3       68,0-       74,0-       69,2-       6,5-         6,0-         
Ledning och stödverksamhet 14,2       11,5       12,1       152,6-      157,2-      148,7-      2,7         4,6-         

Summa 63,4       67,1       62,8       452,7-      462,3-      444,6-      3,7-         9,6-         

KostnaderIntäkter Budgetavvikelse
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nya arbetssättet med Navet etableras finns ambitionen att på ett tydligare sätt ge en 
samlad bild av investeringsredovisningen. 

Investeringar under perioden 
Till och med augusti i år har anläggningar införskaffats till en kostnad av 22,5 mkr att 
jämföra med 15,4 mkr under samma period föregående år.  

De större investeringarna hittills i år har bland annat varit ett par större fordon, 
terrängfordon samt hävare. Övriga investeringar omfattar bland annat WiFi system, 
UAS (drönare) samt diverse annan teknik och utrustning. Förbundet investerar även i 
ett nytt system (Proceedo) för beställningar och fakturahantering, vilket kommer att gå 
under namnet ”Marknadsplatsen”. I samband med det pågående arbetet med 
målstyrning investeras i verktyg för detta. Även mindre fordon har köpts in och 
ytterligare några större investeringar pågår avseende räddningsfordon, höjdfordon och 
ledningsfordon, vilka alla beräknas var genomförda 2021. 

4. Personal   
Räddningstjänsten Storgöteborg ska vara en arbetsplats som både rekryterar och 
utvecklar kompetenta medarbetare. Målet är att vara en attraktiv arbetsplats dit 
kunniga medarbetare söker sig och sedan stannar kvar. Räddningstjänsten arbetar för 
att vara en organisation med en öppen och inkluderande arbetsmiljö, tillgänglig för alla 
och fri från diskriminering och trakasserier. Samtliga medarbetare omfattas av 
arbetsmiljöarbetet och ett gemensamt ansvar för arbetsmiljöns förbättringar. 

4.1 Attraktiv arbetsplats och kompetens  
RSG behöver ständigt kunna anpassa och förändra arbetets innehåll utifrån kraven i 
omvärlden. Förbundet arbetar därav aktivt för att medarbetares kunskaper och 
kompetens ska tas tillvara och kontinuerligt vidareutvecklas. Ett arbete pågår med 
strategier för att skapa kontinuerlig kompetensutveckling och effektiva processer för 
exempelvis rekrytering, kompetensinventering och kompetensöverföring som är 
kopplat till förbundets övergripande mål och målstyrningsarbete. 

Det finns många faktorer som påverkar hur attraktiv en arbetsplats uppfattas. I alla 
verksamheter är medarbetarna vägen till uppnådda resultat. För att RSG ska uppnå 
sina mål för verksamheten krävs medarbetare som trivs på sitt jobb och är engagerade 
i RSG:s uppdrag. Medarbetare som trivs bidrar, stannar kvar och attraherar även nya 
kompetenta medarbetare. 

4.1.1 Kompetensförsörjning 
Arbetet med att ta fram en förbundsövergripande kompetensförsörjningsplan med 
tillhörande handlingsplan har färdigställts under våren 2020. Planen omfattar analys 
av behov på både kort och lång sikt samt därtill kopplade aktiviteter för att möta de 
kompetenskritiska utmaningarna. Kompetensförsörjningsaktiviteterna kommer att 
implementeras, genomföras och följas upp som en del av förbundets 
målstyrningsarbete. 

4.1.2 Rekrytering och personalomsättning 
Den högkonjunktur som under en längre period pågått på arbetsmarknaden har under 
våren avtagit på grund av den pågående pandemin. Hur detta kommer att påverka de 
tjänster inom förbundet, som redan tidigare varit svårrekryterade är i dagsläget 
mycket svårt att prognostisera. 
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Under första delen av 2020 har RSG tillsvidareanställt 28 medarbetare (5 kvinnor, 23 
män), varav 15 heltidsanställda brandmän. Antal tillsvidareanställda medarbetare som 
slutat är 17 personer (1 kvinna, 16 män). 12 personer har avgått med pension, varav 8 
med särskild avtalspension och 4 med ålderspension. 5 personer har slutat på egen 
begäran eller av annan orsak. Personalomsättningen är fortsatt låg och har minskat 
ytterligare under perioden från 4,6 till 2,4 %. 

Under hösten kommer ingen rekrytering av heltidsbrandmän att ske då det under förra 
rekryteringsomgången anställdes ett tillräckligt stort antal. Förbundet planerar 
däremot att rekrytera räddningstjänstpersonal i beredskap. 

Översynen av rekryteringsprocessen för brandman och styrkeledare, vilken påbörjades 
under vintern 2019, men sköts upp bland annat på grund av pandemin, har nu 
återstartats under sommaren. 

4.1.3 Ledarutveckling 
För att stärka och utveckla ledarskapet inom RSG pågår ett tredagars 
ledarutvecklingsprogram för samtliga chefer och ledare, såsom operativa befäl med 
flera. Ungefär två tredjedelar har genomgått utbildningen fram till och med sommaren 
2020. Programmet sköts upp för en tid under våren med anledning av pandemin, men 
fortsätter under nu och även under nästkommande år. Även pågående utbildning för 
chefer i Utvecklande ledarskap (UL) har skjutits upp av samman anledning. 

4.1.4 Attraktiv arbetsplats 
Inom ramen för strategisk kompetensförsörjning och RSG:s arbete med 
arbetsgivarvarumärket har attraktivare rekryteringsannonser och strategier för sociala 
medier tagits fram. Ett nästa steg i arbetet med att vara en attraktiv arbetsplats är att 
stärka upp arbetet med förbundets kultur och värderingar. Formerna för hur detta 
arbete ska bedrivas är ännu inte beslutade. 

4.1.5 Arbetsgivarpolitik 
RSG strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare och erbjuda en arbetsplats som 
kännetecknas av arbetsglädje, dialog och delaktighet. Som ett led i detta arbetar 
förbundet kontinuerligt med att utveckla, förtydliga och förankra arbetsgivarpolitiken 
genom att i samverkan ta fram styrdokument till stöd för chefer och medarbetare. 

Löneöversyn  
Till följd av pandemin har avtalsrörelsen skjutits upp till slutet av oktober 2020 och 
därav har även löneöversyn pausats lokalt för RSG. 
 
4.1.6 Likabehandling  
Likabehandlingsplanen har reviderats under våren och gäller nu för 2020. Inom 
utryckningsverksamheten pågår ett pilotprojekt kring kultur och värderingar där 
viktiga erfarenheter ska tas tillvara inför ett fortsatt arbete inom förbundet. Nätverket 
för jämställd räddningstjänst (NJR) har i år temat ”Rått men hjärtligt – en 
räddningstjänst för alla?” där målsättningen är ökad inkludering. West Pride 2020 blev 
inställt på grund av pandemin och därmed ställdes även RSG:s planerade aktiviteter in. 

Målsättningen för RSG är att inkludera likabehandlingsarbetet i förbundets målstyrning 
för ett systematiskt lärande och delaktighet i hela organisationen. 
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4.2 Arbetsmiljö och hälsa 
RSG:s inriktningsmål är att fortsatt bedriva ett aktivt och förebyggande 
arbetsmiljöarbete och att förbundets medarbetare ska känna delaktighet, arbetsglädje 
och engagemang. Målet är att arbetsmiljöarbetet ännu tydligare ska integreras och 
bedrivas som en naturlig del av verksamheten och även detta ska ingå i förbundets 
målstyrningsarbete. 

4.2.1 Systematiskt arbetsmiljöarbete 
Den pågående utvecklingsprocessen för det systematiska arbetsmiljöarbetet fortsätter 
under 2020. En omfattande utbildningsinsats hade planerats under våren 2020 för 
förbundets samtliga chefer och skyddsombud. På grund av pandemin har utbildningen 
flyttats till hösten 2020. Utbildningen syftar till att säkerställa kunskap och kompetens 
kopplat till fysisk och organisatorisk/social arbetsmiljö. En översyn av förbundets 
kemiska arbetsmiljörisker har också påbörjats under våren och kontinuerliga 
riskbedömningar kommer att inkluderas i det systematiska arbetsmiljöarbetet.  

Tydliggörande av uppgifter och ansvar  
Under samlingsnamnet ”Säkra arbetsförhållanden” fortsätter arbetet med att beskriva 
förväntad kompetens på skadeplats inom den operativa verksamheten. Rollmatriser är 
framtagna för att tydliggöra arbetsmiljöuppgifter för chef samt medarbetare. 
Kontinuerliga genomgångar planeras under hösten 2020. 

Arbetsskador och tillbud 
Genom att systematiskt arbeta med riskfaktorerna i arbetsmiljön, kartlägga, analysera 
och följa upp olyckshändelser och tillbud, skapas goda förutsättningar för att förebygga 
olyckor och ohälsa i kombination med ett i övrigt aktivt arbetsmiljö- och 
säkerhetsarbete. Ett arbete har påbörjats hur RSG kan utveckla både systemstöd och 
arbetsformer för hantering av arbetsskador, tillbud och avvikelser på ett mer effektivt 
och riskreducerande sätt. Utvecklingsarbetet kommer pågå under 2020/2021. 

Rapporterade händelser 
Det totala antalet rapporterade händelser är 122, varav 60 avvikelser, 40 tillbud och 
22 arbetsskador. Rapporteringsfrekvensen ligger i princip på samma nivå som 
föregående år, oavsett händelsetyp. Antalet arbetsskador har dock minskat från 31 
2019 till 22 2020.  
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Diagram 1 Anmälda arbetsskador, tillbud och avvikelser januari-augusti. 

 

4.2.2 Förebyggande arbete och rehabilitering  
Genom att i ett tidigt skede fånga upp signaler på ohälsa i kombination med ett aktivt 
arbete med anpassningsåtgärder skapas goda förutsättningar att förebygga ohälsa och 
sjukfrånvaro. Ett arbete fortgår med att aktivera tidiga insatser bland annat genom 
systemstöd i IT-verktyget Adato. 

Riktade insatser för några avdelningar i förbundet har genomförts under 2020 
exempelvis i form av utbildningsinsatser. Andra insatser har på grund av pandemin fått 
flyttas fram i tiden. 

4.2.3 Sjukfrånvaro 
Förbundets sjukfrånvaro har ökat jämfört med föregående år och uppgår till 4,9 
procent, vilket är en ökning med 1,4 procentenheter. Sjukfrånvarotalen ökade tidigt 
och ökningen var markant under mars månad för att därefter fortsätta ligga över 
föregående års sjukfrånvaro. Det är framförallt korttidsjukfrånvaron som ökat, men 
även sjukfrånvaron 15–90 dagar. Pandemins påverkan utifrån riktlinjer med andra 
förhållningssätt till sjukdomssymtom är troliga kopplingar till den ökande 
korttidsfrånvaron. 

Det bör poängteras att gruppen kvinnor är betydligt färre individer till antalet, vilket 
medför att en individs sjukskrivning får större effekt på den totala sjukfrånvaron inom 
gruppen kvinnor. 

 

 

Arbetsskada Tillbud Avvikelse Totalt antal
2020 22 40 60 122
2019 31 40 52 123
2018 39 52 69 160
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Diagram 2 Total sjukfrånvaro 1 januari – 31 juli 

 

Sjukfrånvaro kvinnor och män 
Sjukfrånvaron uppdelad på kön visar att kvinnors långtidsjukfrånvaro är i stort sett 
oförändrad, men med en ökad korttidssjukfrånvaro. Både männens kort- och 
långtidssjukfrånvaro har ökat. I spannet 15–90 dagar ligger männens sjukfrånvaro 
högre än kvinnornas. Fortfarande är kvinnors långtidssjukfrånvaro högre (91 dagar 
och uppåt). Korttidssjukfrånvaron ligger på ungefär samma nivå för båda grupperna.  

 

 

Diagram 3 Sjukfrånvaro i procent, män respektive kvinnor 

 

Ackumulerad
till juli Dag 1-14 Dag 15-90 Dag 91- fortf

2018 3,4 1,5 0,9 1
2019 3,5 1,5 1 1
2020 4,9 2,5 1,3 1,1
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Sjukfrånvaro per åldersgrupp 
Sjukfrånvaron har ökat i samtliga åldersgrupper. Störst ökning framträder i 
åldersgrupperna upp till 29 år, där både lång-och korttidssjukfrånvaron ökat. 
Åldersgruppen 50 år och äldre ligger på samma nivå som föregående år.  

 

 
Diagram 4 Sjukfrånvaro i procent per åldersgrupp 

 
Sjukfrånvarotimmar 
Antalet sjukfrånvarotimmar ackumulerat fram till juli uppgår till 45 452 timmar, av 
totalt 797 887 arbetade timmar, vilket är 13 018 fler timmar än föregående år.  

 
Diagram 5 Sjukfrånvaro i timmar i relation till arbetade timmar 

 

 

 

Åldersgrupp-29 Åldersgrupp 30-49 Åldersgrupp 50- år
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Antalet timmar avseende korttidssjukfrånvaro (dag 1-14) har ökat från 23 632 timmar 
2020 jämfört med 15 820 timmar 2019.  

 
Diagram 6 Korttidsjukfrånvaro i timmar i relation till arbetade timmar 

 

4.3 Övriga personalnyckeltal 
4.3.1 Personalvolym och personalstruktur 
Totalt antal anställda inklusive timanställda i förbundet är 836 personer. Av dessa är 
141 beredskapsanställda och ingår i RIB-organisationen.  

Andelen timanställd personal i förbundet ligger på 3,1%, vilket är en marginell ökning 
jämfört med föregående år. Förbundet har sju räddningsvärn där 103 personer är 
uttagna med tjänsteplikt. 

I förbundet finns 117 tillsvidareanställda kvinnor, exklusive beredskapsanställda, 
vilket är en ökning jämfört med föregående år. Störst andel kvinnor är anställda inom 
gruppen administration och handläggning. Av förbundets totalt 41 tillsvidareanställda 
chefer är 10 kvinnor.  

5. Organisation och verksamhet 
5.1 Händelser under perioden och organisationens utveckling 
5.1.1 Förebyggande brandskydd och genomförda räddningsinsatser  
Tillsyner riktas mot de verksamheter som bäst behöver kontrolleras, det vill säga där 
förbundet bedömer att brister kan finnas och där tillsynsverktyget har störst effekt. 
Med anledning av pandemin tvingades RSG upphöra med de planerade tillsynerna i 
slutet av april. Fram tills dess påbörjas 48 planerade LSO-tillsyner och 44 LBE-tillsyner. 
Ett nytt beslut är nu fattat, att med hjälp av nya hygienrutiner, starta upp de planerade 
tillsynerna igen från och med 1 september. Det långa uppehållet innebär att cirka 
hälften av de planerade tillsynerna bedöms kunna genomföras under 2020. RSG har 
utfärdat 143 tillståndsbevis för hantering av brandfarlig och explosiv vara under 
perioden. 

Förbundet besvarar årligen ett stort antal remisser rörande samhällsplanering, plan- 
och byggprocesser, miljöremisser avseende släckvattenutredningar, 

Page 561 of 677



Delårsbokslut per augusti 2020 Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 
 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN STORGÖTEBORG  22(37) 

 

 

 

säkerhetsrapporter för Sevesoverksamheter samt remisser angående offentliga 
tillställningar, pyroteknik och serveringstillstånd. Cirka 500 remisser har besvarats 
hittills i år. 

Inom RSG:s område finns cirka 86 700 rensningspliktiga objekt med olika 
intervaller/frister för sotning och brandskyddskontroll. Under perioden har det utförts 
närmare 9 400 brandskyddskontroller varav cirka 300 kontroller medförde beslut om 
föreläggande och/eller förbud. 

Brandmän har genomfört cirka 130 förebyggande informationstillfällen. 

Det totala antalet räddningsuppdrag som genomförts av RSG under årets första åtta 
månader (antal 5 462) är färre än motsvarande period 2019 (6 096). Medelvärdet för 
samma period 2016–2020 är 5 907. Minskningen av antalet uppdrag syns inom alla 
kommuner utom Lerum, där det istället har ökat med 10 %. Ökningen där utgörs bland 
annat av fler automatlarm utan brandtillbud, bostadsbränder (i villor, där bland annat 
orsaken blixtnedslag är högre än föregående år) och stormskador. Det större antalet 
automatlarm berodde framförallt på återupprepade larm hos ett mindre antal 
verksamheter. Antalet automatlarm var i hela förbundet drygt 1 600 och andel 
obefogade larm i hela förbundet låg under perioden på 93 % av automatlarmen.  

Av det totala antalet uppdrag har omkring 1 % genomförts utanför RSG:s område, 
varav merparten inom GR. Detta är en ökning jämfört med föregående år, vilket kan 
förklaras med det utökade samarbetet mellan räddningstjänsterna inom GR. 

Antalet räddningsuppdrag har påverkats av den rådande pandemin och sedan början 
av april syns ett lägre antal räddningsuppdrag jämfört med medelvärdet under samma 
period 2016–2020. Det har bland annat inträffat betydligt färre trafikolyckor samt färre 
automatlarm utan brandtillbud. Det har även varit färre bränder utomhus under delar 
av våren och sommaren, vilket bland annat är relaterat till vädret. Det har dock även 
enligt händelserapporterna generellt varit färre avsiktliga bränder, vilket skulle kunna 
bero på minskad rörelse och aktivitet i samhället i samband med att pandemin bröt ut. 

Antalet drunkningstillbud har varit något högre än normalt. Under juni-augusti har 
antalet varit högre än både 2019 och medelvärdet för 2016–2020. IVPA-uppdragen (I 
väntan på ambulans, hjärtstoppslarm) och kategorin ”Annan hjälp till ambulans” har 
ökat jämfört med 2019. IVPA-verksamheten har fortlöpt i enlighet med befintliga eller 
tidigare avtal. Under delåret har nytt IVPA-avtal ingåtts med Region Halland. Det har 
trätt i kraft och implementering pågår. 

I år syns även fler naturolyckor jämfört med medelvärdet. Dessa utgörs framförallt av 
räddningsuppdrag i samband med stormskador under februari och mars. 

Larmbehandlingstiden för brand i byggnad låg under perioden på 48 sekunder.  

Mer information finns i bilagan Statistik över genomförda räddningsuppdrag – jan-aug 
2020. 

5.1.2 Extern samverkan 
Projektet Gränslös räddningstjänst inom Göteborgsregionen (GR), som startades 2017 
avslutades i början av 2020. Projektet bestod av ett gemensamt utvecklings- och 
genomförandearbete mellan räddningstjänsterna inom GR för att etablera gränslös 
räddningstjänst och ett gemensamt operativt ledningssystem. Den utryckande 
verksamheten i samtliga berörda räddningstjänster slog över till ett gemensamt 
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ledningssystem under en gemensam räddningschef i beredskap (RCB) den 1 oktober 
2019. 

Detta föregicks av att de fyra räddningstjänsterna, som förutom RSG ingår i GR, 
successivt anslöts till RSG:s Larm- och ledningscentral (LC) avseende enbart 
alarmering. Efter omslaget till ett gemensamt ledningssystem sker nu både 
utalarmering efter 112-samtal och ständigt bemannad övergripande ledning för 
räddningstjänst i Alingsås, Vårgårda, Kungälv, Ale, Tjörn, Stenungsund, Lilla Edet samt 
Öckerö kommuner via RSG.  

Det fortsatta utvecklingsarbetet har främst omfattat arbete med att skapa 
gemensamma larmplaner för komplexa händelser och styrdokument för stabsarbete, 
ett arbete som fortgår även under resten av året och kommande år. Utbildning av 
ledningsorganisationens personal har fortsatt, till exempel med stabsutbildningar, 
träffar för ledningsfunktioner samt uppföljningsaktiviteter efter större händelser. Det 
gemensamma programmet för medåkning i varandras organisationer för insatsledare 
och insatschefer har tillfälligt pausats under våren på grund av rådande pandemi. 

I Västra Götaland samt Kungsbacka kommun finns en organiserad samverkan mellan 
de nitton räddningstjänsterna i regionen, kallad RäddsamVG. RäddsamVG vill genom 
samverkan verka för ett säkert och tryggt Västra Götaland med förmåga att hantera det 
oönskade. Arbetet delas in i områdena operativt arbete, förebyggande, HR, utbildning, 
inre ledning och social hållbarhet. Under 2020 har bland annat utbildningsdag om 
sprinkler, brand- och utrymningslarm genomförts. Ett arbete i samarbete med MSB och 
Högskolan i Skövde har inletts om utbildning och övning via VR (Eng. ”virtual reality”). 
Den första konferensen om räddningstjänst och framtida klimatutmaningar har 
planerats tillsammans med MSB och RTJ Medelpad. Oljeskadeskyddsutbildningar löper 
på.  

5.1.3 Ledning, styrning och administration 
Ett omfattande utvecklingsarbete inom ledning och styrning har pågått under de 
senaste åren inom RSG. Fokus under 2020 är att införa en ny modell för målstyrning 
och verksamhetsutveckling. Under 2019 startades ett projekt kallat Kärnan med syfte 
att stödja i införandet. Målet har varit att utveckla sättet att leda och styra, med ökad 
delegering av arbetsuppgifter och ansvar till medarbetarna med ett tillitsbaserat 
synsätt. Under våren har en målstyrningsmodell och metod fastställts och workshopar 
har genomförts på alla avdelningar. En modul för verksamhetsredovisning i 
verksamhetssystemet Navet är under framtagande. Bemanningen av funktioner inom 
förvaltningen av modellen håller på att utses och utbildas under hösten. Utvecklingen i 
projektet har skett i dialog med politiker ur RSG:s styrelse.  

Projektet Framtidens kontor är avslutat. Arbetet med Gårda kontor fortsätter där både 
erfarenheterna från projektet Framtidens kontor, övriga lokalprojekt som genomförts 
på Gårda och erfarenheterna från vårens och sommarens pandemi ska tas om hand 
innan ett förslag för Gårda som helhet kan presenteras. Projektet Office 365 är också 
avslutat då en fortsatt implementering är beroende av ställningstaganden kring 
användningen av molnfunktion. Utvecklingen av Office 365 kommer drivas vidare inom 
ramen för förvaltningen av systemet för Microsoft 365, som det numera heter. 

Projektet Framtidens brandstation har under året delredovisats, men är nu pausat till 
följd av pandemin. 
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RSG medverkar tillsammans med andra förvaltningar i Göteborgs Stads arbete för god 
service till företag. Detta arbete kallas Förenkla helt enkelt. Företagare ska uppleva att 
de får ett gott bemötande av RSG, oavsett vem i organisationen de möter. Att bredda 
konceptet internt ligger på is, delvis på grund av pandemin, men även på grund av 
RSG:s pågående arbete med införandet av Kärnan. Förenkla helt enkelt kan troligtvis 
hanteras inom ramen för målstyrningen framöver och vara en del av perspektivet 
Individ och samhälle. 

Inom den Tekniska avdelningen har det startats upp ett arbete med att identifiera 
utvecklingsområden inom det "serviceinriktade arbetssättet", detta för att kunna 
utgöra en effektiv och robust stöd- och serviceverksamhet åt förbundet. Ett 
serviceinriktat arbetssätt har på ett tydligt sätt införlivats i Tekniska avdelningens 
målstyrningsarbete där representanter från varje enhet tillsammans med enhetschefer 
och ledning gjort ett förberedande arbete. Den fortsatta processen med möten för att 
involvera hela avdelningen har fått skjutas fram till följd av pandemin.  

5.1.4 Miljö och hållbarhet  
Tidigare har en nulägesanalys avseende RSG:s miljöpåverkan genomförts för att 
värdera vilka områden som bör prioriteras. Utifrån denna analys har nu en miljöpolicy 
och en förbundsriktlinje för miljö samt en miljöstrategi tagits fram. Policyn och 
förbundsriktlinjen beslutas i förbundsfullmäktige under hösten 2020. Vissa områden i 
miljöstrategin kommer att lyftas in i målstyrningsarbetet och i samband med detta 
genomförs utbildningsinsatser.  

När det gäller kemikalier gör RSG en kraftsamling med fokus på att ersätta de farligaste 
kemikalierna med mindre miljö- och hälsofarliga ämnen. Inom den operativa 
verksamheten görs anpassningar när det gäller skumhantering och bland annat sker ett 
utbyte av så kallat B-skum mot fluorfria skumvätskor och skum ersätts vid vissa typer 
av insatser med tillsatsmedel. Upphandling för inköp av tillsatsmedel pågår.   

En elförbrukningsutredning har genomförts och en mängd förslag för minskad 
elförbrukning har sammanställts i utredningsrapporten. Fokus är el varför inga 
åtgärder för att minska energianvändningen avseende andra faktorer redovisas. 
Energieffektiviseringsprojektet på Angereds station har på grund av pandemin tillfälligt 
avstannat. Fler åtgärder som kan vara intressanta för en handlingsplan för minskad 
energianvändning kan komma fram när detta projekt har genomförts.  

Renare arbetsplats (RAP) är ett arbetssätt som avser att förbättra arbetsmiljön för 
brandmän och andra medarbetare som kommer i kontakt med farliga ämnen och 
kontaminerat materiel i samband med insats, övning och rengöring. I utvecklings-
arbetet beaktas särskilt arbetsmiljö- och miljöpåverkan. Arbetssättet innefattar både 
teknik, kunskap och insikt samt rutiner och processflöden. Under 2020 har ett fortsatt 
arbete med införande och utveckling skett. Sedan mars har dock arbete med 
installationer på Angered stoppats på grund av pandemin.   

5.1.5 Säkerhet 
Våren och sommaren har till stor del upptagits av planering och hantering av pågående 
pandemi. Därav har viss verksamhet inom säkerhetsområdet inte kunnat utföras enligt 
plan, till exempel arbetet med säkerhetsskyddsanalys. Förbundet har dock tagit steg 
framåt inom kris- och kontinuitetshanteringsområdet, där det senare området även 
kommer att ingå i målstyrningsarbetet för 2021.  
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Under våren har en åtgärdsplan för RSA 2018/2019 upprättats och arbete med att 
hantera de mest kritiska åtgärderna är påbörjat. För de mest kritiska sårbarheterna har 
beslut tagits i Budget 2021 plan 2022-2023 om finansiering av ett antal investeringar 
för att säkerställa förbundets kontinuitet och robusthet i den samhällsviktiga 
verksamheten. Nämnda investeringar syftar till att stärka förbundets beredskap för 
oönskade händelser och omfattar exempelvis framtidssäkring av tekniken i 
ledningscentralen. Rekrytering av intern projektledare för investeringarna pågår och 
en styrgrupp har tillsatts. 

I samband med pandemins utbrott fattades i februari ett särskilt inriktningsbeslut 
(SIB) där en särskild funktion utsågs med uppgift att leda och koordinera arbetet med 
information, personalplanering, logistik, inköp, testning m.m. I arbetet säkerställs att 
RSG följer expertmyndigheternas intentioner och direktiv och arbetssättet som nu 
upparbetas kommer att fungera som grund för hantering av liknande situationer. Det 
har nu etablerats en samordning mellan RSG, medlemskommuner, Länsstyrelsen, MSB 
och angränsande räddningstjänster i Göteborgsregionen och Halland. 

Inom informationssäkerhetsområdet har arbetet med informationsklassning fortsatt. 
En signalskyddsorganisation är beslutad inom RSG och framtagande av alla 
styrdokument enligt författningen FFS 2019:9 är klar och beslutad. Samverkan är 
inledd med MSB, Försvarsmakten samt Länsstyrelsen gällande det framtida 
signalskyddsarbetet och hur utväxling av kryptonycklar skall gå till. Framtagande av 
framdrivningsplan får att kunna driftsätta ett antal olika signalskyddssystem inom RSG. 
Utbildningsplan för utpekad personal inom RSG är under framtagande. 

Inför arbetet med höjd beredskap genomförs kompetenshöjande insatser och planering 
angående höjd beredskap, ledningsansvar, säkerhetsskydd, krigsorganisation, 
samverkan med andra organisationer och om rapportering. Kommunens organisation 
för räddningstjänst och dess krigsorganisation bemannas med personal genom 
krigsplacering. Övning kopplat till höjd beredskap och med kommunerna är 
genomförd. Kommande försvarsbeslut, hösten 2020, förväntas ytterligare 
tydliggörande inriktningar av ambitionsnivåer med målsättning och finansiering. 

Under 2017 genomfördes ett 72-timmars test av ledningscentralen (RC90). Arbetet 
med att vidta de åtgärder som identifierades under testet har fortsatt under 2020 och 
bland annat har reservkyla säkerställts och kontroller utförts sedan testet 
genomfördes. Några punkter från 72-timmarstestet återstår att hantera. 

När det gäller krisberedskap har RCB-funktionen (räddningschef i beredskap) deltagit i 
kommunernas totalförsvarsövningar. Säkerhetssamordnarmöten har bedrivits bland 
annat med förberedelser inför sommaren och stort fokus har varit den pågående 
pandemin.  

5.1.6 Utbildnings- och övningsanläggningen Färjenäs 
Behovet av utbildnings- och övningsverksamhet är mycket omfattande inom 
räddningstjänsten. Inom förbundets medlemskommuner finns och planeras för nya 
samhällsstrukturer i form av höga och komplexa byggnationer och infrastruktur-
projekt, exempelvis tunnlar. Utvecklingen av tekniken för energilagring och solenergi 
samt ökade risker för våld och terrorhot kräver nya kunskaper och behov av att kunna 
utbilda och öva ytterligare moment. Räddningstjänst vid höjd beredskap, i samband 
med krisledning och i situationer med pågående dödligt våld och terror innebär att 
ytterligare kunskaper och färdigheter behöver adderas till räddningstjänstens 
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verksamhet. Med anledning av detta genomförs inom förbundet ett projekt för att 
utveckla RSG:s framtida övnings- och utbildningsanläggning. 

Förbundet förfogar idag över två utbildningsplatser förutom Färjenäs. Dessa har olika 
förutsättningar att kunna fungera till dess att etablerandet av en ny anläggning skett. I 
det korta perspektivet, fram till 2025 måste vissa grundläggande utbildningsbehov 
kunna tillgodoses. Karholmen och Lerums övningsfält ska kunna fungera som 
utbildnings- och övningsplatser minst intill dess att en ny utbildnings- och 
övningsanläggning på Färjenäs står klar och behöver därför ha sådan status att de kan 
nyttjas på ett optimalt sätt.  

Projektet befinner sig nu i ett skede där utformning av en framtida övningsplats bereds. 
Fokus har under 2020 legat på att ta fram kravspecifikationer för utrustning samt 
metoder för den nya utbildnings- och övningsanläggningen.  

5.1.7 Forskning och utveckling  
I utvecklingen mot en modern räddningstjänstmyndighet behöver RSG vara samhälls- 
och riskorienterade i det förberedande, förebyggande såväl som i det händelsestyrda 
arbetet. RSG får också externa förfrågningar där RSG:s medverkan i utveckling och 
forskning efterfrågas. 

RSG ingår exempelvis i referensgruppen för projektet ”Hemtjänst och brandsäkerhet, 
ur hemtjänstens perspektiv” som drivs av Brandforsk. I detta projekt avses att studera 
hur hemtjänsten, kommunal såväl som privat, ser på sina möjligheter att bidra till 
förbättrad brandsäkerhet för de äldre.  

RSG deltar som projektledare i en pilotstudie tillsammans med Brandskyddsföreningen 
Väst och Lunds Tekniska Högskola. Andra aktörer i projektet är Göteborgs Stads 
bostadsbolag, Göteborgs Stads försäkringsbolag och ett flertal andra organisationer 
inom branscher som brand och försäkring. Projektet studerar kostnader för 
egendomsskador orsakade av bostadsbränder, genom att analysera dels 
räddningstjänstens data över branden, dels bostadsbolagens data över skadorna och 
kostnaderna. Detta är ett första steg i att lära mer om hur man kan förebygga 
kostnadseffektivt för att minska antalet och konsekvenserna av bostadsbränder. 
Projektet pågår mellan augusti 2020 till och med juni 2021 och data samlas in från 
bränder som inträffat under år 2020. 

Ett forskningsprojekt som avslutats är ”Physical load profiling, performance 
measurements, testing and test batteries as well as optimizing training processes and 
effects in Firefighters”. RSG inledde under 2019 ett samarbete med Göteborgs 
Universitet, Centrum för hälsa och prestationsutveckling. Observationsstudier har 
genomförts på operativ personal på Angered brandstation samt vid övningar på 
Färjenäs övningscenter. Utöver detta kommer studien att ha ett genusperspektiv, där 
ambitioner är att så många som möjligt av RSG:s kvinnliga brandmän deltar. Rapport 
inväntas. 

RSG driver ett samverkansprojekt kallat RSG Ungdom (RSG-U) tillsammans med 
Individ- och familjeomsorgen i stadsdelen Östra Göteborg. RSG har bistått med 
mentorer som har varit ett stöd i ungdomarnas vardag. RSG-U har nu utvärderats av 
FoU i Väst och utvärderingen ger stöd åt att RSG-U bidrog till önskat resultat. De 
tydligaste indikationerna var de förändrade levnadssätt, förhållningssätt och 
tankemönster som deltagarna ger uttryck för. Exempel är att ha etablerat fungerande 
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och ”normala” vardagsrutiner, men också att dessa rutiner uppfattas som viktiga och 
positiva för det egna välbefinnandet. Ökad framtidstro, ökad självrespekt och respekt 
för andra, samt mer känsla av tillit och trygghet är andra indikatorer på att insatsen 
bidrog till önskat resultat. 

5.2 Verksamhet: Förebyggande och förberedande 
5.2.1 Information och utbildning 
En viktig faktor för att höja skyddet mot olyckor är att öka och stärka den enskildes 
kunskaper, beteende och medvetenhet om olyckor och olycksrisker. RSG har därför 
fortsatt att prioritera utveckling och förbättring av information och utbildning till 
enskilda och särskilt utsatta riskgrupper. 

Utbildning och information sker både allmänt och målgruppsanpassat. En stor del av 
utbildning sker dels genom förbundets brandmän, som bland annat utbildar 
skolungdomar på plats vid förbundets brandstationer, dels via RSG:s externutbildning. 

Styrkornas arbete för information och utbildning 
Förutsättningarna ser olika ut inom förbundets geografiska område och den 
utryckande personalen strävar efter att de förbyggande insatserna görs i de områden 
där de bedöms ha störst effekt. Majoriteten av tillfällena genomförs förebyggande, men 
vissa uppföljande aktiviteter sker också till följd av en händelse som inträffat. Det kan 
vara efter en brand eller när det finns ett behov, som till exempel vid oroligheter i 
skolor. I övrigt förmedlar styrkorna brandskyddsinformation även vid bokade 
informationsmöten eller vid spontana möten med allmänheten.  

Den utåtriktade verksamheten har i stor utsträckning begränsats av den pågående 
pandemin och styrkorna har inte kunnat genomföra planerade och oplanerade 
förebyggande aktiviteter. Totalt har styrkorna mött invånarna i medlemskommunerna 
vid cirka 130 tillfällen under perioden och prognosen är att målet om 1 200 
informationstillfällen därför inte kommer att kunna uppnås. 

På grund av risken att bidra till smittspridningen av coronaviruset i samhället har 
brandstationerna i år inte kunnat genomföra Öppet hus-dagar under sportlovet och 
även flera andra aktiviteter har fått stå tillbaka under våren och sommaren.  

Extern utbildning  
RSG har som mål för 2020 att nå 12 000 medborgare med extern utbildning och övning 
enligt Kommunkonceptet. Kommunkonceptet är ett utbildningspaket, som RSG 
erbjuder ägarkommunernas medarbetare. Konceptet täcker både in området inom LSO 
och inom LBE, bland annat lagstiftning, systematiskt brandskyddsarbete, förebyggande 
brandskydd, riskhantering och utrymning samt hantering av brandfarlig vara.  

Under perioden har närmare 3 600 personer utbildats och/eller övat hos RSG. Detta är 
en lägre siffra än planerat, vilket beror på den pågående pandemin. Närmare 100 
bokade utbildningstillfällen med drygt 2 000 deltagare har flyttats till hösten. 

Under 2020 fortsätter arbetet med att utveckla möjligheten till bokning via webben 
samt miljöanpassningar, till exempel utbildning med elektronisk handbrandsläckning. 
Med denna utrustning kan övning ske inomhus i simulerad brandmiljö med ljud, ljus 
och rök. 

Page 567 of 677



Delårsbokslut per augusti 2020 Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 
 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN STORGÖTEBORG  28(37) 

 

 

 

5.2.2 Rådgivning, vägledning och stöd  
RSG erbjuder både myndigheter, företag och enskilda personer information, råd och 
stöd i frågor om brandskydd och riskhänsyn samt svarar på allmänhetens frågor inom 
RSG:s kompetensområde.  

I den tidiga samhällsbyggnadsprocessen medverkar RSG till ett stabilt och robust 
samhälle genom att bevaka och svara på frågor gällande bland annat översiktsplaner, 
detaljplaner, bygglov, miljökonsekvensbeskrivningar och släckvattenutredningar. RSG 
är också i samverkan med andra myndigheter en aktör i evenemangsplanering, både 
före och under evenemanget. 

RSG:s handläggare är sakkunniga inom sina respektive expertområden. Några ämnes-
områden har en utvald grupp eller handläggare, som ansvarar för fördjupad kunskaps-
inhämtning samt kvalitetssäkring inom dessa områden.  

5.2.3 Tillsyn  
Tillsynsarbetet bygger på en riskbaserad grund och speglar förbundets risktopografi. 
RSG arbetar för att rikta tillsynen mot de verksamheter som bäst behöver kontrolleras, 
det vill säga där förbundet bedömer att brister kan finnas och att just tillsynsverktyget 
har bäst effekt. Tillsynsprocessen omfattar både normativt arbete och arbete med 
konkret urval av verksamheter, planering, genomförande, dokumentation och 
uppföljning. RSG utövar tillsyn enligt LSO samt Lag (2010:1011) om brandfarliga och 
explosiva varor (LBE), det vill säga kontroll av att dessa lagar med förordningar 
efterlevs. Utgångspunkten i tillsynsverksamheten är att genom tillsyn höja nivån på 
brandskyddet där brister i brandskyddsnivån påvisas. Tillsyn enligt LSO är i första 
hand en kontroll av det systematiska brandskyddsarbete som ägare och 
nyttjanderättshavare bedriver, men också en kontroll av efterlevnad av andra krav som 
följer av LSO för att uppnå skäligt brandskydd. 

I början av år 2020 övergick RSG från att tillämpa en tillsynsplan för LSO till att 
använda sig av en TRI-Plan. TRI-planen inkluderar, förutom tillsynsverktyget, även 
rådgivning och information. Att arbeta med rådgivning och information är enligt 
förarbetena till LSO de primära verktygen för att uppnå ett skäligt brandskydd. Om 
dessa inte når någon framgång kan tillsyn användas för att därigenom besluta om 
föreläggande eller förbud. Att i TRI-planen minska på antalet tillsyner till förmån för 
mer rådgivning och information ligger i linje med omställning till effektbaserad 
målstyrning. Det planerade antalet tillsyner för 2020 är sänkt till 123 inom ramen för 
LSO och 80 inom LBE-området. Under våren har samhället drabbats av pandemin och i 
slutet av april beslutades det att RSG helt skulle upphöra med de planerade tillsynerna. 
RSG hann fram tills dess påbörja 48 planerade LSO-tillsyner och 44 planerade LBE-
tillsyner. Nytt beslut är fattat, att med hjälp av nya hygienrutiner, starta upp de 
planerade LSO och LBE tillsynerna igen från och med 1 september. Det långa 
uppehållet innebär att cirka hälften av de planerade tillsynerna bedöms kunna 
genomföras under 2020. Det finns ingen möjlighet att "arbeta ikapp" de tillsyner som 
inte blivit genomförda under uppehållet. Under 2020 har RSG beslutat om 56 
förelägganden enligt LSO samt sju förbud enligt LSO. Enligt LBE har det beslutats om 
fyra förelägganden, men inga förbud. 

Tillsyn inom LBE är i första hand en kontroll av att hanteringen av brandfarliga och 
explosiva varor sker enligt utfärdade föreskrifter. Inom dessa föreskrivs bland annat 
om aktsamhetskrav, kompetenskrav, föreståndarkrav, anläggningssäkerhet och 
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utredningsskyldighet. LBE lagstiftningen ger inte samma lagstöd för att arbeta med 
rådgivning och information. Därför finns tillsynsplanen för LBE kvar och i år fokuseras 
de planerade tillsynerna till industri, verkstad och lager. Anledningen till detta är att 
det förekommer större mängder brandfarlig vara där, det är ofta flera verksamheter i 
samma fastighet och det förekommer olovliga övernattningar. Till dessa läggs sedan ett 
antal reaktiva tillsyner som startas vid uppmärksammat förhållande. Brist på giltigt 
tillstånd kan vara ett sådant exempel. RSG har påbörjat tillsynsärenden inom hotell och 
tillfälligt boende, industrihotell, samlingslokaler, vård, kriminalvård och övrig omsorg 
samt handel och restaurangverksamheter. Fem samverkansinsatser med andra 
myndigheter har genomförts under året och ytterligare fyra är inplanerade att utföras 
under hösten. Insatserna är i huvudsak inriktade mot olika typer av samlingslokaler. 

Genom åren har RSG lyft frågan till diskussion avseende de sprängningar som 
förekommit inom landet. Redan 2017 har RSG i en skrivelse påtalat för såväl MSB som 
Justitiedepartementet, vikten av skarpa föreskrifter, så att den lokala 
tillsynsmyndigheten (RSG) kan genomföra adekvata tillsyner inom LBE. Det bör också 
framhållas att LBE-frågorna hittills inte på något sätt är koordinerade mellan lokal 
räddningstjänst, MSB, Polismyndigheten och Arbetsmiljöverket. 

RSG har också under året, vid ett flertal tillfällen, särskilt diskuterat de sprängningar 
som förekommit inom landet. RSG har i en skrivelse redan 2017 påtalat såväl MSB som 
Justitiedepartementet, om vikten av skarpa föreskrifter, så att den lokala 
tillsynsmyndigheten (RSG) kan genomföra adekvata tillsyner inom LBE. Det bör också 
framhållas att LBE-frågorna inte på något sätt är koordinerade mellan lokal 
räddningstjänst, MSB, Polismyndigheten och Arbetsmiljöverket. 

RSG har tidigare inventerat ett stort antal flerbostadshus med vindsvåningar samt 
innergårdar i centrala Göteborg där fullgoda utrymningsmöjligheter saknas. Under 
2017 beslutades om föreläggande om en alternativ och fullgod utrymningsväg. Detta 
har föranlett en fortsatt betydande ökning av överklaganden och yttranden som 
lämnats vidare till prövningsinstans. Denna typ av ärenden är mycket tidskrävande och 
har avsevärt påverkat tillsynsarbetet, så även under 2020.  

Förbundets inriktning att arbeta utifrån de lokala riskerna innebär också att 
organisationen ska ha förmåga att besluta om tillsyn med relativt kort varsel. Denna 
typ av tillsynsärenden benämns reaktiva och kan exempelvis ske i direkt anslutning till 
en räddningsinsats, olycksutredning eller vid uppmärksammat förhållande från 
allmänheten. Antalet reaktiva tillsynsärenden under 2020 har hittills uppgått till sju 
inom LSO-området och utifrån LBE har sex sådan tillsynsärenden genomförts, varav 
fyra skedde riktat mot sprängbranschen i samverkan med Polismyndigheten. 

För att främja arbetet för ökat brandskydd har RSG utvecklat ett sätt att bedöma 
respektive ärende. Vissa av de ärenden som inkommer efter ett uppmärksammat 
förhållande och som tidigare hade hanterats som en reaktiv tillsyn, hanteras idag 
genom att informera och medvetandegöra fastighets- eller verksamhetsägaren om den 
uppmärksammade bristen. Därefter sker en återkoppling när bristen är åtgärdad. Det 
är bristens karaktär som styr valet av uppföljningsform. Genom detta arbetssätt 
säkerställer RSG ett ökat brandskydd även utan att påbörja ett tillsynsärende. 

Drygt 83 ärenden har hanterats med hjälp av rådgivning. Elva ärenden har hanterats 
med hjälp av information, främst riktat mot verksamheter inom industri, 
samlingslokaler, flerbostadshus samt visst samråd inom brandfarlig och explosiv vara. 
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5.2.4 Tillstånd för hantering av brandfarliga och explosiva varor 
RSG har ansvaret för de uppgifter som åligger medlemskommunerna enligt LBE och är 
såväl tillståndsmyndighet som tillsynsmyndighet enligt LBE.  

Under perioden var antalet inkomna tillståndsansökningar 166, och antalet utfärdade 
tillståndsbevis 143. Antalet aktiva tillstånd är 1 560. Inkomna tillståndsansökningar 
har stadigt minskat under flera år. Till viss del beror det på att fyrverkerier minskar i 
popularitet, men en kartläggning visar också att tillståndspliktiga verksamheter 
glömmer att söka nytt tillstånd när det gamla löpt ut. Arbetet med att påminna dessa 
verksamheter och säkerställa att de söker tillstånd kommer att arbetas fram.  

5.2.5 Samverkan  
De remisser som RSG utifrån sakkunskap har besvarat kommer bland annat från 
Polismyndigheten. Dessa gäller exempelvis tillstånd för offentlig tillställning, allmän 
sammankomst samt pyroteknik. Övriga remisser kommer från kommunerna avseende 
serveringstillstånd för alkohol och alkohollagstiftningen. Därutöver hanterar RSG 
planärenden och bygglov enligt plan- och bygglag (PBL). 

RSG medverkar i medlemskommunernas samhällsplanering. Samverkan sker med 
bygglovfunktionerna i medlemskommunerna, brandkonsulter, byggherrar och andra 
aktörer i frågor och beslut kring brand och risk. RSG svarar som egen myndighet på 
remisser i planprocessen och är sakkunnig åt bygglovfunktioner i byggprocessen när 
det gäller byggregler. 

Förbundet besvarar årligen ett stort antal remisser rörande samhällsplanering, plan- 
och byggprocesser, miljöremisser avseende släckvattenutredningar, 
säkerhetsrapporter för Sevesoverksamheter samt remisser angående offentliga 
tillställningar, pyroteknik och serveringstillstånd.  

RSG har som mål att svara på inkomna PBL-remisser inom 14 dagar och svarstiden har 
hållits under året. Hittills har RSG besvarat 150 remisser enligt Alkohollagstiftningen 
och 116 enligt Ordningslagen. Vidare har RSG hanterat fem remisser enligt 
Sevesolagstiftningen, 24 enligt Miljöbalken samt 207 enligt Plan- och bygglagen. 

Prognosen för remissvolymen under andra halvan av 2020 tyder i nuläget på samma 
volym per månad som under första halvåret och svarstiden väntas kunna hållas även 
resten av året. 

5.2.6 Sotning och brandskyddskontroll 
Enligt LSO 3 kap 4 § ansvarar kommunen för att sotning/rengöring av eldstäder, 
rökkanaler och vissa imkanaler genomförs. Kommunen ansvarar också för 
brandskyddskontroll med frister och omfattning enligt MSBFS 2014:6, en föreskrift 
från MSB. Dessa åtaganden fullgör RSG för medlemskommunerna. 

Inom RSG:s område finns cirka 86 700 rensningspliktiga objekt med olika 
intervaller/frister för sotning och brandskyddskontroll. Under perioden har det utförts 
närmare 9 400 brandskyddskontroller varav cirka 300 kontroller medförde beslut om 
föreläggande och/eller förbud. RSG har fattat beslut om egensotning i 18 fall och beslut 
om annan utförare var nio till antalet. 

RSG har genomfört 18 räddningsinsatser där eldstad eller rökkanal/imkanal varit 
involverad i händelsen på något sätt. 
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5.2.7 Automatlarm  
Antalet automatlarm var drygt 1 600 och andel obefogade larm i hela förbundet låg 
under perioden på 93 % av automatlarmen. Vid en jämförelse av larmorsaker för 2019 
respektive 2020 under samma tidsperiod märks en minskning gällande matlagning 
som larmorsak samt något mindre hantverkararbeten. Åtgärder för att reducera 
andelen obefogade larm har bland annat varit aktiva kontakter med anläggningsägare, 
för att tillsammans hitta lösningar. 

5.2.8 Förmåga och kompetens, förebyggande och operativ personal 
Kompetens inom det förebyggande  
Arbetsmetodik och verksamhetssystem utvecklas i takt med behovet att säkerställa och 
underlätta den rättssäkra ärendeprocessen. Arbetssätt som bygger på olika former av 
kompetensgrupper och expertgrupper inom specifika ämnesområden fortsätter att 
utvecklas.  

Att beskriva och utveckla förmågan är en del av avdelningens löpande 
utvecklingsarbete och arbetet med att tydliggöra kompetenskrav och kunskapsnivå för 
olika tjänster har fortsatt.  

Kontinuerlig utveckling av medarbetare har skett genom deltagande i kurser, MSB:s 
utbildningsprogram och på övriga för verksamheten relevanta utbildningar i den mån 
det har varit möjligt med anledning av pandemin. Inom området brandskyddskontroll 
genomförs återkommande utbildning avseende höghöjdsarbetet. 

Kompetens inom det operativa  
Styrdokumenten Enheternas förmåga är en standardisering för den förmåga som en 
utryckande enhet förväntas ha. Förmågebeskrivningarna beskriver enheternas 
samlade förmåga att tillämpa metoder och taktiskt kunnande för att genomföra 
effektiva räddningsinsatser och därigenom förhindra och mildra fortsatta skador på 
människor, egendom och miljö. Till respektive förmåga är förmågegrupper kopplade. 
Förmågegruppens uppdrag är främst översyn, uppdatering och framtagande av 
arbetsmetodik och utbildning för den operativa verksamheten samt att utgöra 
referensgrupp för utrustning. I vissa fall utförs praktiska prov av materiel. I övrigt 
fungerar grupperna som referensgrupper för löpande frågor inom respektive 
sakområde. RSG:s förmågegrupper arbetar med förbundsövergripande operativa 
frågor som berör flera avdelningar. 

Utvecklingsarbeten sker kontinuerligt, exempelvis implementering av tillsatsmedel, 
justering av spillbrandsförmåga i syfte att minska skumanvändning, ny keminstruktion 
samt brandinstruktörsutbildning. En översyn av förmågedokumentet har bland annat 
resulterat i ett nytt utbildningsmaterial för insatser vid trafikolyckor och pre-hospitala 
insatser. En förstudie om metod och förmåga vid insats vid underjordiska anläggningar 
har slutförts. Heltidsstationerna har fått en utökad förmåga för riskbedömning i 
samband med bränder genom att befälsfunktionerna utrustats med värmekameror för 
utvändig scanning av byggnader. En översyn av skogsbrandcontainer samt 
vattenlivräddning har genomförts. 

En stor del av arbetstiden för den operativa personalen är avsatt till utbildnings- och 
övningsinsatser. För att kunna hantera arbetsuppgifterna som man kan ställas inför i 
en utryckningssituation finns specifika mål, det vill säga aktiviteter som ska 
genomföras under året. Målen grundar sig till stor del på krav som ställs i 
arbetsmiljölagstiftningen, föreskrifter och lokala instruktioner. Sammanställningen 
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visar på viss eftersläpning i godkända övningsaktiviteter bland de olika arbetslagen. Av 
de styrande övningarna är drygt 55 % dokumenterade som godkända för RiB-
personalen. För heltiden är motsvarande siffra cirka 80 %. Räknat på 12-
månadersperioden är målet inte uppnått, men prognosen är att de styrande övningarna 
ska vara genomförda med godkända resultat vid årets slut. Noteras kan att det kan 
förekomma viss underrapportering i antalet genomförda övningar, det vill säga att 
övningen är genomförd men ej dokumenterad. Det pågår ett ständigt arbete med att 
säkerställa och förbättra rapporteringen av arbetslagens övningsinsatser.  

Operativ utbildning och övning vid Utbildnings- och övningsenheten 
Under perioden har Utbildnings- och övningsenheten genomfört interna övningar och 
utbildningar enligt fastslagen plan. Dessa övningar planerades med utgångspunkt från 
de beslutade förmågebeskrivningarna i Enheternas förmåga. Utbildningsplanen 
innefattade bland annat årets enhetsövningar för samtlig heltids- och RiB-personal 
samt konceptövningar. Konceptövningarna innebär ett snabbt genomförande för 
samtlig personal och därmed snabbare effekt och kvalitetssäkring. Under perioden har 
det genomförts en konceptövning inom området för Farliga ämnen med utgångspunkt 
från instruktionen för kemdykning. Utöver detta har varje lag haft 
stationstäckningsdagar då de kan boka in sig på Färjenäs eller Karholmen för övningar 
efter eget identifierat behov. Fokus har varit varm rökdykning med utgångspunkt från 
den nya rökdykarinstruktionen samt taksäkring. Konceptet för RSG:s 
övningsverksamhet samt RSG:s utbildningsprocess har fortsatt utvecklats och en 
anpassning bör ske till MSB:s grundutbildningar samt befälsutbildningar. Även 
nätverken inom Västra Götaland och Göteborgsregionen samt storstäderna ger 
möjlighet till nya arbetssätt. Vidare pågår ett utvecklingsarbete av övningsområdena 
Färjenäs och Karholmen. Arbetet fortsätter under 2020 för att kunna erbjuda 
utbildnings- och övningsmöjligheter för ett större antal elever. Det interna behovet är 
stort och övningsplatserna behöver utvecklas för att tillmötesgå behoven samt möta 
det externa behovet som växer i samverkan med VG/GR och andra myndigheter. Cirka 
3 200 elevdagar genomfördes vid Utbildnings- och övningsenheten under perioden. 
Som ett led i att under pandemin öka förbundets förmåga att hantera en befarad ökad 
sjukfrånvaro bland den operativa personalen gjordes ett antal tillfälliga åtgärder för att 
skapa mer marginal i bemanningen. Då frånvaron inte ökade i så stor omfattning som 
befarat har personalöverskottet kunnat användas till lokala utbildnings- och 
övningsinsatser. 

Utbildning för ledningsfunktioner 
Förbundets befäl fortbildas kontinuerligt i operativ ledning både i gemensamma forum 
och individuellt. Under året har två omgångar av styrkeledarträffar genomförts där 
förbundets styrkeledare möter insatsledare, insatschefer, stabschefer och personal från 
larm- och ledningscentralen för gemensam utbildning och dialog. För de högre 
ledningsfunktionerna (LC-ledare, IL, IC, SC och RCB) har under våren två planerade så 
kallade Mötesplats Ledning (MPL) genomförts. Det är samlande forum för att sprida 
information, utbildning och lärande efter insatser. En av dessa träffar genomfördes 
tillsammans med befäl från hela Göteborgsregionen.  Ytterligare en MPL-träff var 
planerad men ströks på grund av rådande pandemi. Under hösten är ytterligare tre 
träffar planerade, varav en tillsammans med övriga räddningstjänster i GR. 

Forumet kompletteras av funktionsvisa träffar samt några ledningsutvecklingsdagar 
under året med RCB-, SC- och IC-funktionerna. Vårens IC-IL träff blev inställd på grund 
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av pandemiläget. RSG strävar efter att skapa en röd tråd mellan dessa forum samt till 
pågående projekt och planerade konceptövningar. Utbildningarna följer i stort plan.  

5.2.9 Räddningsplanering  
Styrkorna genomför kontinuerligt objektsorienteringar. Detta innebär förberedelse för 
insats genom att öka sin kännedom och vara väl förtrogen med objekten på det egna 
distriktet. Det handlar framförallt om adresskännedom, framkomlighet och kontroll av 
byggnader. Under perioden genomfördes drygt 500 objektsorienteringar inom 
utryckningsområdet. Betydligt färre orienteringar har kunnat genomföras på grund av 
restriktioner gällande pandemin. Trots denna påverkan är bedömningen att målet om 
1 600 objektsorienteringar kommer att uppnås under året. 

Lokalt på brandstationerna tar arbetslagen fram och/eller uppdaterar så kallade 
insatskort. Personalen på stationerna har under året sammanlagt uppdaterat och/eller 
skapat närmare 40 insatskort. Uppdatering av larmplaner och insatsplaner har skett 
enligt plan. 

5.2.10 Flexibla enheter 
Insatstiderna påverkas i hög grad av framkomligheten. RSG har därför beslutat om att 
införa så kallade flexibla enheter, bland annat offensiv enhet och första insatsperson 
(Fip). Syftet med att introducera denna typ av enheter i organisationen är att minska 
insatstiderna och effektivisera verksamheten.  

Projektet Första insatsperson startade på Frillesås brandstation sommaren 2019 och 
har nu varit i drift under ett drygt år. Med början i september 2020 sker avstämning 
och en slutrapport kommer att presenteras under hösten. Rapporten ska ligga till 
grund för ett beslut om att permanenta verksamheten. Projektet Offensiv enhet har 
under våren pausats för utvärdering. 

5.3 Verksamhet: Genomföra och följa upp 
5.3.1 Insatstider och larmhantering 
Larmbehandlingstiden ska enligt RSG:s målsättning understiga 60 sekunder vid brand i 
byggnad. Larmbehandlingstid är den tid det tar från mottagandet av 112-samtal från 
SOS Alarm via medlyssning till dess att larm aktiveras. För perioden har 
larmbehandlingstiden även i år legat på 48 sekunder. RSG följer upp 
larmbehandlingstiderna och återkopplar resultaten till verksamheten, vilket gör att den 
låga nivån de senaste perioderna har bibehållits.  

RSG har tidigare haft målsättningen att räddningsinsats ska påbörjas inom 10 minuter 
för 90 procent av alla bostäder, respektive 20 minuter för 99 procent av alla bostäder. 
Efter en analys genomförd av det brittiska företaget Operational Research in Health 
Limited (ORH) kunde det konstateras att målsättningen inte var relevant. RSG har 
därför behov av att utveckla nya tidsrelaterade mål för räddningsinsatser. 
Optimeringsprinciper för placering av operativa resurser är framtagna och beslutade i 
RSG:s handlingsprogram enligt LSO 2020–2023. Förslag till tidsrelaterade mål för 
responstid har tagits fram under delåret, efter analyser av ORH. Implementeringen av 
principerna och målen sker inom ramen för målstyrningsarbetet. 

5.3.2 Utökning av RCB stab  
RSG planerar för ökad lednings- och samverkanskapacitet för ledningsfunktioner både 
genom beredskap och extra tjänstgöring för ledningsfunktioner. Under perioden 
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januari till juni har insatschefsfunktionen utöver ordinarie bemanning förstärkts med 
inkallning av ledig personal under cirka 20 timmar, vilket är lägre än normalt. Ingen 
extra bemanning har krävts på grund av ökad riskbild vid evenemang eller liknande.  

Vid vissa händelser ökas även stab- och ledningsberedskap/kapacitet med kort varsel, 
exempelvis vid väderrelaterade händelser och omfattande bränder. Även 
ledningscentralen med cirka 30 timmar och stabschefsfunktionen med cirka 15 timmar 
har haft en relativt låg nivå av utökad bemanning.  

5.3.3 Myndighets- och stabsresurs (MSR) 
RSG:s beredskapsfunktion myndighets- och stabsresurs (MSR) har till syfte att hålla 
förebyggarkompetens tillgänglig såväl under som efter kontorstid. Beredskaps-
funktionen möjliggör med sin förebyggande sakkunskap snabbare åtgärder avseende 
händelsebaserat förebyggande arbete. MSR är dessutom beslutsstöd för RCB-stab och 
räddningsledaren på skadeplats och en resurs för generellt stabsarbete när situationen 
så kräver. Under perioden har MSR haft drygt tjugo aktiveringar. Framförallt gällde det 
stöd och rådgivning inom LSO-frågor till stab, insatsledare och insatschef.  

5.3.4 Support under räddningsinsats 
Teknisk support finns tillgänglig dygnet runt. Den beredskap som aktiveras under icke 
ordinarie arbetstid inom IT, fordon och tele har fungerat väl under året. RSG påbörjade 
under 2018 en genomlysning av beredskapernas uppdrag med syfte att fastställa 
verksamhetens behov så att stödet från beredskapen möter detta. En ny mer 
genomarbetad beredskapsinstruktion är under framtagande och väntas vara klar till 
årsskiftet. 
5.3.5 Efter räddningsinsats 
Alla räddningsuppdrag dokumenteras i händelserapporter. Dessa fylls i av befälet i så 
nära anslutning till händelsen som möjligt. Avvikelser, synpunkter på insatsens genom-
förande, brister i utbildning och/eller utrustning noteras i en så kallad utvärderingsflik. 
Informationen under utvärderingsfliken hanteras vidare av olycksutredarna till 
berörda funktioner eller avdelningar. Därefter analyseras innehåll, eventuella åtgärder 
beslutas och återkoppling sker till rapportören. Syftet med arbetet är att nyttja gjorda 
erfarenheter till lärande, skapa förbättringar samt att följa upp eventuella brister och 
vidtagna åtgärder.  

5.4 Verksamhet: Strategiska områden  
5.4.1 Sociala risker och avsiktliga händelser  
Riskbilden för räddningstjänsten förändras i takt med samhället och speciellt i urbana 
miljöer där social obalans visar på nya former av samhällsproblem. Segregation, 
ojämlika livsvillkor, kriminalitet och socialt utanförskap visar sig i bostadsbränder och 
anlagda bränder och sociala risker har en hög potential att övergå i akuta sociala 
oroligheter som kan påverka räddningsinsatser.  

Tillitsskapande aktiviteter har genomförts i samverkan med andra aktörer utifrån de 
lokala risker som finns. Insatserna avser bidra till såväl bättre brandskydd, som 
breddad rekryteringsgrund, bättre kunskap för medborgaren om samhällets 
räddningstjänst och en förbättrad arbetsmiljö för operativ personal. Genom att aktivt 
arbeta utåtriktat med det sociala brandförebyggande arbetet och tillitsskapande 
aktiviteter verkar RSG för att bidra till ett både brandsäkrare och socialt mer hållbart 
samhälle.  
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Socialt brandförebyggande arbete för minskning av anlagda bränder i skola 
Antalet bränder i och omkring skolor, förskolor och fritidsgårdar har minskat betydligt 
i år och är det lägsta antalet sedan denna kategori av händelser började följas upp. 
Minskningen kan möjligen förklaras som konsekvens av pandemin, såsom mindre 
rörelse och aktivitet i samhället i stort och periodvis stängda fritidsgårdar och 
gymnasieskolor. Den systematiska uppföljningen av den samlade lägesbilden kopplat 
till social oro visar också på en period som varit anmärkningsvärt lugn. Det minskade 
antalet märks för alla månader utom juni.  

Inom den årliga utbildningen Du behövs! ger förbundet alla elever i klass 5 möjlighet 
att besöka sin brandstation. Målet med Du Behövs! är att förhindra och begränsa 
antalet anlagda bränder och olyckor i och runt skolor samt att öka elevernas kunskap 
om att agera på rätt sätt vid brand och att förebygga. Eleverna lär även känna de 
brandmän som arbetar i deras område. I år har 47 klasser genomfört Du behövs! innan 
RSG tog beslutet att inte genomföra lektionerna på grund av rådande pandemi. 
Torslanda, Lerum och Kungsbacka stationer hann träffa sina klasser i början på 
vårterminen. 

Konsekvenslektion är en riktad insats som erbjuds brandutsatta skolor och 
räddningstjänsten strävar efter att besöka skolan och berörda klasser så fort som 
möjligt efter händelsen. Under året har konsekvenslektioner genomförts vid tio 
tillfällen. RSG har också varit deltagande vid uppstartsaktiviteter inför höstterminen på 
de skolor som är upprepat brandutsatta. PAR är en aktörsgemensam satsning där Polis, 
Ambulans och Räddningstjänst möter åttondeklassare för att skapa relation och öka 
ansvar och riskmedvetenhet hos ungdomarna. Personal från Lundby brandstation har 
hittills i år mött 24 klasser och cirka 560 åttondeklassare. 

Konsekvenssamtal betyder att RSG i samverkan med andra genomför stödjande och 
reflekterande samtal med barn och ungdomar som anlagt brand. Ett konsekvenssamtal 
genomfördes under perioden. 

Samverkansprojekt för trygghet och tillitsskapande aktiviteter 
RSG samverkar i flera sammanhang med övriga samhällsaktörer såsom polis, 
stadsdelsförvaltningar och fastighetsägare genom deltagande i diverse aktiviteter som 
riktar sig till medborgare. RSG ingår också i olika samverkansgrupper för 
omvärldsbevakning och riskidentifiering. Under året har cirka 13 samverkansmöten 
med fokus på social oro genomförts. Varje vecka hålls telefonkonferens med 
företrädare från RSG, alla stadsdelar inom Göteborgs Stad, försäkringsbolag och 
polisen.   

RSG driver ett samverkansprojekt kallat RSG Ungdom (RSG-U) tillsammans med 
Individ- och familjeomsorgen i stadsdelen Östra Göteborg. RSG-mentorerna är ett stöd i 
ungdomarnas vardag och i kontakten med myndigheter. Förberedelser har skett under 
våren och den första september kommer en ny omgång att startas upp. Nytt för i år är 
att RSG kommer att erbjuda två grupper om fyra att vara en del av verksamheten. Varje 
omgång varar i fyra månader. 

Strategi för sociala risker 
RSG:s verksamhetsområde Sociala risker har sin utgångspunkt i människors livsvillkor 
och levnadsförhållanden, som utgör en förhöjd risk att övergå i social oro. 
Verksamhetsområdet består av fyra kategorier: tillitsskapande aktiviteter, anlagd 
brand, hot och våld mot räddningstjänstpersonal samt samverkan med andra 
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samhällsaktörer. Två förbundsförmågegrupper med en gemensam styrgrupp hanterar 
verksamhetsutveckling, samordning, kvalitetssäkring och utbildning för de aktiviteter 
som faller inom strategin. 

5.4.2 Farlig verksamhet 
Sedan 2018 har hantering av farlig verksamhet bedrivits enligt beslutad roll- och 
ansvarsfördelning, med målsättning att nå upp till beslutad plan för året. Den har dock 
inte kunnat hållas. Avsikten var att under 2020 ta fram en ny plan, men det har inte 
varit möjlig på grund av resursbrist och situationen med pandemin. 
Resurstillsättningen påverkas till viss del av vakanta tjänster på avdelningarna samt 
belastning i andra verksamhetsdelar/områden. Det återstår även en del 
utvecklingsarbete. 

5.4.3 Komplex byggnation  
För handläggning av de mest komplexa byggnationerna såsom Västlänken, Karlatornet 
och andra höga byggnader har förbundsövergripande arbetsgrupper bildats. 
Grupperna besitter stor kunskap inom både förebyggande och operativa områden och 
skapar förutsättningar för att RSG på bästa sätt kan samordna och hantera komplexa 
byggnationer, både under byggtid och efter färdigställandet. Arbetet har fortsatt att 
utvecklas mellan berörda avdelningar och beredning av frågor av principiell och 
strategisk betydelse har fortsatt under första delen av 2020.  

5.4.4 Brandskydd i bostad 
Strategi för området brandskydd i bostad  
Brandskydd i bostad är ett av RSG:s prioriterade områden och en strategi har 
utarbetats. Strategin bygger på statistik, forskning och erfarenheter samt ligger till 
grund för bland annat metodval och prioriteringar.  

Strategin sammankopplar bland annat arbetet med tillsyner av flerbostadshus, det 
individanpassade brandskyddet för särskilt riskutsatta individer och grupper samt 
MSB-projektet Lärande från bostadsbränder. Strategin skapar också en länk till 
stationernas förebyggande arbete med bostadsbränder, till exempel bokat 
bostadsmöte, återkoppling och uppföljning efter brand samt brandskyddsinformation 
vid lokala event. RSG:s samlade arbete med brandskydd i bostad har många olika 
verktyg att arbeta med på flera olika nivåer. Genom att kartlägga vanligt 
förekommande brandorsaker, drabbade målgrupper och utsatta områden är det 
möjligt att låta behovet styra vilka olika åtgärder som tillsammans bedöms ge rätt 
effekt.  

Flera aktiviteter vad gäller utbildning och nätverksträff har dock till följd av pandemin 
inte kunnat genomföras. Utvecklingsarbetet med strategin har ändå fortsatt under 
perioden. Styrande dokument för brandskydd i bostad och individanpassat brandskydd 
är framtagna. Ett stort arbete har varit att utarbeta informationsbudskap till olika 
kanaler. Information finns numera till hemsidan rsgbg.se och återkommande i sociala 
medier. Informationsmaterial gällande individanpassat brandskydd är också framtaget 
och kan delges personer som varit inlagda på sjukhus. 

Ett samarbete är påbörjat med SFI-skolorna i våra medlemskommuner. Lärarna 
informeras och får ta dela av, ett material om brandsäkerhet i hemmet, vilket de kan 
använda i sin språkundervisning. Tre skolor i Göteborg, en skola i Kungsbacka och en 
skola i Härryda har börjat använda materialet och agerar därmed vidareinformatörer. 
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RSG har tillsammans med Räddsam VG författat ”Rapport – Brandsäker arbetsplats i 
hemmiljö” och skickat till Arbetsmiljöverket. Rapporten berör bland annat 
hemtjänstpersonalens arbetsmiljörisker kopplat till brandrisker och brandskydd i 
brukarens bostad. Syftet är att försöka förbättra brandskyddet hos brukaren genom att, 
med stöd av arbetsmiljölagstiftningen, förbättra personalens arbetsmiljö det vill säga 
brukarens bostad. 

Arbete inom området Lärande från bostadsbränder pågår. Insatsledarna som är den 
funktion som hanterar uppföljningen har utbildats. 

De utryckande styrkornas aktiviteter 
Informationsträffar sker antingen på brandstationer, hos de boende eller som ett 
spontant möte med allmänheten. Träffarna syftar till att öka kunskapen och 
medvetenheten om brandskydd i bostad hos de boende. RSG har arrangerat och 
deltagit i cirka 130 aktiviteter, vilket är färre än andra år, detta till följd av restriktioner 
i samband med den pågående pandemin. 

En aktivitet som uppskattas är då de drabbade får en återkoppling i närtid efter en 
brand. Både insatsen och konsekvenserna av händelsen diskuteras. Även information 
om brandskydd lämnas vid dessa träffar. Under året har styrkorna genomfört fem 
återkopplingar i samband med insatser. Återkopplingstillfällena bedöms ha ökat 
mottagarnas medvetenhet om vikten av ett bra brandskydd.  

Uppföljning vid tillbud hos riskutsatt person 
Vid tillbud eller brand hos personer där det finns en förhöjd risk för att brand ska upp-
stå igen eller där en person bedöms ha svårt att agera vid en brand kontaktar RSG 
fastighetsägare, hemtjänst och/eller socialtjänst. RSG delar med sig av sin sakkunskap 
och erbjuder sig att vara ett stöd i det fortsatta arbetet med att förhindra att brand 
uppstår och lämna orosanmälan om behov föreligger. RSG har varit involverad i fyra 
ärenden av denna typ under 2020. 

Mer information om det riktade arbetet inom brandskydd i bostad gällande 
information, rådgivning och tillsyner finns under avsnitt 5.2. 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

 

  
Ekonomi Utfärdat 2020-11-16 
Marie Karlsson Presidiet 2020-11-20 
Ekonomichef Förbundsstyrelse 2020-12-03 
 
031-335 3885 Diarienummer 0520/20 
   
 

Ärende 

1. Förslag till beslut 
Lägesrapporten per oktober godkänns av förbundsstyrelsen och översänds 
till medlemskommunerna. 

2. Sammanfattning 
Föreliggande rapport avser ekonomiskt läge per oktober 2020.  

3. Ärendet 
Resultat och prognos per oktober 2020 
Resultaträkningen för perioden januari till oktober visar ett utfall på 13,9 
mkr. Jämfört med periodens budget redovisas totalt ett överskott på 3,8 mkr.  
Årsprognosen för 2020 visar ett resultat på 5,7 mkr, vilket medför en 
avvikelse i form av ett överskott på 5,7 mkr i förhållande till årets budget, 
som är satt till +/-0 mkr. 
 
Även i resultatet för delårsbokslutet per augusti redovisades ett överskott i 
utfallet och prognosen för helåret beräknades då till ett överskott på 4,3 mkr. 
Under våren prognostiserades årsresultatet till ett underskott, vilket var en 
direkt konsekvens av omständigheterna med den rådande pandemin. I 
samband med delårsbokslutet per augusti ändrades prognosen till att istället 
peka mot ett överskott på 5,7 mkr för helåret.  
 
Året har präglats av pandemin och inledningsvis under första halvåret var 
det framför allt förbundets intäkter som omgående påverkades kraftigt 
negativt. Det är framför allt intäkter för brandskyddskontroller och 
utbildning som förloras när rådande restriktioner påverkar aktiviteter 
baserade på besök och möten mellan individer.  
   

• Intäkterna visar per oktober ett underskott i utfallet med -5,7 mkr och 
för året som helhet ser underskottet ut att bli -6,8 mkr. Andelen 
förlorade intäkter som en direkt följd av pandemin uppskattas till ca -
7,5 mkr för helåret. Förlusten vägs upp av andra ersättningar som 
erhållits där ett tillskott från Göteborgs Stad tidigare i år rörande 
medel för ”höjd beredskap” och ”farlig verksamhet” (2:4-anläggning) 
står för den största delen. 
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• Entreprenad- och konsultkostnaderna visar ett mindre underskott på 
-0,2 mkr jämfört med budget för perioden. För året som helhet 
förväntas ett överskott på 4,4 mkr. Här ingår kostnader för exempelvis 
utredningar samt stöd i form av expertis och inhyrd personal. Senare 
delen av året är under normala omständigheter en kostnadsintensiv 
period i det här avseendet, men med anledning av pandemin 
genomförs inte aktiviteter med stöd av externa tjänster och konsulter 
på samma sätt och i samma utsträckning.  

 
• Personalkostnaderna redovisas med ett överskott på 5,0 mkr, vilket 

beror på ett stort antal vakanser, uppskjutna och senarelagda 
rekryteringar samt föräldraledigheter och sjukdom. Överskottet 
förväntas öka till 5,9 mkr under året. Under pandemins inledning 
ökade sjukfrånvaron markant för att sedan fortsätta ligga över 
föregående års sjukfrånvaro. Den högre korttidsfrånvaron antas 
kopplad till restriktioner med andra förhållningssätt till 
sjukdomssymtom. Räddningstjänsten har erhållit statlig ersättning 
med 2,4 mkr för sjuklönekostnader under månaderna april till och 
med juli.  
 

• Övriga verksamhetskostnader visar per oktober ett överskott på 2,8 
mkr. I prognosen för helåret prognostiseras ett överskott med 0,6 
mkr. På grund av pandemin har kostnader för kurser och konferenser 
varit lägre än vanligt, men istället har kostnader för skyddsutrustning- 
och materiel ökat. Under året har även större servicearbeten och mer 
kostnadsdrivande reparationer av framför allt fordon genomförts. 

 
• Avskrivningarna visar ett överskott på 1,2 mkr för perioden och 

beräknas till ett överskott på 1,0 mkr för året.  
 

• Finansiella intäkter och kostnader under perioden visar ett mindre 
överskott på 0,7 mkr mot budget och prognosen är ett överskott även 
för helåret. 

 

4. Samverkan 
Den ekonomiska lägesrapporten redovisas som informationspunkt vid förbundsrådet 
den 17 december 2020. 

 

 

 

Lars Klevensparr Marie Karlsson 
Förbundsdirektör Ekonomichef 
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Information om samarbetsavtal 1 enligt avsiktsförklaring för Landvetter 
Södra etapp 1 
 
Utdrag från styrgruppsmöten 2 och 10 december. 
 

Den 2 december 2020, styrgruppsmöte Landvetter Södra etapp 1 

AS Riksbyggen föreslår att en text kring aktuella FÖP- frågor adderas avtal. IS och 
PF (juristerna i konsortiets avtalsarbete) tar fram ett utkast som förankras i 
exploatörsgruppen samt i kommun/LSUAB. Styrgruppen instämmer och IS och PF 
föreslås få uppdraget att ta fram en revidering gällande detta. Styrgruppen 
föreslår att tiden för signering av Samarbetsavtal i avsiktsförklaringen förlängs.  

 

Den 10 december 2020, styrgruppsmöte Landvetter Södra etapp 1 

Beslut styrgrupp utifrån föreslagen tidplan från projektets/avtalsgruppens 
juristgrupp. 

Beslut; Styrgruppen ger juristerna i uppdrag att komma med en justering av 
avtalstexten december. Tiden gällande signering av Samarbetsavtal 1 enligt 
avsiktsförklaringen förlängs enligt framtagen tidplan med signering i styrgruppen i 
december. Ärendet/Samarbetsavtalet skickas till Kommunstyrelsen i februari för 
vidare beslutshantering.   

 

 

Maria Ådahl 
Vd Landvetter Södra Utveckling AB 
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Förbo AB, Råda torg 4, Box 161, 435 30 Mölnlycke ∞ tel 031 746 50 00 ∞ info@foerbo.se ∞ www.förbo.se
Organisationsnummer 556109-8350 ∞ Styrelsens säte Härryda

Noteringar från möte i Förbos ägarråd 
Datum: 2020-12-04 

Tid: kl 12.00-13.00 

Plats: Via Teams 

Deltagare:  

Per Vorberg, Härryda kommun 

Patrik Linde, Härryda kommun 

Kristian Vramsten, Mölndals stad 

Stefan Gustafsson, Mölndals stad 

Alexander Abenius, Lerums kommun 

Renée Bengtsson, Lerums kommun 

Miguel Odhner, Kungälvs kommun 

Elisabeth Mattsson, Kungälvs kommun – ej närvarande 

 

Peter Granstedt, Förbo AB 

Helen Gårdh, Förbo AB 

 

Noteringar 

Per Vorberg inledde mötet med att hälsa alla välkomna 

1. Ändringar i ägardirektiv  

På ägarrådet 2020-09-08 presenterade Peter Granstedt möjliga verktyg för 
Förbos verksamhet vilka därefter har diskuterats i ägarrådet.  

Peter Granstedt förtydligade de olika verktygen som presenterades dvs köp och 
försäljning av mark och fastigheter, utveckla bostadsrätter och äganderätter, 
laddstolpar, solceller mm och parkeringsverksamhet. Avsikten med 
parkeringsverksamhet i dotterbolag är att på ett effektivt sätt kunna hantera 
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investeringsmomsen i samband med större investeringar för att tillgodose 
behovet av parkeringar för boenden i Förbos bostadsområden.  

Någon förändring behöver inte göras i ägardirektiv för att möjliggöra köp och 
försäljning av mark och fastigheter eller för laddstolpar och solceller i 
bostadsområdena.  

Ägarrådet är överens om att ändring görs från kvartalsvis till löpande 
redovisning av bolagets ekonomi i enlighet med förslag till nytt ägardirektiv.  

Ägarrådet diskuterade förslag till ändring av ägardirektivet vad gäller möjlighet 
att utveckla bostads- och äganderätter och enades om följande tillägg: 

Bolagets verksamhet ska huvudsakligen bestå i att förvalta fastigheter i 
vilka bostadslägenheter upplåts med hyresrätt.  

I syfte att bidra till integration och/eller mångfald eller om det annars 
finns verksamhetsmässiga skäl, får Bolaget dock besluta om att även 
bygga bostadsrätter och/eller ägarlägenheter och avyttra dessa. 

I syfte att säkra social hållbarhet med blandande upplåtelseformer även i 
befintliga bostadsområden kan ombildning av hyresrätter till 
bostadsrätter och ägarlägenheter ske. Inför ombildning ska samråd göras 
med ägarrådet.   

Möjligheten till parkeringsverksamhet i dotterbolag behöver förtydligas och 
förslag till ny skrivelse i ägardirektivet presenterades. Förankring kommer att 
ske i kommunstyrelserna under januari varför skrivelse om parkering stäms av 
på ägarråd i mitten av januari.  

Nytt förslag till ägardirektiv mailas ut av Helen Gårdh.  

2. Processen för värdeöverföring 2020-2021 

Härryda kommun ansvarar för att genom sin jurist hantera processen för 
värdeöverföring och ta fram skrivelse inför beslut som skickas till övriga 
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ägarkommuner. Ägarrådet var överens om en värdeöverföring om 20 Mkr för 
räkenskapsåret 2020 att besluta om på stämman den 15 april 2021.  

Peter framförde att det viktiga är att det varje år förs en dialog om nivån på 
värdeöverföringen som kan baseras på årsprognos som görs per 30 juni eller 31 
augusti.   

3. Övriga frågor  

Inga övriga frågor noterades. 

4. Nästa möte 

Nästa möte planeras till mitten av januari 2021. Förslag på nya datum för 
ägarråd 2021, dvs januari, maj och september skickas ut av Helen Gårdh.  

 

Noteringar gjorda av Helen Gårdh
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Inkomna skrivelser till kommunstyrelsen 2020 

28 

2020KS26 
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Till: 

Kommunstyrelsen i Härryda Kommun 

HÄRRYDA KOMMUN 
Kon unstyrclsen 

2020 -10-2l 
Dian,cnr 

Inlycke 2020-10-21 

Pixbo Wallenstam IBK/IBF är i en mycket ekonomiskt ansträngd situation 

Aret 1981 bildades Pixbo som är en av Sveriges ach även Världens äldsta innebandyklubbar. 

ldag, snart 40 ar sena re, är Pixbo Wallenstam en etablerad storklubb med bred ungdomssatsning, 

och elitlag för dam och herr i högsta ligan SSL. Vär verksamhet vilar idag pá en stor och trygg 

organisation som i star utsträckning bedrivs ideellt. Föreningen har 800 aktiva medlemmar ach 

110 ideella ledare. 

Under desenaste aren har vi i styrelsen arbetat med att skapa en stark ekonomi i klubben ach vi var 

pà god väg tills Covid -19 slog till. Förra säsongen gjorde vi en förlust pâ c.a -400.000:- p.g.a inställt 

slutspel fr bäde dam och herrlaget, där vi tappat souvenir-, kiosk-, och biljettförsäljning. 

Till a rets sä song sä har vi redan fätt ställa in Star Camp, ett sommarläger för ungdomar som löper 

över fyra veckor med e.a 650 st deltagare frän 13 nationer i världen, här tappar vi en nettointäkt 

pà -980.000:-. Vär ungdomsturnering Bästkustcupen i september har även päverkats stort, dä vi inte 

kunnat ha öppet kiosker, ingen publik ach dessutom deltog färre lag p.g.a. att vi inte kunnat erbjuda 

övernattning. Här tappar vi en nettointäkt pá -100.000:-. 

Gällande Damernas ach Herrarnas matcher i högsta serien sä har vi budgeterat med publik, café, 

souvenirer, kommunikation för 735.000:- dessa intäkter kommer vi med star sannolikhet inte fa in. 

Efter ha vridit och vänt p~ alla stenar, gjort stora sparbeting, sagt upp personal, permitterat bäde 

personal ach spelare, har vi idag en budget för säsongen 2020/21 som just nu kommer landa pa 

c.a-1.800.000:-. Vi har vid ingängen av säsongen ett eget kapital pà 200.000: 

Under dessa förutsättningar har vi va rit tvingade att ta in en extra kostnad frän vära medlemmar för 

att fä nägorlunda balans i vär budget för säsongen 2020/21. Risken med detta är att vi kanske tappar 

utövare och dà päverkar det utfallet pä budgeten. 

Vi har ocksâ diskuterat ärendet med vära samarbetspartner som är mycket förstende och ser vär 

problematik, och de kan i dagsläget inte hjälpa till, detta p.g.a den rädande pandemin och de 

ätgärder företagen har vidtagit. 

Den 1:a maj 2019 införde Svensk lnnebandy en elitlicens för alla föreningar i nationellt seriespel 

Ett av kraven för att uppna elitlicens är att föreningar med lag i förbundsserier har ett eget positivt 

kapital efter slutet av varje säsong. Högst sannolikt kommer Pixbo Wallenstam inte att uppfylla detta 

krav per den 1 maj 2021, dä vi pá grund av Covid -19 i dagsläget har ett intäktsbortfall denna säsong 

pà runt 1,8 miljon kronor. 

Vad händer utan elitlicens i föreningen och i förlängning för vära ungdomar? 

Utan elitlicens kommer vara 4 representationslag att degraderas i seriesystemet. Det i sin tur 

kommer högst troligt att leda till bland annat kraftigt minskade intäkter, spelarflykt ach i nom snar 

framtid en omöjlighet för föreningen att driva den verksamhet vi gör idag, med 700 ungdomar i 

spetsen. 

Pixbo Wallenstam lnnebandy IBKIIBF 
Mölnlycke Fabriker 9 
435 35 Mölnlycke 

Telefon 031-880858 
E-post kansli@pixbo.se 
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Vi viii med detta brev se över möjligheterna att kunna fä hjälp av Härryda kommun med ett stöd som 

täcker vära uteblivna intäkter för att klara av säsongen 2020/21. 

Vi är tacksamma för en äterkoppling ach ett möte där vi gemensamt kan diskutera fram ett stöd. 

Med vänliga hälsningar 

Styrelsen för 

Pixbo Wal/enstam IBK/IBF 

Mölnlycke 2020 

Ordförande 

Kristina Landgren Carestam 
Vice ordförande 

Kassör 

G ~Anâersson 
Ledamot 

\ 

%2£.i 
Lina Engstrand" 
Ledamot 

I Ni sso 
t 

J g 

Leda mot Ledamot 

R4e 
Patrik Forsman 
Ledamot 

Pixbo Wallenstam lnnebandy IBK/IBF 
Mölnlycke Fabriker 9 
435 35 Mölnlycke 

Telefon 031-880858 
E-post kansli@pixbo.se 
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Sektorn för socialtjänst  
 
 
 
 
 

Datum 2020-12-14 Dnr 2020KS1 002  

 

 
 

  

 

   
 

Anmälan av delegationsbeslut till förvaltningschefen och 
kommunstyrelsen 

Beslutsfattare Beslut 

Tina Forsgren 

Negin Davoodi 

Pernilla Sandblom 

Anställningar 
Bostadsanpassningsbidrag 2020-11-01 t om 2020-11-30 
Handkassa 
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Sektorn för utbildn ing, kultur och fritid U HARRYA 
COMMUN 

Datum 2020-12-17 Dnr 2020KS66 002 

Anmälan av delegationsbeslut till förvaltningschefen och kommunstyrelsen 

2021-01-07 

: Beslutsfattare Beslut ] 
Malin Olsson Asp Anställning 

Maria Carlsson Ledighet längre än 14 dagar 

Thomas Svensson Ledighet längre än 14 dagar 

Niklas Heningsson Anställning 

Susanne Flenner Ledighet längre än 14 dagar 

Malin Olsson Asp Anställning 

Thomas Svensson Ledighet längre än 14 dagar 

• 
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Sektorn för teknik och förvaltningsstöd  
 
 
 
 
 

Datum 2020-12-08 Dnr 2020KS9 002  

 

 
 

  

 

   
 

Anmälan av delegationsbeslut till förvaltningschefen och 
kommunstyrelsen 

Beslutsfattare Beslut 

Maria Hamrehjelm 

 

Maria Hamrehjelm 

 

Maria Hamrehjelm 

 

 
Maria Hamrehjelm 

 

Inhyrning, uthyrning och uppsägning av fastighet, lokal och 
lägenhet (Uppsägning Tälthallen Långenäsvägen) 

Inhyrning, uthyrning och uppsägning av fastighet, lokal och 
lägenhet (Uppsägning lägenheter Magnoliavägen) 
 
Tilldelning av kontrakt som grundar sig på ramavtal 
(förlängning av ramavtal service av lyftanordningar med 
Schindler Hiss AB) 
 
Inhyrning, uthyrning och uppsägning av fastighet, lokal och 
lägenhet (tilläggsavtal till hyresavtal Metallvägen) 
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Sektorn för samhällsbyggnad  
 
 
 
 
 

Datum 2020-12-16 Dnr 2020KS35 002  
 

 
 

  

 

   
 

Anmälan av delegationsbeslut till förvaltningschefen och 
kommunstyrelsen 

Beslutsfattare Beslut 

Anders Ohlsson 

Anders Ohlsson 

 

 

Jessica Sténhoff 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Ohlsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anställning 

Utse beslutsattestant, Irmana Cukur,  
attesträtt ansvar 3000-3030 

 

Härryda kommun beslutar att i enlighet med Stefan 
Grönbergs begäran lämna ut nedanstående handlingar  

Alla beställningar som är underskrivna tills 12 november 
2020  

Tidplaner som ligger till grund för alla underskrivna 
beställningar avseende överföringsledningar mellan 
Landvetter och Hindås, intagsledningar och 
råvattenpumpstation samt högreservoar.  

Eftersom det utöver handlingarna ovan, hos Härryda 
kommun, inte finns några allmänna handlingar som 
motsvarar Stefan Grönbergs begäran avslås Stefan 
Grönbergs begäran i övrigt. 
 
 
Härryda kommun har genomfört en upphandling av 
Tekniska konsulter - Byggledning, projektledning samt 
besiktningsman diarienummer 2020KS299. Upphandlingen 
avser köp av tjänst.  

Tilldelningsgrund var ekonomiskt mest fördelaktiga enligt 
grund - Bästa förhållande mellan pris och kvalitet.  

Beslut:  

Ramavtal i denna upphandling har genom beslut 2020-12-11 
tilldelats följande leverantörer med nedan angiven 
rangordning:  

Rangordnad 1. Ramhöll Sweden AB, 5561330506  

Rangordnad 2. Sigma Civil AB, 5569494494 Rangordnad 3. 
SYSTRA AB, 5565400677 Rangordnad 4. Infra Action Gbg 
AB, 5591475685 
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Beslutsfattare Beslut 

Fredrik Wejrot 

 

 

 

 

 

Petrus Sigvardsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petrus Sigvardsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Driftbidrag 2020, Sanserhult-Långås vägsamfällighet, 3000 
kr 

Driftbidrag 2020, Hindås Jämnakulla vägsamfällighet, 
13700 kr 

Driftbidrag 2020 Fagerhult-Hindås Vägsamfällighet, 5400 kr 
 
 
 
201003, Parkeringstillstånd för rörelsehindrad        B 
201030, Parkeringstillstånd för rörelsehindrad        B 
201120, Parkeringstillstånd för rörelsehindrad        A 
201103, Parkeringstillstånd för rörelsehindrad        A 
201030, Parkeringstillstånd för rörelsehindrad        B 
201030, Parkeringstillstånd för rörelsehindrad        B 
201030, Parkeringstillstånd för rörelsehindrad        B 
201030, Parkeringstillstånd för rörelsehindrad        A 
201030, Parkeringstillstånd för rörelsehindrad        B 
201030, Parkeringstillstånd för rörelsehindrad        B 
201127, Parkeringstillstånd för rörelsehindrad        A 
201126, Parkeringstillstånd för rörelsehindrad        B 
201127, Parkeringstillstånd för rörelsehindrad        B 
 
 
201126, Undantag från bestämmelser  
201126, Undantag från bestämmelser  
201126, Undantag från bestämmelser  
201126, Undantag från bestämmelser   
201126, Undantag från bestämmelser  
201126, Undantag från bestämmelser   
201126, Undantag från bestämmelser   
201126, Undantag från bestämmelser   
201126, Undantag från bestämmelser   
201126, Undantag från bestämmelser   
201126, Undantag från bestämmelser   
201126, Undantag från bestämmelser   
201126, Undantag från bestämmelser  
201126, Undantag från bestämmelser   
201126, Undantag från bestämmelser   
201126, Undantag från bestämmelser   
201126, Undantag från bestämmelser   
201126, Undantag från bestämmelser   
201126, Undantag från bestämmelser   
201126, Undantag från bestämmelser   
201126, Undantag från bestämmelser   
201126, Undantag från bestämmelser   
201207, Undantag från bestämmelser   
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Beslutsfattare Beslut 

Eva-Britt Koutev 

 

 

 

 

Fredrik Wejrot  

 

 

Peter Lönn 

 

Tayman Mahshid 

 

Anders Ohlsson 

Avrop avseende ombyggnation av hållplatsläge A, 
Bussterminalen, Mölnlycke B 
 
Beräknad arbetskostnad 369 758 kr 
 
Entreprenör LJ Mark & Anläggningar AB 
 
Driftbidrag 2020, 
Furubergsortens vägsamfällighet, 20 490 kr. 
 
 
Avge yttrande med undantag av yttranden i ärenden 
som omfattas av 6 kap. 38 § KL. 
 
Tilldelning av kontrakt som grundar sig på ramavtal 
201127 
 
 

 

Utse beslutsattestant Karl Falck  
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Utvecklingsfunktionen  
 
 
 
 
 

Datum 2020-11-19 Dnr 2020KS55 002  

 

 
 

  

 

   
 

Anmälan av delegationsbeslut till förvaltningschefen och 
kommunstyrelsen 

Beslutsfattare Beslut 

Marlena Sahibzada 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Lager 

 

 

 

Peter Lönn 

 

Peter Lönn 

 

Peter Lönn 

 

 

Per Vorberg 

Tilldelningsbeslut  

Upphandling av Insamling av restprodukter (Dnr 2019KS333) 

Upphandling av Extern psykologstöd vid rekrytering 

(Dnr 2019KS337)  

Upphandling av Bussresor med förare (Dnr 2020KS445) 

Upphandling av Handverkstjänster - Glasarbete (2020KS252) 

Upphandling av Hospiceplatser (2020KS700) 

 

Tilldelningsbeslut – Upphandling av Bemanningstjänster inom 
Socialtjänsten   (Dnr 2019KS547) 

 

 

Förordnande av tf sektorchef för samhällsbyggnad 

 

Yttrande över ansökan om förordnande som borgerlig 
vigselförrättare 

 

Kommunavtal mellan STIM och Härryda kommun 

 

Ordförandebeslut – Svar till Länsstyrelsen i Västar Götalands 
län angående remiss om föreskrifter om förbud mot vissa 
allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för att 
motverka smittspridning av covid-19  
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