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KALLELSE 
Kommunstyrelsen 
Datum 
2021-02-04 

1. Fastställande av föredragningslistan 
 
 

  

 
2. Information om förslag till energi- och klimatplan (25 min) 

2020KS166 
 

Sara Gustafsson 16:10 

 

3. Information om riksintresseprecisering för Landvetter flygplats (25 
min) 
 
 

Peter Wallentin 16:35 

 
4. Information om föp-samråd Landvetter Södra och väganslutningar 

Landvetter södra (etapp 1 och helheten) (60 min) 
 
 

Nina Hannula och Anna 
Lundqvist 17:00 

 
Paus kl. 18:00-18:15 
  

5. Ny energi- och klimatplan 
2020KS166 
 

  

 

6. Policy vid hat, hot och våld mot förtroendevalda 
2020KS718 
 

  

 

7. Pensionspolicys för medarbetare respektive förtroendevalda 
2020KS669 
 

  

 

8. Värdeöverföring från Förbo AB 
2020KS803 
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9. Kapitalisering av Kommuninvest Ekonomisk förening 
2020KS763 
 

  

 

10. Återremitterat: Lokalkostnadsersättningsmodell vid nybyggnation 
till fristående verksamhet inom förskola, förskoleklass, grundskola, 
grundsärskola eller fritidshem som anordnas vid skolenhet med 
förskoleklass, grundskola eller grundsärskola i Härryda kommu 
2020KS686 
 

  

Sammanfattning 
Handlingarna publiceras efter justering av kommunfullmäktiges protokoll den 1 
februari.  
 

11. Arrendeavtal för Aktivitetspark i Mölnlycke inom del av Hulebäck 
1:282 och 1:153 
2021KS35 
 

  

 

12. Arrendeavtal för Aktivitetspark i Landvetter inom Landvetter 4:93 
samt del av Landvetter 4:20 
2021KS36 
 

  

 

13. Försäljning av Hönekulla 1:895 
2020KS430 
 

  

 

14. Begäran av planbesked för del av Gökskulla 3:33 
2020KS505 
 

  

 

15. Yttrande över bostadsförsörjningsprogram för Mölndals stad, 
samrådsförslag 
2020KS771 
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16. Samarbetsavtal I avseende etapp 1 inom Landvetter Södra 
2020KS692 
 

  

 

17. Begäran om startbesked för garantiarbeten 
2020KS772 
 

  

 

18. Handlingsplan för suicidprevention 2020-2025 
2020KS662 
 

  

 

19. Yttrande över kommunrevisionens rapport ”Granskning av intern 
kontroll i löneprocessen” 
2020KS615 
 

  

 

20. Delgivning av protokoll från råd 2021 
2021KS8 
 

  

 

21. Delgivningar 2021 
2021KS9 
 

  

 

22. Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för utbildning och kultur 
2021 
2021KS25 
 

  

 

23. Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för socialtjänst 2021 
2021KS4 
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2021-02-04 

24. Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för samhällsbyggnad 
2021 
2021KS11 
 

  

 

25. Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för teknik och 
förvaltningsstöd 2021 
2021KS2 
 

  

 

26. Anmälan av delegationsbeslut från kommunledning och 
funktionerna: Utveckling, Personal, Ekonomi och upphandling 
2021 
2021KS61 
 

  

 

27. Förnyad konkurrensutsättning av möbler till Fagerhultsskolan 
SEKRETESS 
2020KS613 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sektorn för samhällsbyggnad 
Sara Gustafsson 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-01-11   
 

 
 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Diarienummer 
2020KS166 010 

 

 

Ny energi- och klimatplan 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige antar Energi- och klimatplan för Härryda kommun. 
 
Kommunfullmäktige upphäver Energi- och klimatplan antagen av 
kommunfullmäktige den 23 mars 2015 § 50. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunstyrelsen beslutade den 2 april 2020 § 150 att uppdra åt 
förvaltningen att ta fram en ny energi- och klimatplan för Härryda kommun 
samt att den nya planen ska börja gälla under 2021. 

Enligt lagen om kommunal energiplanering (1977:439) ska kommuner i sin 
planering främja hushållningen med energi samt verka för en säker och 
tillräcklig energitillförsel och ha en aktuell plan för tillförsel, distribution 
och användning av energi i kommunen. Planen ska beslutas av 
kommunfullmäktige. 

Föreliggande förslag på energi- och klimatplan utgår ifrån kommunens 
arbete med strategisk plan Agenda 2030. I förslaget ges en samlad bild av 
kommunens pågående och planerade arbete inom energi- och 
klimatområdet. Vidare uppmärksammas även framtida utvecklingsområden 
där kommunen har rådighet att utföra åtgärder som hjälper kommunen, 
invånare och företag att agera i linje med målen inom energi- och 
klimatområdet. Redogörelse över energianvändningen och utsläppen av 
växthusgaser som sker i kommunen finns som en bilaga till planen. 
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 11 januari 2021 
 Förslag till ny energi- och klimatplan 14 januari 2020 
 Gällande energi- och klimatplan antagen av kommunfullmäktige 

den 23 mars 2015 § 50 
 Kommunstyrelsens beslut 2 april 2020 § 150 
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Ärendet 
Den 2 april 2020 § 150 beslutade kommunstyrelsen att uppdra åt 
förvaltningen att ta fram en ny energi- och klimatplan för Härryda kommun 
samt att den nya planen ska börja gälla under 2021.   
 
Härryda kommuns nuvarande energi- och klimatplan antogs av 
kommunfullmäktige den 23 mars 2015 § 50 och sätter mål till 2020. Energi- 
och klimatplanen är kommunens långsiktiga plan för att minska 
klimatpåverkan och planen innehåller åtgärder fördelade över förvaltningen 
och berörda bolag.   
 
Enligt lagen om kommunal energiplanering ska varje kommun ha en aktuell 
plan för tillförsel, distribution och användning av energi i kommunen. I en 
sådan plan ska det finnas en analys av vilken inverkan den i planen 
upptagna verksamheten har på miljön, hälsan och hushållningen med mark 
och vatten och andra resurser. Planen ska beslutas av kommunfullmäktige.  
 
Härryda kommuns nuvarande energi- och klimatplan utgår från de tidigare 
energipolitiska inriktningsmålen och de politiska inriktningsmålen för miljö 
antagna av kommunfullmäktige. I samband med införandet av en ny 
styrmodell för Härryda kommun under 2019 har de tidigare politiska 
inriktningsmålen blivit inaktuella.  
 
Föreliggande förslag på energi- och klimatplan ersätter gällande energi- och 
klimatplan och utgår ifrån kommunens arbete med strategisk plan Agenda 
2030. I enlighet med strategisk plan Agenda 2030 är arbetet med att minska 
energianvändningen och klimatpåverkan en del av kommunens ordinarie 
styrmodell. Detta innebär att kommunen på många fronter inom 
kommunkoncernens verksamheter arbetar för att skapa möjligheter för 
kommunen, invånare och företag att bli mer energieffektiva och minska sina 
utsläpp av klimatpåverkande växthusgaser. Syftet med energi- och 
klimatplanen är att ge en samlad bild av kommunens pågående och 
planerade arbete för att skapa förutsättningar för energi- och klimatsmarta 
boenden, lokaler och transporter.   
 
Energi- och klimatplanens innehåll 
Energi- och klimatplanen består av tre delar. I första delen redovisas de 
energi- och klimatmål som Härryda kommun har antagit och arbetar mot. 
Dessa består av fyra av de mål som ingår i Agenda 2030; mål 7 Hållbar 
energi för alla, mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, mål 11 
Hållbara städer och samhällen och mål 13 Bekämpa klimatförändringarna 
samt två av de fokusområden som ingår i klimat 2030 Västra Götaland 
ställer om; fokusområde Hållbara transporter samt fokusområde Sunda och 
klimatsmarta bostäder och lokaler. 
I andra delen beskrivs de åtgärder som kommunkoncernens verksamheter 
idag utför och planerar att utföra för att uppnå de satta målen. Dessa 
åtgärder är indelade i fem olika handlingsområden, Tillräckliga och 
tillförlitliga elnät, Fysisk planering och mobilitet, Förnybar el, 
Energieffektivisering samt Energi- och klimatrådgivning. 
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I tredje delen görs en utblick mot fem framtida utvecklingsområden där 
kommunen har rådighet och kan utföra åtgärder som hjälper kommunen, 
invånare och företag att agera i linje med satta mål inom energi- och klimat. 
De utvecklingsområden som lyfts i planen är solenergi, laddinfrastruktur, 
parkering som styrmedel, hållbar trafikstrategi och samverkan mellan 
förvaltningen och de kommunala bolagen. 

En nulägesbeskrivning över energianvändningen och utsläpp av 
växthusgaser i kommunen finns som en bilaga till planen. 

Samråd 
Arbetet med att minska energianvändningen och klimatpåverkan är en del 
av kommunens ordinarie styrmodell och energi- och klimatplanen berör 
stora delar av kommunkoncernen. Föreliggande förslag har arbetats fram av 
förvaltningen i samråd med Härryda Energi AB, Förbo AB och Landvetter 
Södra Utveckling AB.  

 
Anders Ohlsson  
Samhällsbyggnadschef  
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Energi- och klimatplanen har tagits fram av sektorn för samhällsbyggnad i 
samarbete med utvecklingsfunktionen i Härryda kommun under 2020. 

Arbetet har letts av utredare Sara Gustafsson i samarbete med representanter 
från samhällsbyggnadssektorn, utvecklingsfunktionen, sektorn för teknik och 
förvaltningsstöd, Härryda energi AB, Förbo AB och Landvetter Södra 
utveckling AB. Stora delar av energi- och klimatplanen bygger på antagna 
mål, strategier och riktlinjer. 

Informationen om energianvändningen och utsläppen av växthusgaser i 
kommunen är hämtade från Länsstyrelsernas energi- och klimatsamordning 
och Nationella emissionsdatabasen.
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1. Sammanfattning 
I enlighet med strategisk plan Agenda 2030 är arbetet med att minska energianvändningen 
och klimatpåverkan en del av kommunens ordinarie styrmodell. Detta innebär att kommunen 
på många fronter inom kommunkoncernens verksamheter arbetar för att skapa möjligheter för 
kommunen, invånare och företag att bli mer energieffektiva och minska sina utsläpp av 
klimatpåverkande växthusgaser. Syftet med energi- och klimatplanen är att ge en samlad bild 
av kommunens pågående och planerade arbete för att skapa förutsättningar för energi- och 
klimatsmarta boenden, lokaler och transporter.  

Energi- och klimatplanen består av tre delar. I första delen presenteras energi- och klimatmål 
som Härryda kommun har antagit och arbetar mot. I andra delen beskrivs de åtgärder som 
kommunkoncernens verksamheter idag utför och planerar att utföra för att uppnå de satta 
målen. I tredje delen görs en utblick mot framtida utvecklingsområden där kommunen har 
rådighet och kan utföra åtgärder som hjälper kommunen, invånare och företag att agera i linje 
med satta mål inom energi- och klimat. En nulägesbeskrivning över energianvändningen och 
utsläpp av växthusgaser i kommunen finns som en bilaga till planen. 
 
Energi- och klimatplanen berör kommunkoncernens arbete och de områden som 
kommunkoncernens verksamheter har rådighet över. Handlingsplan för hur förvaltningen ska 
bli fossilfri berörs inte i energi- och klimatplanen. Detta beskrivs i plan för fossiloberoende 
förvaltning. 
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2. Inledning 
Förändringar av klimatet diskuteras ofta som en framtidsfråga. Men mätningar och 
observationer visar att klimatet redan har förändrats till följd av människans påverkan och 
utsläpp av växthusgaser1. En stor andel av dagens utsläpp av växthusgaser kommer från sättet 
vi människor utvinner, omvandlar och använder fossil energi2. För att minska människans 
klimatpåverkan är det därför viktigt att det görs en omställning till mer förnybar energi och en 
effektivare energianvändning. Vidare behöver det även finns fysiska förutsättningar för 
människor och företag att agera energi- och klimatsmart.  
 
Härryda kommun är en stor energianvändare och har i sin roll som myndighet, planerare, 
fastighetsförvaltare, teknisk försörjare och inspiratör ett stort ansvar och en viktig roll att 
fylla. Kommunkoncernen arbetar idag inom många områden för att skapa möjligheter för 
kommunen, invånare och företag att bli mer energieffektiva och minska utsläppen av 
växthusgaser. 

Enligt lagen om kommunal energiplanering (1977:439) ska kommuner i sin planering främja 
hushållningen med energi samt verka för en säker och tillräcklig energitillförsel och ha en 
aktuell plan för tillförsel, distribution och användning av energi i kommunen. Lagen om 
kommunal energiplanering härstammar från 70-talet då frågor gällande fjärrvärme och 
minskat oljeberoende var aktuella.3 Likt många andra kommuner har Härryda kommun idag 
ett större engagemang för energi- och klimatfrågor än så och har därför valt att ta fram en 
energi- och klimatplan som redogör för hur kommunkoncernen idag hanterar och planerar att 
hantera energi- och klimatfrågor.  
 
1.1. Syfte, omfattning och avgränsningar 
Energi- och klimatplanen utgår ifrån de mål och åtaganden som kommunen har inom energi- 
och klimatområdet. I enlighet med strategisk plan Agenda 2030 är arbetet med att minska 
energianvändningen och klimatpåverkan en del av kommunens ordinarie verksamhet. Detta 
innebär att kommunen på många fronter inom kommunkoncernens verksamheter arbetar för 
att skapa möjligheter för kommunen, invånare och företag att bli mer energieffektiva och 
minska utsläppen av klimatpåverkande växthusgaser.  

 
1 Naturvårdverket (2019) 
2 Naturvårdsverket (2020) 
3 Energimyndigheten (2015) 

“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.”

-  Härryda kommuns vision, antagen av kommunfullmäktige december 2019
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Syftet med energi- och klimatplanen är att ge en samlad bild av kommunens pågående och 
planerade arbete inom energi- och klimatområdet. Energi- och klimatplanen är ett 
paraplydokument som beskriver kommunkoncernens strategier, planer och arbetssätt för att 
skapa förutsättningar för energi- och klimatsmarta boenden, lokaler och transporter. Vidare 
uppmärksammar planen även framtida utvecklingsområden där kommunen har rådighet att 
utföra åtgärder som hjälper kommunen, invånare och företag att agera i linje med målen inom 
energi- och klimatområdet.  

Energi- och klimatplanen består av tre delar. I första delen presenteras de energi- och 
klimatmål som Härryda kommun har antagit och arbetar mot. I andra delen beskrivs de 
åtgärder som kommunkoncernens verksamheter idag utför och planerar att utföra för att 
uppnå de satta målen. I samband med beskrivningen av åtgärderna har det även gjorts en 
analys över vilka av kommunens energi- och klimatmål som berörs av åtgärderna inom 
handlingsområdet. I tredje delen görs en utblick mot framtida utvecklingsområden där 
kommunen har rådighet att utföra åtgärder i linje med satta mål inom energi- och 
klimatområdet. En nulägesbeskrivning över energianvändningen och utsläpp av växthusgaser 
i kommunen finns som en bilaga till planen. 

Energi- och klimatplanen berör de områden som kommunkoncernens verksamheter har 
rådighet över. Handlingsplan för hur förvaltningen ska bli fossilfri berörs inte i energi- och 
klimatplanen. Detta beskrivs i plan för fossiloberoende förvaltning. Planen bör ses över vid 
varje mandatperiod och uppdateras i takt med att kommunen tar fram fler strategier och 
handlingsplaner.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 14 of 413



  
 
 

7 

2. Härryda kommuns mål inom energi och klimat 
Utifrån internationella, nationella och regionala mål har Härryda kommun antagit mål och 
formulerat strategier som är kopplade till kommunens utveckling inom energi- och 
klimatområdet. Energi- och klimatplanen tar avstamp i dessa och beskriver vilka åtgärder som 
kommunkoncernen genomför och planerar att genomföra för att förverkliga dessa mål. 
 

2.1. Agenda 2030 
Sedan 2018 arbetar Härryda kommun aktivt med FN:s globala mål för hållbar utveckling och 
i december 2019 antog kommunfullmäktige Strategisk plan Agenda 2030. Enligt strategisk 
plan Agenda 2030 ska kommunen bidra till en hållbar utveckling i regionen genom att ta täten 
och vara ett föredöme i arbetet med Agenda 2030.  

 

Av de 17 mål som är angivna i Agenda 2030 berör energi- och klimatplanen mål 7, Hållbar 
energi för alla, mål 9, Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, mål 11, Hållbara 
städer och samhällen och mål 13, Bekämpa klimatförändringarna.  

Agenda 2030 mål 7, Hållbar energi för alla 
Mål 7 i Agenda 2030, belyser vikten av att ställa om produktionen och konsumtionen av 
energi för att säkerställa att tillgången till el och energitjänster blir hållbar för alla.  

Delmål som berörs av energi- och klimatplanen: 
 7.1 Tillgång till modern energi för alla 
 7.2 Öka andelen förnybar energi i värden 
 7.3 Fördubbla ökningen av energieffektivitet 

Agenda 2030 mål 9, Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 
Mål 9 i Agenda 2030, belyser vikten av en fungerade, stabil och hållbar infrastruktur för att 
samhället ska klara av att möta framtida utmaningar. Vidare belyser målet att innovation och 
tekniska framsteg är nyckeln till att finna hållbara lösningar. 

Delmål som berörs av energi- och klimatplanen: 
 9.1 Skapa hållbara, motståndskraftiga och inkluderande infrastruktur 
 9.4 Uppgradera all industri och infrastruktur för ökad hållbarhet 
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Agenda 2030 mål 11, Hållbara städer och samhällen 
Målet berör effekterna av den globala urbaniseringen som förväntas öka och fokuserar bland 
annat på att skapa en hållbar planering av bostäder, infrastruktur, offentliga platser, 
transporter och återvinning. 

Delmål som berörs av energi- och klimatplanen: 
 11.2 Tillgängliggöra hållbara transportsystem för alla 
 11.6 Minska städernas miljöpåverkan 

Agenda 2030 mål 13, Bekämpa klimatförändringarna 
Mål 13, belyser att det måste vidtas omedelbara åtgärder för att bekämpa 
klimatförändringarna och deras konsekvenser.  

Delmål som berörs av klimat och energiplanen: 
 13.3 Öka kunskapen och kapaciteten för att hantera klimatförändringarna 

 

2.2. Klimat 2030, Västra Götaland ställer om 
Härryda kommun har tillsammans med andra kommuner, företag och organisationer skrivit 
under kraftsamlingen Klimat 2030 Västra Götaland ställer om, som är ett initiativ från Västra 
Götalandsregionen och Länsstyrelsen Väst. Utgångspunkten i samarbetet är att regionen ska 
bli fossilfri till 2030. Detta innebär att utsläppen av växthusgaser ska minska med 80 procent 
från 1990-års nivå och att växthusgaserna från västsvenskarnas konsumtion ska minska med 
30 procent jämfört med 2010, oavsett var i världen utsläppen sker.  

I satsningen har det pekats ut två fokusområden som berör energi- och klimatplanen, Hållbara 
transporter samt Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler. 

Fokusområde: Hållbara transporter 
I fokusområdet uppmärksammas att transportsektorn står för en fjärdedel av utsläppen av 
växthusgaser i regionen samt att det behövs kraftfulla åtgärder för att transportsektorn ska 
bidra till att nå målet om en fossiloberoende region. Dels påpekas att det krävs mer effektiva 
fordon och en ökad andel förnybar energi och dels påpekas att transportbehovet måste 
minska. För att lyckas med detta uppmärksammas att stads- och infrastrukturplaneringen 
behöver förändras så att tillgänglighet i större utsträckning löses genom effektiv 
kollektivtrafik och bättre möjligheter att ta sig fram genom att gå och cykla. 

Fokusområde: Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler 
I fokusområdet uppmärksammas att behovet av att bygga nya bostäder och lokaler är stort i 
Västra Götalandsregionen. Vidare uppmärksammar fokusområdet att det finns ett omfattande 
renoveringsbehov av befintliga bostäder och lokaler i regionen. För att möta detta behov och 
samtidigt nå uppsatta mål framhävs det att klimatpåverkan från materialet och byggprocessen 
behöver reduceras samt att byggandet av energieffektiva och flexibla bostäder och lokaler 
behöver prioriteras.  
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3. Handlingsområden 
Effekterna av klimatförändringarna berör alla oavsett var utsläppen sker. Det är därför viktigt 
att arbeta med klimatfrågan på ett långsiktigt sätt inom alla områden i samhället.  
För att minska klimatpåverkan behöver det göras en omställning till ett samhälle som är mer 
energieffektiv, med mer förnybar el och med mindre utsläpp av växthusgaser. Härryda 
kommun är en stor energianvändare och har i sin roll som myndighet, planerare, 
fastighetsförvaltare, teknisk försörjare och inspiratör en stor och viktig roll att fylla för att 
möjliggöra detta. 

Energi- och klimatplanen tar sikte på att beskriva de åtgärder som kommunens verksamheter 
idag utför och planerar att utföra för att skapa förutsättningar för energi- och klimatsmarta 
boenden, lokaler och transporter. Dessa åtgärder är uppdelade i fem handlingsområden, 
tillräckliga och tillförlitliga elnät, fysisk planering och mobilitet, förnybar el, 
energieffektivisering samt energi- och klimatrådgivning. 

Nedan presenteras varje område, vilka åtgärder kommunen utför och planerar att utföra samt 
en analys över vilka av kommunens mål som åtgärderna bidrar till att uppnå. 

 
3.1. Handlingsområde: Tillräckliga och tillförlitliga elnät 
Härryda kommun fortsätter att växa med antal invånare och företag. Samtidigt 
ökar antalet produkter och tjänster som behöver el för att fungera. Detta leder i sin tur till att 
större strömavbrott kan orsaka allvarliga kriser i samhället. För att skapa en hållbar 
samhällsutveckling krävs det därför att det finns elnät som är välutbyggda och tillförlitliga. 

I Härryda kommunkoncern är det Härryda Energi AB (HEAB) som ansvarar för distribution 
av el till hushåll och företag. I denna uppgift ingår ansvar för nätets kvalitet, utbyggnad och 
underhåll. 2019 distribuerade bolaget drygt 300 GWh och hade ungefär 14 500 elnätskunder. 
Inom detta handlingsområde beskrivs hur HEAB arbetar för att säkerställa att elnätet på ett 
tillförlitligt sätt klarar av att leverera el till befintliga och framtida invånare och företag. 

Tillräckliga elnät  
HEAB har under de senaste åren gjort flera satsningar för att säkerställa att elnätet i 
kommunen blir mer tillförlitligt och bättre som kan svara på den framtida efterfrågan på el. 
Bland annat har bolaget investerat i en kraftigare elnätslinga för att tillgodose 
den ökade efterfrågan på el som tillkommer i takt med etableringen av nya bostäder och 
företag i kommunen. 

För att ytterligare säkra upp att elnätet klarar av att tillgodose kommunens framtida elbehov 
diskuterar HEAB med Vattenfall, som äger regionnätet, möjligheten till att på sikt bygga 
ytterligare en inmatningspunkt till Härryda kommuns lokala elnät. Vidare genomför bolaget 
även regelbundna träffar med Härryda kommuns plan- och bygglovsavdelning för att i god tid 
säkra upp att framtida bostäder och lokaler får tillgång till den el som behövs. Bolaget för 
även dialog med Landvetter Södra utveckling AB för att planera hur kommunens befintliga 
elnät ska kunna byggas ut för att i framtiden kunna mata el till det nya samhället. 
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Den lila markeringen visar Härryda energi AB:s distributionsområde 

Tillförlitliga elnät  
För att minska risken för större strömavbrott genomför HEAB risk- och sårbarhetsanalyser på 
sitt befintliga elnät och upptäcker på så sätt svaga eller sårbara delar i nätet. Utifrån dessa 
analyser görs sedan olika prioriteringar. Vidare använder bolaget även beräkningsprogram för 
att i förekommande fall identifiera områden med svaga elnät som inte uppfyller moderna el-
kvalitetskrav. Vid projektering av ombyggnation av befintligt elnät och framtida 
exploateringsområden används sedan denna information för att säkerställa att det finns 
tillgänglig effekt i hela elnätet och goda möjligheter till att koppla om elnätet för att minimera 
avbrottstiden för kunderna.  

HEAB har även under de senaste åren satsat på att gräva ner alltmer elkabel för att minimera 
risken att kraftiga oväder leder till strömavbrott. Bolaget använder även den främsta tekniken 
vid installation av nya anläggningar för att snabbt kunna identifiera vart fel inträffar och 
snabbt återkoppla strömmen till kunderna. För att ytterligare minska tiden som det tar att 
återkoppla strömmen till kunderna vid eventuella avbrott satsar bolaget även på att bygga fler 
omkopplingsslingor som går att fjärrstyra. På så sätt blir det möjlig att göra omkopplingar på 
distans, vilket är mer tidseffektivt än att åka ut och manuellt koppla om ledningarna. 

Analys över vilka energi- och klimatmål som berörs av åtgärderna inom 
handlingsområdet:

 Agenda 2030
 Mål 7.1: Tillgång till modern energi för alla
 Mål 9.1: Skapa hållbara, motståndskraftiga och inkluderande infrastruktur 
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3.2. Handlingsområde: Fysik planering och mobilitet 
Samhällsplanering och särskilt den fysiska planeringen är ett av de viktigaste verktygen för att 
långsiktigt minska utsläppen av växthusgaser och öka energieffektiviteten. Med hjälp av den 
fysiska samhällsplaneringen kan kommunen verka för att skapa klimatsmarta samhällen som 
förbrukar mindre energi och som släpper ut mindre mängder växthusgaser. Bland annat kan 
kommunen planera för tätare samhällen som är mindre bilberoende, har bättre tillgänglighet 
för gående och cyklande samt bättre underlag för fjärrvärme och kollektivtrafik. 

Några viktiga verktyg för att skapa dessa samhällen är kommunens översiktsplan, fördjupade 
översiktsplaner, stadsbyggnadsstudier, trafik- och mobilitetsplaner samt riktlinjer för 
markanvisningar. Nedan beskrivs hur kommunen arbetar med dessa verktyg för att utveckla 
ett samhälle som är mer energieffektivt och har lägre utsläpp av växthusgaser. 

Härryda kommuns översiktsplan 
I kommunens översiktsplan anges kommunens avsiktsförklaring för hur den fysiska miljön 
bör användas, utvecklas och bevaras. Översiktsplanen omfattar hela kommunen och fungerar 
vägledande i beslut om bland annat bygglov och detaljplanering. Just nu pågår ett arbete med 
att ta fram en ny översiktsplan som förväntas att antas under 2022. 

I arbetet med den nya översiktsplanen har det tagits fram en utvecklingsinriktning som 
innehåller kommunens långsiktiga intentioner och prioriteringar gällande den övergripande 
bebyggelsen, kommunikationer och natur- och friluftsliv. Utvecklingsinriktningen antogs av 
kommunfullmäktige i oktober 2020 och kommer ligga till grund för det framtida arbetet med 
översiktsplanen. Utgångspunkten för utvecklingsinriktningen är kommunens vision, mål, 
åtaganden och styrdokument, vilket inkluderar Agenda 2030 strategisk plan och Klimat 2030 
Västra Götaland ställer om.  

I utvecklingsinriktningen framgår att kommunen har som intention att planera för en hållbar 
kommun som möjliggör energieffektiva och klimatsmarta samhällen. Detta genom att 
kommunens tätorter bli mer stadsmässiga med en högre befolkningstäthet, vilket skapar bättre 
tillgänglighet och bättre underlag för service och kollektivtrafik. Vidare är även intentionen 
att framtida översiktsplan ska främja robusta trafiksystem som gör det enklare att resa 
fossilfritt. Detta med ökade möjligheter till att resa kollektivt samt med utvecklade 
möjligheter att gå och cykla mellan och inom olika orter.  

Mölnlycke stadsbyggnadsstudie 
För att säkerställa den långsiktiga utvecklingen av Mölnlyckes centrala delar har det 
genomförts en stadsbyggnadsstudie. Arbetet har skett i dialog med allmänheten, kommunens 
näringsliv, myndigheter och politiker och har sammanställts i en rapport med mål och 
strategier för Mölnlyckes centrumutveckling.  

Strategierna tar sikte på att beskriva hur Mölnlycke centrum ska fortsätta att utvecklas för att 
bli ett attraktivt samhälle och beskriver på samma gång även hur Mölnlycke kan utvecklas för 
att bli mindre fossilberoende. Strategierna syftar bland annat till att öka befolkningstätheten 
och att hitta en balans mellan olika trafikslag så att Mölnlycke centrum kan växa och 
samtidigt vara tillgängliga för alla. Genom ökad befolkningstäthet får fler människor nära till 
centrumutbud, service och kollektivtrafik vilket leder till att bilberoendet minskar. Vidare 
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framhävs även vikten av att Mölnlycke blir mer gång- och cykelvänligt med gena och trygga 
gång- och cykelstråk till omgivande bebyggelse. 

Trafik- och mobilitetsplan i Mölnlycke 
Som en del av Mölnlycke stadsbyggnadsstudie har det även tagits fram en trafik- och 
mobilitetsplan för Mölnlycke. Syftet med planen är att tydliggöra hur trafiken och mobiliteten 
i Mölnlycke kan bidra till en attraktiv stadsutveckling och till en långsiktigt hållbar 
utveckling. 

Trafik- och mobilitetsplanen är utformad som en process där dels nuläget av trafik- och 
mobilitetssituationen beskrivs och dels görs utblickar mot framtiden. Utifrån detta presenteras 
ett antal rekommendationer för hur kommunen kan arbeta vidare med trafik- och 
mobilitetsfrågor i Mölnlycke.  

Många av planens rekommendationer beskriver hur kommunen kan arbeta för att få invånare 
och besökare i Mölnlycke att gå, cykla eller åka kollektivt. Genom att kommunen exempelvis 
planerar nybyggnationer utifrån ett mobilitet- och infrastrukturperspektiv skapas större 
förutsättningar att trafikförsörja områden genom kollektivtrafik, gång och cykel. Planen lyfter 
även fram rekommendationer för hur kommunen kan arbeta med Mobility management för att 
få resenärer i Mölnlycke att frivilligt ändra sina resmönster till mer hållbara alternativ.  

Landvetter södra 
Strax väster om Landvetter flygplats skapas just nu förutsättningar för en ny stad, Landvetter 
södra, att växa fram. Visionen för Landvetter södra är att bygga ett hållbart samhälle från 
grunden med en hållbar och effektiv infrastruktur, samt ett möjligt framtida stationsläge mitt i 
Sveriges största pendlingsstråk, mellan Göteborg och Borås.  

De politiska inriktningsmålen som ska styra arbetet med Landvetter södra, under såväl 
planeringsfas, byggnation och som färdigställt samhälle, anger att Landvetter södra ska bli 
den mänskliga, moderna, internationella och innovativa staden. Detta innebär bland annat att 
Landvetter södra ska byggas med hög täthet och en levande och attraktiv stadskärna. Vidare 
ska Landvetter södra under så väl planeringsfas, byggnation och som färdigställt samhälle 
utnyttja de senaste rönen inom teknisk forskning och använda spjutspetsteknik inom energi, 
miljö, transport och trafik. Ambitionen är att bygga Landvetter södra fossilfritt i så lång 
utsträckning som möjligt. 

Utvecklingen av Landvetter södra sköts av det kommunala bolaget Landvetter Södra 
Utveckling AB. Utvecklingen av Landvetter södra ska ske utifrån målen i Agenda 2030 och 
etappvis. Inför etapp ett har det bildats ett konsortium med Härryda kommun, Landvetter 
Södra Utveckling AB och sex stycken byggaktörer som valts ut då de har ambitionen och 
kompetensen att bygga hållbart i linje med Agenda 2030. Bland annat har företag i konsortiet 
angett i sina intresseanmälningar att de har som ambition att bygga ett samhälle med ökade 
möjligheter att ta sig fram med gång och cykel.  
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Fördjupad översiktsplan för Landvetter södra 
För att möjliggöra Landvetter södras vision arbetas det just nu med att ta fram en fördjupad 
översiktsplan med utvecklingsstrategier som främjar resurssnåla transporter, minimerade 
utsläpp av växthusgaser och minskad energianvändning. Intentionen i utvecklingsstrategierna 
är att Landvetter södra ska byggas med hög bebyggelsetäthet och på så sätt skapa bra underlag 
för servicefunktioner, stationsläge och möjligheter till god kollektivtrafik. Bebyggelsetätheten 
är tänkt att vara som högst i en radie av cirka 600 meter kring stationsläget där 
koncentrationen av service, flöden och folkliv är som störst. Längs med huvudstråken och vid 
stationen är det tänkt att besöksintensiva funktioner som torg, skolor, idrott, kultur, handel och 
arbetsplatser placeras. 

Vidare framgår att kollektivtrafikens, gåendes och cyklisters utrymmesbehov, framkomlighet och 
komfort ska prioriteras samt att det ska byggas sammanhängande och flexibla gång- och 
cykelvägnät. Det ska även vara enkelt att göra byten mellan olika färdmedel för att göra 
kombinationsresor. 

Riktlinjer för markanvisning  
En markanvisning är en överenskommelse mellan en kommun och en byggherre som ger 
byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla med 
kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av bebyggelse av ett visst markområde som 
kommunen äger. Enligt lagen (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar ska 
kommuner som anvisar mark anta riktlinjer för markanvisningar.  

Kommunstyrelsen antog i maj 2019 anpassade riktlinjer för markanvisningar så att 
kommunen förbehåller sig rätten att tillämpa hållbarhetskriterier vid markanvisningstävlingar. 
Exempel på sådana kriterier kan vara lösningar som underlättar och uppmuntrar individer till 
en hållbar livsstil med utökade möjligheter att ta sig fram med cykel. Vidare kan kommunen 
även välja att göra direktavvisningar till byggherrar som planerar byggnation av miljösmarta 
lösningar. 

 
 
 

Analys över vilka energi- och klimatmål som berörs av åtgärderna:
 Agenda 2030
 Mål 7.3: Fördubbla ökningen av energieffektivitet
 Mål 9.1: Skapa hållbara, motståndskraftiga och inkluderande infrastruktur 
 Mål 11.2: Tillgängliggöra hållbara transportsystem för alla 
 Mål 11.6: Minska städernas miljöpåverkan

 Västra Götaland ställer om, klimat 2030 
 Fokusområde: Hållbara transporter
 Fokusområde: Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler
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3.3. Handlingsområde: Förnybar energi 
För att skapa en hållbar samhällsutveckling behöver energiförbrukningens utsläpp av 
växthusgaser minska. För att lyckas med detta behöver energiproduktionen med fossila 
energikällor bytas ut och energianvändningen behöver bli mer effektiv. Förnybara 
energikällor så som sol, vind och vatten förnyas naturligt hela tiden och ger lägre utsläpp av 
växthusgaser än fossila energikällor så som olja och kol. Inom detta handlingsområde 
beskrivs hur kommunkoncernen arbetar med att säkerställa att det finns en allmän tillgång på 
förnybar energi i kommunen. 

Härryda Energi Elhandel AB 
Härryda Energi Elhandel AB är ett dotterbolag till Härryda Energi AB. Bolaget har funnits 
sen 2010 och har idag ungefär 5000 elhandelskunder. Bolaget har till uppgift att sälja el och 
säljer enbart förnybar el. Förutom el som produceras av vattenkraft köper bolaget även in 
överskottsenergi av de kunder som producerar egen energi via solceller och liknade. Elen som 
produceras av vattenkraft är märkt med Environmental Product Declaration (EPD) och köps 
in från Vattenfall.4 Att elen är EPD deklarerad innebär att det gjorts en livscykelanalys av 
elens miljöpåverkan av ett certifieringsorgan. På så sätt går det att jämföra miljöpåverkan, 
resursförbrukning, utsläpp, avfall och markanvändning för varje kilowattimme el som 
produceras.  

Förbo 
Förbo är ett kommunalt fastighetsbolag som ägs av de fyra kommunerna Härryda, Mölndal, 
Lerum och Kungälv, varav Härryda kommun är den största ägaren med 42 procent av 
bolagets aktier. Förbo har som uppgift att i allmännyttigt syfte och med iakttagande av 
kommunallagens lokaliseringsprincip främja ägarkommunernas behov av bostadsförsörjning, 
kompletterande kommersiella lokaler och annan service samt lokaler för den kommersiella 
verksamheten genom att äga och/eller förvalta fastigheter. Förbo arbetar löpande med att 
minska sitt klimatavtryck och är bland annat med i Allmännyttas Klimatinitiativ, som har som 
mål att till 2030 ha en fossilfri allmännytta.  

För att bli fossilfri till 2030 köper Förbo idag enbart in Bra miljöval deklarerad el och 
fjärrvärme. Detta innebär att förutom att elen och fjärrvärmen kommer från förnybara källor 
ställs det hårda krav på att produktionen ska ta hänsyns till miljö, klimat, djur och människor. 
Exempelvis får vattenkraft som är märkt med Bra Miljöval inte torrlägga några vattendrag. 
Vidare projekterar Förbo även för solceller i ett flertal projekt. Bland annat i Landvetter 
centrum där Förbo bygger ett helt nytt kvarter, Landevigårdar och i det nya 
kvarteret, Tallspinnaren, på Säteriet i Mölnlycke där solceller på taket kommer förse husens 
allmänna utrymme med el. Förbo satsar även på att erbjuda sina hyresgäster parkeringsplatser 
med möjlighet till elbilsladdning. Under de senaste åren har Förbo monterat 14 laddstolpar i 
sina bostadsområden i Härryda kommun. I samband med att kvarteren Landevigårdar och 
Tallspinnaren blir färdiga kommer även dessa bostadsområden förses med elbilsladdare. 

 
4 The international EDP system (u.å.) 
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Fastighetsfunktionen 
Fastighetsfunktionen ansvarar för kommunens lokaler. I detta ansvar ingår ansvar för 
upphandling, projektering, byggledning, kontroll vid ny-, om- och tillbyggnad av kommunens 
fastigheter samt ansvarar för drift och underhåll av kommunens lokaler. 

Tillsammans med sektorn för teknik- och förvaltningsstöds andra verksamheter är 
fastighetsfunktionen miljödiplomerad enligt Svensk Miljöbas. Detta innebär att det ständigt 
pågår granskning och utveckling av fastighetsfunktionens miljöarbete. Som ett led i 
miljödiplomeringen köper fastighetsfunktionen enbart in el från förnybara energikällor och 
främst fjärrvärme som är märkt med Bra miljöval. Idag finns det solcellsanläggningar på sju 
fastigheter som förvaltas av Härryda kommun och vid varje till-, om- och nybyggnation görs 
det en lönsamhetskalkyl för att installera solceller. Vidare arbetar fastighetsfunktionen med att 
avveckla de oljepannor som fortfarande finns kvar i kommunens fastigheter. I dagsläget finns 
det en plan för hur fastighetsfunktionen ska avveckla tre av sju oljepannor. Övriga fyra 
oljepannor kommer att läggas in i plan för avveckling alternativt omställning. 

 
3.4. Handlingsområde: Energieffektivisering 
Energieffektivisering innebär att energianvändningen optimeras så att samma nytta genereras 
av en mindre mängd energi, vilket kan leda till lägre utsläpp av växthusgaser. Även om den 
största delen av den energi som används av hushåll och till uppvärmning av byggnader i 
kommunen idag kommer från fossilfria källor så kan överskottet som uppstår om 
energiförbrukningen i kommun minskar, ersätta fossilbaserad energiförbrukning som sker på 
andra platser inom EU. Inom detta handlingsområde beskrivs hur Förbo och förvaltningen 
arbetar för att energieffektivisera sina fastigheter. 

Förbo 
Ytterligare ett mål som Förbo antagit genom Allmännyttans klimatinitiativ är att minska sin 
energiförbrukning med 30 procent fram till 2030 jämfört med 2007. För att uppnå detta har 
Förbo en driftgrupp som bland annat följer upp fastigheternas energi- och 
vattenförbrukning. Vidare byter Förbo även ut all belysning i sina områden till LED- 
belysning och alla gamla vattenkranar till engreppsblandare. På Säteriet i Mölnlycke, där 
bolaget har över 700 bostäder, har bolaget även satsat på att byta ut fönster, tilläggsisolera och 
installera ny mer energieffektiv ventilation.  

Förbo har även en hållbar renoveringsstrategi som bland annat går ut på att vid renoveringar 
så långt som möjligt satsa på effektiva energilösningar och bevara befintligt material. Vidare 
är nybyggnation ett prioriterat hållbarhetsområde och Förbo har som policy att all 
nybyggnation, som lägst, ska klara av certifieringen Miljöbyggnad Silvers krav på 
energieffektivitet. Exempelvis ska minst 70 procent av Boverkets energikrav verifieras med 
uppmätt energianvändning. 

Analys över vilka energi- och klimatmål som berörs av åtgärderna:
 Agenda 2030
 Mål 7. 2: Öka andelen förnybar energi i värden
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Fastighetsfunktionen 
Enligt fastighetsfunktionens verksamhetsplan ska arbetet med att förvalta kommunens lokaler 
ske kostnadseffektivt med miljöarbete i fokus samt med strävan efter att optimera 
förvaltningens lokalanvändning och bygga klimatsmart. För att lyckas med detta har 
fastighetsfunktionen tagit fram en genomförandeplan som bland annat anger att frågan om 
effektiva och kostnadseffektiva energilösningar alltid ska lyftas vid de nyproduktioner som 
fastighetsfunktionen deltar i. 

Fastighetsfunktionen mäter även kontinuerligt energiförbrukningen på kommunens 
fastigheter. På så sätt går det att analysera vad energiförbrukningen beror på och göra 
förändringar som minskar energiförbrukningen. Vidare planerar fastighetsfunktionen att 
minska energianvändningen per kvadratmeter i kommunens lokaler med fyra procent från 
2018 (145 kWh/ kvm) till 2022 (139 kWh/ kvm). Detta ska bland annat ske genom 
kommunikation om lokalernas energiförbrukning med berörda hyresgäster. 

3.5. Handlingsområde: Energi- och klimatrådgivning 
För att nå uppnå satta mål inom energi och klimat räcker det inte med att invånare och företag 
har rätt förutsättningar för att agera energieffektivt och klimatsmart. Invånare och företag 
måste även ta till handling och agera. Därför är det viktigt att invånare och företag får 
information och bli inspirerade till att agera.  

För att hjälpa invånare och företag att agera energieffektivt och klimatsmart erbjuder Härryda 
kommun sedan många år gratis och opartisk energi- och klimatrådgivning för företag, 
organisationer och privatpersoner. Energi- och klimatrådgivaren ger tips och råd om hur 
företag, organisationer och privatpersoner kan minska sin energianvändning, gå över till ökad 
andel förnybar energi och sänka sina energikostnader. Rådgivningen sker både på distans, via 
mejl och telefon samt via platsbesök. Förutom att ge information till de som aktivt söker sig 
med frågor till kommunen, arbetar energi- och klimatrådgivaren även med att söka upp 
företag som kan vara i behov av energi- och klimatrådgivning. Klimat- och energirådgivaren 
samverkar även med olika delar av kommunkoncernen för att sprida information om 
energieffektiva och klimatsmarta lösningar. Den kommunala energi- och klimatrådgivningen 
finansieras med bidrag från Energimyndigheten och sen 2020 utförs energi- och 
klimatrådgivningen via ett samverkansavtal mellan Borås stad och Härryda kommun. 

Analys över vilka energi- och klimatmål som berörs av åtgärderna:
 Agenda 2030
 Mål 7.3: Fördubbla ökningen av energieffektivitet 
 Mål 9.4: Uppgradera all industri och infrastruktur för ökad hållbarhet 

 Västra Götaland ställer om, klimat 2030  
 Fokusområde: Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler

Analys över vilka energi- och klimatmål som berörs av åtgärderna:
 Agenda 2030
 Mål 13.3: Öka kunskapen och kapaciteten för att hantera klimatförändringarna
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4. Utvecklingsområden 
Enligt strategisk plan Agenda 2030 ska Härryda kommun vara ett föredöme inom 
hållbarhetsfrågor och kommunens arbete ska präglas av nytänkande och lärande. Som framgår 
av Energi- och klimatplanen så utför och planerar kommunens verksamheter, redan idag, att 
utföra många åtgärder inom energi- och klimatområdet. Dessa åtgärder är dock inte 
tillräckliga för att hantera den omställning som krävs för att uppnå kommunens energi- och 
klimatmål. 

För att förbli en attraktiv kommun och ett föredöme som klarar av att hantera morgondagens 
utmaningar inom energi- och klimatområdet behöver kommunkoncernen blicka framåt och 
genomföra fler åtgärder inom energi- och klimatområdet. Nedan presenteras framtida 
utvecklingsområden där kommunen har rådighet att utföra åtgärder som hjälper kommunen, 
invånare och företag att agera i linje med målen inom energi- och klimatområdet. 
 
4.1. Solenergi 
Ett sätt att öka andelen förnybar energi i den globala energimixen är att installera fler 
solceller. Under åren har solcellstekniken utvecklats och priset på solceller har sjunkit. Idag 
utgör solel mindre än en procent av den totala elproduktionen, men enligt Energimyndigheten 
är det möjligt att fem till tio procent av Sveriges energianvändning 2040 kommer komma från 
solenergi. Kommunen kan arbeta med att främja utvecklingen av solelsproduktionen genom 
att öka andelen solceller på kommunens fastigheter samt genom att stötta och inspirera privata 
fastighetsägare att installera solceller. 

Solceller på kommunens fastigheter 
I dag finns solcellsanläggningar på sju olika fastigheter som förvaltas av Härryda kommun 
och vid varje till-, om- och nybyggnation görs det en lönsamhetskalkyl för att installera 
solceller. Förvaltningen ser positivt på utvecklingen med fler installerade solcellsanläggningar 
och 2016 genomfördes en solenergiutredning för att undersöka vilka av kommunens 
fastigheters tak som har en lämplig placering för produktion av solenergi.  

Innan det beslutas att det ska ske en installation av solceller på en befintlig fastighets tak 
behöver flera parametrar vägas samman. Bland annat är takets återstående beräknade 
livslängd en viktig faktor som avgör hur länge anläggningen kan nyttjas. Enligt den 
beräkningsgrund för byte av tak som används av fastighetsfunktionen bedöms ett tak ha en 
livslängd på ungefär 40 år och en solcellsanläggning en livslängd på ungefär 30 år. 

För att uppnå den största samordningsvinsten bedömer förvaltningen att installation av 
solcellsanläggningar bör prioriteras på byggnader vars tak ska bytas inom några år. För att 
främja utvecklingen av fler installerade solcellsanläggningar ytterligare kan 
fastighetsfunktionen vid inventeringar av kommunens fastigheter göra en bedömning om det 
är skäligt att tidigarelägga en del takbyten för att installera solcellsanläggningar. 
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Information till privata fastighetsägare 
2018 infördes ett undantag från krav på bygglov för vissa solfångare och solcellspaneler i 
plan- och bygglagen. Enligt undantaget är installation av solceller eller solfångare som 
monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial, och som inte medför 
att byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas, i vissa fall bygglovsbefriade. 

För att ytterligare främja att privata fastighetsägare väljer att producera solenergi på sina 
fastigheter kan kommunen satsa på att genomföra olika typer av informationsinsatser. T.ex. 
kan kommunen sprida information gällande solceller till bygglovssökande i kommunen, 
anordna informationskvällar kring solceller, uppmuntra företag som äger stora lager- och 
industribyggnader att uppföra solcellsparker på taken och vid bygglovsansökningar 
rekommendera sökande att kontakta kommunens energi- och klimatrådgivare.  
 
4.2. Laddinfrastruktur 
Som framgår av nulägesbeskrivningen (se: bilaga 1) så är det inom transportsektorn som mest 
utsläpp av växthusgaser sker och där energikällan oljeprodukter används som mest. För att 
minska transportsektorns utsläpp av växthusgaser behöver resandet bli mer effektivt och 
antalet resor som sker med fossildrivna fordon måste minska.  

För att en övergång till fler elektrifierade fordon ska kunna ske behövs en välutvecklad 
laddinfrastruktur med flera olika typer av laddningsmöjligheter. En välutvecklad 
laddinfrastruktur är beroende av två faktorer, dels en välplanerad geografisk placering av 
fysiska laddpunkter, dels att elnätet klarar av att möta det ökade effektbehovet som en 
elektrifiering av transportsektorns kommer att medföra. 

Fysiska laddpunkter 
Det främsta behovet av laddpunkter finns där elfordon står parkerade en längre tid, som vid 
hemmet och vid arbetsplatsen. Denna form av laddinfrastruktur utgörs främst av icke-
publik laddning och sätts upp av privata markägare. Samtidigt utgör publika 
laddningspunkter, så som snabbladdare och destinationsladdare, ett viktigt komplement för att 
skapa ett fulltäckande system för laddinfrastruktur i kommunen.  

För att främja en utveckling av en heltäckande laddinfrastruktur kan kommunen ta fram en 
strategi kring hur kommunen vill att laddinfrastrukturen i kommunen ska utvecklas. En sådan 
strategi kan bland annat innehålla riktlinjer kring uppsättande av publika laddare på 
kommunens mark, hur kommunen ska samverka med privata aktörer för att främja att 
laddpunkter etableras i tillräckligt stor utsträckning samt riktlinjer kring vilken roll 
kommunen ska ta för att främja en regional laddinfrastruktur. 

Ökat effektbehov 
I samband med att transportsektorn elektrifieras kommer efterfrågan på el öka och medföra ett 
ökat effektbehov. En avgörande faktor för att klara av att möta denna efterfrågan är att 
elinfrastrukturen utvecklas så att elnätet kan hantera denna belastningsökning.  

HEAB som är den verksamhet som ansvarar för den största delen av elnätet i kommunen 
arbetar idag med att analysera hur elbehovet kommer att se ut i framtiden ur ett både 
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kortsiktigt och långsiktigt perspektiv. I det kortsiktiga perspektivet, ungefär femton år framåt, 
bedömer HEAB att det befintliga elnätet är rustat för att möta efterfrågan på ökad effekt. I ett 
längre perspektiv bedömer dock HEAB att det behöver göras investeringar i elnätet som 
klarar av att leverera en ökad effekt. HEAB investerar årligen för att förbättra elnätet i 
kommunen och planerar löpande för framtida investeringar. 

Via ägarstyrning kan kommunen uppmuntra HEAB att prioritera de investeringar som krävs 
för att säkerställa att det kommunala elnätet är välutvecklat och stödjer ett ökat effektbehov i 
laddinfrastrukturen.  

4.3. Parkering som styrmedel 
Tillgången på parkeringsplatser är en av de faktorer som har störst betydelse för val av 
transportmedel och resmönster. Därför har möjligheten att använda parkering som strategiskt 
styrmedel för att främja ett hållbart resande en stor potential att lyckas. 

Genom att kommunen tar fram principer kring samutnyttjande av parkeringsanläggningar, 
pendelparkeringars placering, kvalitetskrav på cykelparkeringar samt riktlinjer för att hantera 
parkering vid ny- och ombyggnation av bostäder och verksamheter kan kommunen främja ett 
mer hållbart resande. 

4.4. Hållbar trafikstrategi 
I utvecklingsinriktning för översiktsplanen, Mölnlycke stadsbyggnadsstudie och i 
samrådshandlingarna för den fördjupade översiktsplanen för Landvetter södra framhålls 
vikten av att fler väljer att transportera sig med kollektivtrafik, gång och cykel. För att främja 
denna utveckling ytterligare kan kommunen ta fram en kommunövergripande trafikstrategi.  

Med en trafikstrategi går det att skapa en helhetssyn för hur kommunen ska arbeta för att 
åstadkomma ett långsiktigt hållbart transportsystem som står i samklang med den utveckling 
som kommunen i övrigt vill uppnå. Genom att peka ut en långsiktig riktning för hur 
trafiksystemen i kommunen ska utvecklas till att bli effektiva och hållbara blir det möjligt att 
ta fram systematiska verktyg och metoder som kan hjälpa kommunen att utvecklas i rätt 
riktning. 

4.5. Samverkan mellan förvaltningen och de kommunala bolagen 
Många av de områden där kommunen behöver göra mer för att uppnå kommunens energi- och 
klimatmål berör både verksamheter inom förvaltningen och de kommunala bolagen. För att 
hitta lösningar och driva igenom åtgärder som gör det möjligt att uppnå de satta målen 
bedömer förvaltningen att det finns ett behov av att etablera olika samverkansformer mellan 
förvaltningen och de kommunala bolagen samt aktivt arbeta med ägarstyrning inom ett flertal 
frågor rörande energi och klimat. Detta kan vara frågor rörande solenergi, laddinfrastruktur, 
främjande av klimatsmarta beteenden och energieffektiviseringsåtgärder. 
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5. Miljöbedömning 
I samband med att kommuner och myndigheter tar fram planer och program ska en 
behovsbedömning av en strategisk miljöbedömning göras. Syftet med bedömningen är att 
integrera miljöaspekter i planering och beslutsfattande så att en hållbar utveckling främjas. 
Avgörande för ifall energi- och klimatplanen kräver en miljöbedömning är om planen kan 
antas medföra en betydande miljöpåverkan. För att avgöra detta ska kommunen identifiera de 
omständigheter som talar för eller emot en betydande miljöpåverkan. 

Härryda kommuns energi- och klimatplan är ett paraplydokument som har som syfte att ge en 
samlad bild över kommunkoncernens strategier, planer och arbetssätt för att skapa 
förutsättningar för energi- och klimatsmarta boenden, lokaler och transporter. Planen medför 
på så sätt inga ingrepp i miljön och kan inte sägas ha en direkt eller indirekt miljöpåverkan. 
Utifrån detta görs bedömningen att energi- och klimatplanen inte kan antas medföra en 
betydande miljöpåverkan och därför finns det inte heller ett behov att genomföra en strategisk 
miljöbedömning. 

I samband med att kommunkoncernens verksamheter vidtar åtgärder inom  
utvecklingsområdena kommer, där så krävs, separata miljöbedömningar gällande åtgärdernas 
påverkan att genomföras. 
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Bilaga: Energianvändning och utsläpp av växthusgaser i Härryda 
kommun 
Följande nulägesbeskrivning syftar till att redovisa energitillförseln från olika energikällor, 
användningen av energi inom olika sektorer samt utsläppen av växthusgaser som sker inom 
Härryda kommuns geografiska gränser. Nulägesbeskrivningen är beroende av tillgänglig data 
och utgår ifrån 2017 för att beskriva tillförseln och användningen av energi samt 2018 för att 
beskriva utsläppen av växthusgaser. 
 
Energitillförsel 
Med energitillförsel avses all den energi som överförs via det lokala el- och fjärrvärmenätet, 
samt all energi som överförts till energisystemet för drift, uppvärmning eller transporter. 
Totalt tillfördes 793 GWh energi under 2017, vilket var en ökning med ca 15 procent sedan 
2013 (ca 690 GWH). Den största energikällan 2017 var el, ca 370 GWh, varav ca 3 GWh kom 
ifrån förnybara källor så som sol, vind och vatten. Ca 270 GWh kom från olja, 99 GWh från 
biobränsle, 55 GWh från biodrivmedel och 4 GWh från gasol/naturgas. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Data hämtad från Länsstyrelsernas energi- och klimatsamordning5. 
 

Energiförbrukning 
Energiförbrukningen avser i detta avsnitt all energi som används inom Härryda kommuns 
geografiska område. 2017 uppgick energiförbrukningen i Härryda kommun till totalt 754 
GWh, vilket motsvarade ca 20 MWh per invånare. Detta var lågt i jämförelse med andra 
kommuner i Västra Götalandsregionen där genomsnittet uppgick till ca 38 MWh per invånare. 
Att energiförbrukningen per invånare i Härryda kommun, relativt andra kommuner i Västra 
Götalandsregionen, var lågt kan förklaras genom att det inte fanns några tunga industrier i 
kommunen samtidigt som det fanns många nybyggda energieffektiva byggnader i kommunen.  
 

 
5 Länsstyrelserna, 2018 
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Data hämtad från Länsstyrelsernas energi- och klimatsamordning6. 

Under 2017 var transportsektorn den största energiförbrukande sektorn i kommunen och 
använde totalt 316 GWh. Därefter förbrukade hushållen den största mängden och använde 
totalt 236 GWh (i sektorn hushåll ingår energiförbrukningen för småhus, flerbostadshus och 
fritidshus). Industrisektorn förbrukade 54 GWh, jord- och skogsbrukssektorn ca 3 GWh, den 
offentliga sektorn förbrukade ca 35 GWh och inom övriga tjänster7 förbrukades ca 111 GWh. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data hämtad från Länsstyrelsernas energi- och klimatsamordning8 

 
6Länsstyrelserna, 2018  
7Elförsörjning av kontor, lager o.dyl., gasförsörjning, försörjning av värme och kyla, parti- och detaljhandel, hotell- och 
restaurangverksamhet, magasinering och stödtjänster till transporter, post och kurirverksamhet, finans- och 
försäkringsverksamhet, fastighetsförvaltning, uthyrning, leasing, databehandling o.a. företagstjänster, annan 
serviceverksamhet, informations- och kommunikationsverksamhet (SCB 2018).  
8Länsstyrelserna, 2014, Länsstyrelserna 2016 & Länsstyrelserna 2018 
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Sedan 2013 har den totala energiförbrukningen ökat med ca 14 procent och 
energiförbrukningen per invånare har ökat med ca 11 procent. Även om den totala ökningen 
kan härledas till en ökad energiförbrukning inom samtliga sektorer, förutom jord- och 
skogsbrukssektorn, så beror den största delen av ökningen på att energiförbrukningen inom 
transportsektorn ökat med 40 procent. 
 
Utsläpp av växthusgaser  
Informationen gällande utsläppen av växthusgaser avser de territoriella utsläppen av alla typer 
av växthusgaser omräknat till koldioxidekvivalenter9. Att informationen enbart avser de 
territoriella utsläppen av växthusgaser innebär att det enbart är utsläpp som skett inom 
Härryda kommuns geografiska gränser som redovisas. Då många varor och tjänster som 
nyttjas av kommunens invånare är producerade utanför kommunen och därför även orsakat 
utsläpp av växthusgaser på platser utanför kommunen ger inte de territoriella utsläppen hela 
bilden av de växthusgasutsläpp som Härryda kommuns invånare orsakat. För att göra detta 
måste de konsumtionsbaserade utsläppen av växthusgaser beräknas. Idag finns det ingen data 
som visar på hur Härryda kommuns invånares konsumtionsbaserade utsläpp ser ut, men 
Naturvårdverket beräknar att de konsumtionsbaserade utsläppen av växthusgaser i Sverige 
uppgår till cirka 9 ton per person och år10.  

2018 uppgick de territoriella utsläppen av växthusgaser i Härryda kommun till ca 131 305 
ton, vilket motsvarade ungefär 3,5 ton per invånare i kommunen. Vilket är lågt i jämförelse 
med Västra Götalandsregionen där genomsnittet uppgift till ca 6,1 ton per invånare under 
2018. Precis som för energiförbrukningen beror detta framförallt på att det inte finns några 
tunga industrier i kommunen. 

Den största mängden utsläpp av de territoriella växthusgaserna generades 2018 av 
transportsektorn (103 849 ton). Inom transportsektorn var personbilar (66 313 ton) följt av 
lastbilar (28 346 ton) och därefter inrikesflyg (3 149 ton) de transportslag som släppte ut mest 
växthusgaser. Efter transportsektorn är sektorn arbetsmaskiner11 den sektor som släppte ut 
mest växthusgaser (15 226 ton). 
 
 
   

  
 
 
 
 

 
9 Koldioxidekvivalenter är en gemensam måttenhet som anger den växthusdrivande effekten hos en gas uttryckt som den 
mängd koldioxid som ger samma klimatpåverkan, till exempel motsvarar 1 kg metan klimatpåverkan av 25 kg koldioxid i ett 
hundraårsperspektiv. 
 
10 Naturvårdverket 2020 
11 Arbetsmaskiner ifrån industri-, byggnads-, skogs- och jordbrukssektorn samt arbetsmaskiner inom kommersiella och 
offentliga verksamheter, hushållens arbetsmaskiner, skotrar, fyrhjulingar och flygplatser och hamnar m.m. SCB (2018) 
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Data hämtad från Nationella emissionsdatabasen12 
 

1990 var de totala utsläppen av växthusgaser i kommunen ungefär 161 708 ton och ungefär 6 
ton per invånare. Sen dess har de totala utsläppen minskat med ca 18 procent och utsläppen 
per invånare minskat med ca 43 procent. Den största minskningen av utsläpp har skett inom 
sektorn för egen uppvärmning av bostäder och lokaler som minskat med 87 procent. Inom 
sektorn för arbetsmaskiner har dock utsläppen av växthusgaser ökat med ca 30 procent. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12 Länsstyrelserna, 2019 
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Data hämtad från Nationella emissionsdatabasen 
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Sammanfattning 
Energi- och klimatplanen är uppbyggd kring fem strategier; förnybara energikällor, när- och 
fjärrvärme, fysisk planering, energieffektivisering och kommunen som föregångare i energi- 
och klimatfrågor. Varje strategi och dess förutsättningar beskrivs tillsammans med de åtgärder 
som planeras inom respektive strategi. 
 
Energi- och klimatplanen berör energianvändningen i hela den geografiska kommunen och 
utgår därför från de energipolitiska inriktningsmålen och inriktningsmålen för miljö som 
antagits av kommunfullmäktige. Kommunens strategi för energieffektivisering är också viktig 
eftersom den berör kommunens egen energianvändning. 
 
Energi- och klimatplanen sammanfattar kommunens befintliga mål och beskriver de åtgärder 
som Härryda kommun planerar inom området för energi och klimat. Till planen hör även ett 
antal utredningar; en nulägesanalys av energisituationen 2010, en nulägesbild av transporterna 
i Härryda kommun, en jämförelse av två möjliga framtidsscenarion för energisituationen i 
kommunen samt en undersökning av det bedömda energibehovet för utbyggnaden kring 
Göteborg Landvetter Airport.  
 
Inför arbetet med energi- och klimatplanen har Profu i Göteborg AB genomfört en 
nulägesanalys av energianvändningen 2010, att använda som basår för framtida jämförelser 
och utvärdering. Till nulägesanalysen finns även en detaljstudie av transporterna som sker i 
Härryda kommun. Nulägesanalys och detaljstudie av transporterna finns beskrivna i bilaga 1 a 
och b. Nulägesanalysen visar att över 50 % av energiförbrukningen i Härryda kommun sker 
vid transporter. Det är också här majoriteten av utsläppen av framför allt kväveoxider (NOx) 
och koldioxid (CO2) sker lokalt. Globalt bidrar även elanvändningen till CO2-utsläppen. 
 
Profu i Göteborg AB har utifrån de föreslagna åtgärderna analyserat det potentiella resultatet 
av åtgärderna fram till 2020 och utifrån nulägesanalysen och åtgärderna skapat 
utvecklingsscenarion att jämföra med alternativet där inga åtgärder genomförs. Resultatet av 
undersökningen visar att åtgärderna bör leda till en påtaglig effektivisering samtidigt som den 
största klimatvinsten kommer av förändringar i transporterna. Dessa är i sin tur kraftigt 
beroende på vilken utveckling regionen och landet har och vilka åtgärder som beslutas 
regionalt och nationellt. En fortsatt effektivisering av fordonsflottan är dock avgörande i det 
korta perspektivet.  
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1. Inledning 
Klimatfrågan är en stor utmaning och vi kan vara säkra på att vi står inför en stor omställning 
av samhället för att möta den och hantera de effekter som klimatförändringarna ger upphov 
till. En omställning som kräver effektivisering och anpassning av produktionsprocesser, byte 
av energiproduktion, förändringar av livsstil med utnyttjande av varor och tjänster.  
 
Kommunens ska planera samhället på ett sådant sätt att kommuninvånarna inte är låsta i 
gammal teknik utan har möjlighet att göra bra val för framtiden. När kommunen ska bygga 
nytt, planera nya stadsdelar, renovera fastigheter eller liknande är det viktigt att frågan om 
energiförsörjning lyfts. En långsiktig och systematisk hantering av energifrågorna är ett 
viktigt inslag för en hållbar utveckling. 
 
Energi- och klimatplanen utgår ifrån översiktsplanen och ger en bild av den framtida 
energianvändningen i kommunen och de åtgärder kommunen behöver genomföra för att 
säkerställa en trygg, säker och miljövänlig energianvändning i kommunen. Därför är det 
också naturligt att energi- och klimatplanen revideras i samband med att översiktsplanen 
revideras.  
 

1.1 Syfte 
Energi- och klimatplanen utgår ifrån de energipolitiska inriktningsmål som 
kommunfullmäktige antagit, men är även kopplad till inriktningsmålen för miljö och trafik. 
Syftet med energi- och klimatplanen är att ge en samlad bild av kommunens planerade arbete 
inom energi och klimat. Enligt Lag (1977:439) om kommunal energiplanering skall det i varje 
kommun finnas en aktuell plan för tillförsel, distribution och användning av energi i 
kommunen. 
 
Energi- och klimatplanen är kommunens långsiktiga plan för att minska klimatpåverkan och 
sätter mål till 2020 och innehåller åtgärder fördelade över förvaltningen och berörda bolag. 
Årtalet 2020 sammanfaller med översiktsplanens korta perspektiv. 
 
En klimatplan och energiplan överlappar till stora delar varandra och Härryda kommun väljer, 
likt många kommuner, att ta fram en kombinerad energi- och klimatplan. Energi- och 
klimatplanen utgör en energiplan enligt Lag (1977:439) om kommunal energiplanering. Den 
är också samordnad med mål och åtgärder för energieffektiviseringsstödet. Energi- och 
klimatplanen ligger också i linje med insatsområdena i den regionala klimatplanen för Västra 
Götalands län. 
 

1.2 Omfattning 
Energi- och klimatplanen omfattar områdena bostäder, lokaler, industri och transporter och är 
en genomgång av den nuvarande energisituationen samt en handlingsplan som anger vägen 
för den framtida utvecklingen. 
 
Energi- och klimatplanen fokuserar på de områden där kommunen har möjlighet att påverka 
som bidrar till att målen uppnås. En del åtgärder kan genomföras med lönsamhet inom 
befintliga ekonomiska ramar, medan andra kräver investeringar. Företagsamhet och 
utveckling kan skapas i flera av åtgärderna. 
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Eftersom energi- och klimatplanen främst fokuserar på de delar som kommunen har rådighet 
över, har detta inneburit att av växthusgaserna behandlas endast koldioxid. Utsläppen av 
metan och lustgas är framförallt kopplade till jord- och skogsbruk, vilket kommunen för det 
geografiska området har begränsad rådighet över. 
 
I redovisningen av utsläpp och energi har vi valt att ha ett konsumtionsperspektiv. 
 

1.3 Ansvar och roller 
Konsultföretaget Profu i Göteborg AB har medverkat som sekreterare och expert i 
utformningen av energi- och klimatplanen. I arbetsgruppen för energi- och klimatplanen har 
bland annat ingått representanter för förvaltningen, Förbo, E.O.N, Swedavia och Härryda 
Energi.  
 
En stor del av den praktiska omställningen av det lokala samhället påverkar och beror även på 
andra grupper som industrin och näringslivet i övrigt, hushåll och enskilda individer. Det är 
därför viktigt att det lokala arbetet inkluderar dessa genom samverkan, information, energi- 
och klimatrådgivning samt specifika projekt. 
 
Energi- och klimatplanen skall följas upp årligen och aktualitetsprövas minst en gång per 
mandatperiod i samband med översiktsplanen.  
 
För vissa åtgärder är det aktörer utanför den kommunala organisationen som är ansvariga. 
Dessa åtgärder har aktörerna åtagit sig frivilligt och de presenteras för att ge en bild av hur 
energianvändningen i kommunen kommer förändras. Detta är således inga bindande 
överenskommelser utan en redogörelse av åtgärder som påverkar energiförsörjningen i 
Härryda kommun.   
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2. Mål med relevans för energi- och klimatplanen 
Utifrån nationella och internationella mål har kommunen tidigare formulerat mål och 
strategier för kommunens utveckling inom energi- och miljöområdet. De för Härryda 
kommun viktigaste av de internationella, nationella och regionala målen finns beskrivna i 
kommunens Strategi för energieffektivisering. 
 
Energi- och klimatplanen berör energianvändningen i hela den geografiska kommunen och 
utgår därför från de energipolitiska inriktningsmålen samt inriktningsmålen för miljö och 
trafik som antagits av kommunfullmäktige. 

2.1 Politiska inriktningsmål 
Kommunen har politiska inriktningsmål inom en rad olika områden. Nedan presenteras de 
som har störst inverkan på energi- och klimatplanen.  
 
Energipolitiska inriktningsmål antogs av KF i § 62/2010 : 

 Kommunen främjar och arbetar för omställning till ett långsiktigt hållbart samhälle. 
 Kommunens energipolitik bidrar till att minska skadliga utsläpp till mark, luft och 

vatten. 
 Kommunens energiförsörjning är miljöanpassad, trygg och säker. 

 
Politiska inriktningsmål för miljö antogs av KF i § 104/2009. Dessa är indelade i olika 
områden där det är området Energi respektive Trafik som berör energi- och klimatplanen.  
 
Energi: 

 Nybyggnation av bostäder och lokaler ska utformas så energieffektivt som möjligt. 
 Energianvändningen per invånare ska minska. 
 Användningen av fossila bränslen ska minska kraftigt. 
 Halterna av svaveldioxid, koldioxid, kväveoxid, partiklar, marknära ozon och flyktiga 

organiska ämnen ska minska. 
 
Trafik: 

 Användningen av fossila bränslen ska minska kraftigt. 
 Utsläppen från transportarbete ska inte öka. 
 Halterna av svaveldioxid, koldioxid, kväveoxid, partiklar, marknära ozon och flyktiga 

organiska ämnen ska minska. 
 Kollektivtrafikens andel av de totala personresorna ska öka. 
 Andelen trafikanter som går och cyklar ska öka. 

 
Politiska inriktningsmål för trafik antogs av KF i § 15/2014 och innehåller bland annat 
följande mål:  

 Trafiksystemet är effektivt och långsiktigt hållbart. 
 
Politiska inriktningsmål för fastighet antogs av KF i § 109/2014 och har följande mål som rör 
energi- och klimatplanen: 

 Energiförsörjningen i kommunala lokaler är långsiktigt hållbar (genom riskspridning 
mellan energikällor). 

 Energianvändningen i kommunala lokaler följer beslutade mål för 
energieffektivisering. 
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2.2 Mål enligt kommunens strategi för energieffektivisering 
I kommunens strategi för energieffektivisering (§ 81/2011) finns nedanstående mål för 
förvaltningen och Härryda energi AB: 
 
Effektiv användning av energi i fastigheter 

 Inom kommunens befintliga fastighetsbestånd ska det totala energibehovet minska 
med minst 7 procent till 2014 och 20 procent till 2020 räknat från år 2009. 

 Minska mängden fossila bränslen och el för uppvärmning genom övergång till 
förnybara energikällor och värmepumpar. 

 
Effektiva transporter med låg klimatbelastning 

 Energianvändningen för transporter i tjänsten ska minska med 25 procent till 2014 och 
35 procent till 2020 jämfört med år 2009 i kommunens verksamhet och i de 
kommunala bolagen och en övergång mot en ökad andel förnyelsebara drivmedel ska 
stimuleras.  

 
För transportmålet ytterligare ett antal delmål. 

2.3 Övriga politiska mål relaterade till energi- och klimatplanen 
Härryda kommun medverkar även i Västragötalandsregionens överenskommelser för Smart 
energi med bland annat energikrav på nybyggda kommunala byggnader.  
 
Kommunfullmäktige antog även i § 46/2013 en miljöpolicy som i flera frågor är applicerbar 
på kommunens arbete med energi och klimatfrågor. De mest framträdande punkterna i 
miljöpolicyn ur energisynpunkt är att verksamheten ska: 

 låta resurshushållning och kretsloppstänkandet genomsyra verksamheten. 
 skapa fysiska förutsättningar för miljöanpassat beteende. 
 ha miljökrav som aktivt instrument i alla upphandlingar och inköp. 
 kommunicera innebörden av hållbar utveckling och miljömålen, med medborgare och 

näringsliv, för ökad miljömedvetenhet och handlingsvilja. 
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3. Strategier 
Energi- och klimatplanen är uppbyggd kring fem strategier som tillsammans leder till att de 
energipolitiska målen uppfylls. Nedan presenteras varje strategi samt de åtgärder som är 
kopplade till dem. För vissa åtgärder är det aktörer utanför den kommunala organisationen 
som är ansvariga. Dessa åtgärder representerar de åtgärder dessa aktörer åtagit sig frivilligt 
och beslutas inte i denna energi- och klimatplan utan presenteras för att ge en bild av hur 
energianvändningen i kommunen kommer förändras och för att vara en del i uppföljningen 
över hur energianvändningen förändras. 
 
De fem strategier som används är: 

 Förnybara energikällor 
 När- och fjärrvärme 
 Fysisk planering 
 Energieffektivisering 
 Kommunen som föregångare i energi- och klimatfrågor 

 

3.1 Förnybar energi 
Ett hållbart samhällsbyggande innebär i första hand åtgärder som minskar klimatpåverkan på 
lång sikt. Åtgärderna för den långsiktiga förändringen är ofta av karaktären policies och 
styrmedel, medan man i det korta perspektivet genomför en mängd tekniska åtgärder i 
befintlig infrastruktur tillsammans med beteendepåverkande åtgärder. Åtgärderna i det 
kortsiktiga perspektivet innebär främst att ersätta fossila bränslen och el för uppvärmning med 
förnybar energi och att effektivisera nuvarande energianvändning. Det blir många åtgärder 
eftersom energi används mer eller mindre i alla delar av samhället. 
 
De senaste årens minskade klimatpåverkan från energisektorn gäller inte på motsvarande sätt 
transporterna i samhället. Istället har vi sett en ökning inom denna sektor även om ökningen 
till viss del, främst tack vare energieffektiviseringar, stagnerat på senare år. Även om andelen 
förnybara drivmedel ökat kraftigt på senare år så utgörs fortfarande omkring 90 % av 
drivmedelsanvändningen av bensin och diesel. Att få ner klimatpåverkan av transporterna är 
därför en av de större utmaningarna för framtiden.  
 
Åtgärd 1 – Solvärme 
Vid renoveringar och nybyggnationer skall solvärmealternativ utredas för 
varmvattenberedning och där det bedöms kostnadseffektivt eller av andra orsaker lämpligt 
även installeras. Eftersom solvärme används främst för att värma tappvarmvatten har Förbo 
en viktig roll vid genomförandet av åtgärden, men även kommunen har fastigheter som 
äldreboenden, förskolor och idrottsanläggningar där tekniken kan vara aktuell.  
 
Åtgärd 2 – Solel 
Utvecklingen på solelsmarknaden skall bevakas och information och kunskap spridas till 
berörda sektorer och bolag. Utvecklingen på solcellsmarknaden går fort framåt och fortsätter 
den i samma takt kommer solel snart vara mycket konkurrenskraftigt.  
 
Åtgärd 3 – Solelsinstallation 
Swedavia har installerat solceller för att öka andelen förnyelsebar energi i nätet. De 
undersöker möjligheterna att utöka anläggningen.   
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Åtgärd 4 – Vindkraft 
Beslut att investera i vindkraftsverk togs 2011 av kommunstyrelsen. Upphandling av ett verk 
gjordes 2012, men projektet fick avslutas på grund av att leverantören inte kunde uppfylla 
kraven i avtalet.  
  
Förbo och Härryda Energi undersöker möjligheterna att för eget behov investera i vindkraft. 
 
Åtgärd 5 – Fossiloberoende uppvärmning 
Vid nybyggnation ska kommunens lokaler och bostäders uppvärmning inte vara baserad på 
fossila bränslen såsom kol, olja eller naturgas. Även uppvärmning med elpanna eller 
direktverkande el ska undvikas. Kommunen ska även arbeta för att, i samråd med 
fjärrvärmeleverantörer i kommunen, långsiktigt minska andelen fossil energi i 
fjärrvärmenäten. 
 
Åtgärd 6 – Fossilfri kyla 
Swedavia har utrett möjligheterna för att kyla flygplatsen med ett system baserat på snö 
och/eller grundvatten. Ett större kylbehov behövs för lönsamhet, vilket är möjligt i och med 
utbyggnaden kring flygplatsen. Swedavia Energi bevakar utvecklingen. 
 
Åtgärd 7 – Gas- och elbilar 
Kommunen arbetar för att öka tillgänligheten till fordonsgas och laddningsmöjligheter för 
elbilar. I dagsläget finns möjlighet att tanka gas i Mölnlycke och vid Landvetter flygplats.  
 
Härryda kommun har genom det regionala avfallssamarbetet med Gryaab sedan länge i likhet 
med många andra kommuner i Sverige och som del i avloppsreningsverkets reningsprocess en 
kontinuerlig rötgasproduktion. Rötgasen används främst för transportändamål och distribueras 
via Fordonsgas Sverige. Härryda kommun har även påbörjat insamling av komposterbart 
avfall för rötning och biogasproduktion, vilket inom kort kommer vara helt utbyggt. 
 
Kommunen bidrar till utvecklingen av biogas genom att öka andel biogas i den egna 
fordonsflottan och se positivt på utbyggnad av infrastruktur för biogas. 
 
Härryda Energi förbereder infrastruktur för laddning av elbilar inom kommunen inför en 
väntad ökning av användandet. Laddstolpar och betalningssystem utvecklas och testas.  
 
Förvaltningen förbereder för installation av laddstolpar genom att dra fram el till lämpliga 
parkeringar när dessa byggs så att laddstolpar senare enkelt kan installeras. 
 
Åtgärd 8 – Ökad inblandning av förnybart 
Förvaltningen ska använda det tillgängliga bränsle som har högst fossilfri andel för varje 
bränsletyp, exempelvis bensin eller diesel med ökad andel inblandning av förnybart bränsle 
eller via avtal med leverantörerna om att motsvarande extra mängd förnybar energi ska 
tillföras, exempelvis i fordonsgasnätet. 
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3.2 När- och fjärrvärme 
Viss fortsatt expansion av fjärrvärmen kommer att ske i Mölnlycke och Landvetter i form av 
anslutning av nya kunder inom befintliga fjärrvärmeområden. Utbyggnaden av 
fjärrvärmeområdena bedöms av fjärrvärmeaktören från fall till fall beroende på lönsamhet och 
på det faktum att anläggningarna i Mölnlycke och Landvetter befinner sig nära den övre gräns 
de är utformade för. Fortsatt effektivisering hos kunderna kan dock underlätta för anslutning 
av nya kunder. 
 
Utbyggnaden av området kring flygplatsen kan innebära en större utbyggnad av fjärrvärme 
genom att det tillkommande uppvärmningsbehovet kan komma att blir 10-15 GWh fram till 
2020. Merparten av detta planeras ske med biobränslen genom expansion av befintligt nät. 
För mer information om energianvändningen kring flygplatsområdet se bilaga 3 
 
Åtgärd 9 – Fjärrvärmenätet 
Kommunen arbetar aktivt med att förtäta bebyggelsen i kommunens tätorter enligt 
inriktningsmålen för översiktsplanen. Med en tätare bebyggelse ökar möjligheterna till ett 
effektivare utnyttjande av fjärrvärmenätet och därför skall kommunen föra en kontinuerlig 
dialog med fjärrvärmenätägaren i området vid planläggning av områden. 
 
Nätägarna arbetar kontinuerligt med att förtäta befintligt fjärrvärmesystem för att minska 
förlusterna och på så sätt kunna utnyttja befintlig kapacitet bättre. Kommunen följer planerna 
för fjärrvärmesystemen i Landvetter och Mölnlycke. 
 
Åtgärd 10 – Utökad Fjärrvärmeproduktion vid flygplatsen 
Den planerade utbyggnationen kring Landvetter flygplats resulterar i ett ökat värmebehov och 
Swedavia planerar öka sin kapacitet för att möta behovet. Hittills har en äldre flispanna och en 
oljepanna ersatts av tre pelletspannor men ytterligare utbyggnad kan bli aktuellt. 
 

3.3 Fysisk planering 
Bebyggelse- och befolkningsstruktur ger både utmaningar och möjligheter för en hållbar 
samhällsutveckling. Samhällsplaneringen och särskilt den fysiska planeringen har stor 
betydelse för bebyggelsens struktur och täthet. Gemensam infrastruktur, rölighet över 
kommun- och länsgränser och andra gränsöverskridande frågor ställer dock krav på 
mellankommunal och regional samverkan. Här är kommunen aktiv inom bland annat 
BoHäM-samarbetet (Bollebygd, Härryda och Mark), Göteborgsregionen och på regionnivå.  
 
Samhällsplaneringen är ett av de viktigaste verktygen för att långsiktigt minska utsläppen av 
växthusgaser och använda energin effektivare. Med en långsiktig samhällsplanering kan 
kommunen verka för en samhällsstruktur som främjar hållbara transporter och energieffektiva 
byggnader. Detta är centralt eftersom bebyggelsen förändras långsamt och därmed får dagens 
beslut långsiktiga konsekvenser. 
 
Översiktsplanen identifierar tre huvudinriktningar bland de politiska inriktningsmålen som 
påverkar markanvändningen och i förlängningen även energianvändningen. Dessa är: 

 Utveckla befintliga tätorter 
 Bygg kring infrastruktur/kollektivtrafik 
 Noggrann avvägning mellan vad som ska exploateras och vad som ska skyddas 
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Kommunen har som målsättning att för god ekonomisk hushållning ska bebyggelseområden i 
översiktsplanen dimensioneras för en befolkningsökning på ca 1,5 %/år över tid. 
 
Åtgärd 11 – Säker eltillförsel 
Elavbrott ger stora störningar på alla samhällsfunktioner och för att minimera inverkan av 
kortare elavbrott arbetar kommunen sedan flera år med markförläggning av elledningar, 
system med reservkraft för äldreboende och vattenförsörjning. Kommunen klarar vid 
störningar den kommunala vattenförsörjningen för flertalet innevånare. Även 
avloppshanteringen klaras under kortare avbrott, men vid längre/större avbrott kommer endast 
de delar som har självfall att fungera hjälpligt. 
 
Härryda energi AB arbetar kontinuerligt för att säkerställa en säker och trygg eltillförsel. 
Detta görs främst genom att förstärka samt gräva ner de luftledningar som finns runt om i 
kommunen.  
 
Åtgärd 12 – Samarbete för minskad översvämningsrisk 
För att minska risken för framtida översvämningar i ett förändrande klimat med risk för ökad 
nederbörd samarbetar Härryda kommun i dagsläget med kommunerna längs Mölndalsån för 
att reglera flödet i ån. I samband med detta arbete genomförs flera projekt för att förbättra 
dagvattenhanteringen i kommunen för att samtidigt säkra framtida vattenförsörjning. 
 
Åtgärd 13 – Regional och delregional samverkan 
Härryda kommun deltar i regional samverkan för energieffektivisering samordnad av 
Länsstyrelsen och bidrar till de gemensamma projekt som anordnas och som är relevanta för 
Härryda kommuns mål. Dessutom samarbetar kommunen med Bollebygds och Marks 
kommuner inom BoHäM-samarbetet för att hitta gemensamma lösningar på gemensamma 
frågor inom bland annat energi och klimat.  
 
Åtgärd 14 – Översyn av energi- och klimatplanen 
En gång per mandatperiod genomförs en utvidgad uppföljning av energi- och klimatplanen 
och eventuellt föreslås revidering. 
 

3.4 Energieffektivisering 
Om alla använde lika mycket energi som vi svenskar skulle den totala energiförbrukningen på 
jorden fyrdubblas. Kol- och oljelager skulle tömmas fyra gånger så snabbt och belastningen 
på vår livsmiljö skulle öka lika mycket. Ett hållbart samhälle med bibehållen välfärd och 
rättvis fördelning av resurser i tid och rum kräver att vi lär oss utnyttja energi och fysiska 
resurser långt effektivare än i dag. 
 
I det praktiska arbetet innebär energieffektivisering att få ut samma nytta med mindre insats 
av resurser eller pengar. Man får lika varmt i huset som förut, men med mindre resursåtgång 
och miljöpåverkan. Man får (minst) lika bra ventilation som förut, men till lägre kostnad. 
Effektiviseringen kan räknas på olika sätt. Den kan till exempel mätas efter minskad kostnad, 
minskad användning av köpt energi, minskad primärenergi, minskade utsläpp av 
växthusgaser. Det gemensamma och mycket fördelaktiga med energieffektiviseringsåtgärder 
är att man får ut samma eller bättre nytta (funktion, standard, mängd saker) med en mindre 
insats och med mindre miljöpåverkan. Det problematiska med effektivisering är ofta, att 
resultat i stor skala måste uppnås genom en stor mängd åtgärder hos slutanvändare. Även om 
åtgärderna är lönsamma blir de därför kanske inte uppmärksammade och genomförda. 
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Merparten av de åtgärder som förslås under denna rubrik antas lönsamma med de 
avkastningskrav som används inom de olika delarna av kommunen och dess bolag. 
 
Förbo bedriver ett aktivt energieffektiviseringsarbete på flera områden. För att öka 
energieffektiviteten och värmekomforten i bostäderna ska styrning av värmen som baseras på 
väderprognoser utredas och eventuellt installeras. Även injustering av 
värmedistributionssystemen planeras. 
 
Ventilationen är en viktig del av bostadens energianvändning och ett område där det ofta finns 
möjlighet till energieffektivisering. Förbo utreder förutsättningarna för att installera 
värmeåtervinning i form av från- och tilluftsvärmeväxlare (FTX) eller frånluftsvärmepump i 
byggnader med självdrag eller frånluftsventilation. I samband med större renoveringar skall 
även klimatskalet (väggar, fönster mm) förstärkas. Vid byte av maskiner i tvättstugor väljs 
utrustning med högsta energiprestanda. Vid byte av belysningsarmaturer installerar Förbo 
LED-Belysning där det är tekniskt möjligt.  
 
 
Åtgärd 15 – Effektiviseringsprogram 
Sektorn för teknik- och försörjningsstöd arbetar utifrån ett effektiviseringsprogram för de 
kommunala verksamhetslokalerna. Investeringar i energieffektiviserande åtgärder planeras 
och prioriteras efter var behoven och energieffektiviseringspotentialen är som störst.  
 
Åtgärd 16 – Brukarmedverkan 
Sektorn för teknik- och försörjningsstöd gör en ökad satsning på information till 
verksamheterna i kommunens lokaler för att öka de anställdas kunskaper om hur man minskar 
onödig energianvändning, minskar energiförluster och använder utrustningen i lokalerna på 
bästa sätt. 
 
Åtgärd 17 – Förbos energieffektivisering 
Förbo arbetar aktivt med att renovera och energieffektivisera sina fastigheter och arbetar med 
en rad olika åtgärder. Bland annat genom att utreda FTX vid ombyggnad av 
ventilationssystemet, utöka klimatskalen, injustera värme, ventilation och belysning, utbyte av 
tvätstugeutrustning, individuell mätning av vatten, LED-belysning i trapphus och utomhus 
samt utbildning av personal.  
 
Åtgärd 18 – Energidistribution 
För att minska förlusterna och öka funktionaliteten byts Swedavias fjärrvärmecentraler mot 
nya. Detta kontinuerliga arbete ger ökad energieffektivitet och leveranssäkerhet. Swedavia 
utökar även tillgänglig reservkraft och har som mål att täcka hela flygplatsens behov. 

 

3.5 Kommunen som föregångare i energi- och klimatfrågor 
Arbetet med kommunen som föregångare innefattar att kommunen genom sitt agerande är en 
förebild likväl att man tar rollen som kommunikatör kring klimatfrågan. 
 
Åtgärder som höjer kunskapen om klimatfrågan och som påverkar beteenden hos företag och 
privatpersoner är avgörande komplement till planens tekniska åtgärder. Kommunikation 
behöver kombineras med konkreta insatser som underlättar för kommuninvånarna att leva 
miljövänligt. Nyttan av breda informationskampanjer är dock ofta svåra att mäta.  
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Åtgärd 19 – Förändrade resvanor 
Arbetet med att påverka kommuninvånarnas resvanor är ett långsiktigt arbete som har 
potential att få stor effekt. Kommunen informerar i dagsläget kommuninvånarna om hållbara 
transporter via energi- och klimatrådgivningen, men det finns stora möjligheter att utveckla 
och utvidga arbetet för att uppmuntra användandet av miljöanpassade färdsätt och öka 
effektiviteten i transporterna. Kommunen bevakar möjligheterna till utökade satsningar på 
påverkansinsatser kring transporter. För att uppnå mer påtagliga effekter krävs bland annat en 
satsning på beteendepåverkan, exempelvis genom deltagande i regionala kampanjer och 
information om kollektivtrafik. 
 
Åtgärd 20 – Hyresgästkommunikation 
För att öka medvetenheten hos hyresgästerna kring sambandet mellan beteende, 
energiförbrukning och klimatkonsekvenser tas fram en strategi för kommunikation med 
hyresgästerna. Där beskrivs hur ofta, till vilka hyresgäster samt vilken information som 
behöver förmedlas.  
 
Åtgärd 21 – Energi- och klimatrådgivning 
Omställningen till ett hållbart energisystem förutsätter att kommunen har den organisation och 
kompetens och de nödvändiga resurser som krävs. En viktig del i detta är att 
kommunmedborgarna får tillgång bra rådgivning om energi- och klimatfrågor. 
 
Kommunens rådgivning skall fortsätta som ett medel att stödja privatpersoner och företag att 
välja effektiva och klimatriktiga energilösningar och transportsätt. 
 
Åtgärd 22 – Kommunikationsplan 
Kommunen informerar brukare, företag med flera inom ramen för den ordinarie verksamheten 
om frågor som rör energi och klimat. För att bättre kunna samarbeta gör energi- och 
klimatrådgivaren en inventering över de informationsinsatser som görs inom kommunen. 
Inventeringen används som underlag till kommunikationen av energi- och klimatfrågor till 
allmänheten i den årliga verksamhetsplaneringen för energi- och klimatrådgivningen. 
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4. Miljöbedömning 
Miljöbedömningen av energi- och klimatplanen baseras på de framtidsscenarier som tagits 
fram av Profu i Göteborg AB för Härryda kommuns räkning. De visar generellt på positiva 
effekter från energi- och klimatplanens föreslagna åtgärder. 
 
En klimatplan berör främst verksamheter som har utsläpp till luft, så som energisystemet, 
transportssystemet och industriell verksamhet, men även jordbruket samt avfall och 
avloppsbehandling är viktiga. I huvudsak är det utsläppen av växthusgaser som påverkas av 
åtgärderna i en klimatplan, men i många fall ger åtgärder för att minska utsläpp av 
växthusgaser även minskade utsläpp av traditionella luftföroreningar. I några fall kan åtgärder 
för att minska klimatpåverkan ge ökad luftföroreningsbelastning av andra ämnen. Ett exempel 
är att ersätta småskalig oljeeldning med småskalig eldning av biobränsle, framför allt om den 
sker i vedpannor av äldre modell.  
 
Luftföroreningssituationen i Härryda kommun är förhållandevis god och miljökvalitets-
normen för kvävedioxid (NOx) överskreds 2009 inte förutom dygnsmedelvärdet på delar av 
vägområdet för riksväg 40 väster om Landvettermotet. Halterna förväntas sjunka i takt med 
att fordonsparken förnyas. Halterna av NOx och partiklar vid Allén i Mölnlycke är relativt 
låga och samtliga miljökvalitetsnormer bedöms kunna klaras med god marginal.  
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Dygnsmedelvärde (tv) samt årsmedelvärde (th) för kväveoxider i Landvetter 2009. Blå och gröna områden är 
under den nedre utvärderingströskeln. Källa: ”Ren Regionluft - Beräkningar av kvävedioxid i Härryda kommun 
2009” 
 
Utsläppen till luft per invånare är mindre än riksgenomsnittet. Detta gäller för 
koldioxidutsläppen och övriga växthusgaser samt för de traditionella luftföroreningsutsläppen 
av kväveoxider, svaveldioxid, partiklar och flyktiga organiska ämnen.  
 
Åtgärder planeras för att öka energieffektiviteten och för att minska utsläppen av 
växthusgaser inom kommunen och främst inom de områden kommunen har direkt rådighet 
över. En lista över åtgärder har tagits fram och dessa kommer om de vidtas att leda mot de 
uppställda målen. Endast en översiktlig kvantifiering av hur stora minskningar de olika 
åtgärderna ger har gjorts. Mer detaljerad information kring handlingsplanens inverkan finns i 
Bilaga 2 a och 2 b. 
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Kommunstyrelsen 
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2020-04-02 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 150        Dnr 2020KS166 

Energi- och klimatplan för Härryda kommun  

  
Härryda kommuns energi- och klimatplan antogs av kommunfullmäktige den 23 mars 2015 § 
50. Energi- och klimatplanen är kommunens långsiktiga plan för att minska klimatpåverkan 
och sätter mål till 2020. Planen innehåller åtgärder fördelade över förvaltningen och berörda 
bolag. 
 
Enligt lagen (1977:439) om kommunal energiplanering ska varje kommun ha en aktuell plan 
för tillförsel, distribution och användning av energi i kommunen. I en sådan plan ska finnas en 
analys av vilken inverkan den i planen upptagna verksamheten har på miljön, hälsan och 
hushållningen med mark och vatten och andra resurser. 
 
Härryda kommuns nuvarande energi- och klimatplan utgår från de tidigare energipolitiska 
inriktningsmålen och de politiska inriktningsmålen för miljö antagna av kommunfullmäktige. 
I samband med införandet av en ny styrmodell för Härryda kommun under 2019 har de 
tidigare politiska inriktningsmålen blivit inaktuella. Förvaltningen föreslår att en ny energi- 
och klimatplan för Härryda kommun tas fram. Planen ska tas fram i enlighet med lagen om 
kommunal energiplanering och börja gälla under 2021. 
 
Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 27 februari 2020. 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Yrkande 
Per Vorberg (M) yrkar med instämmande av Roland Jonsson (MP) att kommunstyrelsen 
uppdrar åt förvaltningen att ta fram en ny energi- och klimatplan för Härryda kommun. 
Energi- och klimatplanen ska börja gälla under 2021. 
 
Proposition 
Efter ställd proposition på Per Vorbergs yrkande finner ordföranden att kommunstyrelsen 
beslutat bifalla yrkandet. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att ta fram en ny energi- och klimatplan för 
Härryda kommun. Energi- och klimatplanen ska börja gälla under 2021. 
 

---------------------- 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Personalfunktionen 
Lina Javinder 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2020-12-15   
 

 
 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Diarienummer 
2020KS718 003 

 

 

Policy vid hat, hot och våld mot förtroendevalda 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige antar Policy vid hat, hot och våld mot förtroendevalda. 
 
Kommunfullmäktige upphäver Policy vid hot mot förtroendevald, fastställd av 
kommunfullmäktige den 22 mars 2004 § 33. 

 
Sammanfattning av ärendet  
Policy vid hot mot förtroendevald fastställdes år 2004 och behöver uppdateras. 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag på ny policy som omfattar hat, hot och 
våld mot förtroendevalda. Sveriges kommuner och regioner samt regeringen 
arbetar med att förebygga hat, hot och våld med syfte att främja det demokratiska 
samtalet. Förvaltningen föreslår därför att policyn om hot även bör inkludera våld 
och hatbrott. Det nya förslaget föreslås innehålla en bakgrund till policyn samt 
definition av hat, hot och våld. Vidare föreslås att policyn innefattar ett 
ställningstagande, att Härryda kommun inte accepterar att någon genom hat, hot 
eller våld påverkar beslut som har fattats eller ska fattas. Gällande den praktiska 
rutinen angående tillvägagångssättet när någon förtroendevald har blivit utsatt för 
hat, hot eller våldssituationer föreslås endast en förändring, att 
säkerhetsfunktionen ansvarar för att polisanmäla händelsen. I gällande policy 
framgår det att hot ska polisanmälas men inte av vem.   
 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 15 december 2020 
 Förslag till ny - Policy vid hat, hot och våld mot förtroendevalda, 14 

december 2020 
 Gällande - Policy vid hot mot förtroendevald, fastställd av 

kommunfullmäktige 22 mars 2004 § 33 
 
 
 

Peter Lönn Anders Pettersson 
Kommundirektör Personalchef
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Policy vid hat, hot och våld mot förtroendevalda 

Policyn syftar till att öka tryggheten vid utförandet av offentliga 
förtroendeuppdrag och skapa ett gemensamt förhållningssätt för att 
förebygga och hantera hat, hot och våld mot förtroendevalda. 
Förtroendevalda är inte anställda i kommunen, och omfattas därmed inte av 
arbetsmiljölagstiftning men ska ändå ha samma stöd som anställda i 
händelse av hat, hot eller våld, under förutsättning att händelsen har en 
koppling till uppdraget.  
 
En grundläggande princip i vårt demokratiska samhälle är att beslut fattas i 
demokratisk ordning av förtroendevalda eller av tjänstemän utifrån i 
demokratisk ordning fastställda delegationsregler. Denna demokratiska 
ordning vilar ytterst på att gällande lagstiftning följs och att 
myndighetsföreskrifter respekteras av alla som berörs. Arbetet ska ordnas så 
att risk för våld eller hot om våld så långt som det är möjligt förebyggs. 
 
Härryda kommun accepterar inte under några förhållanden att personer, som 
av något skäl kommer i konflikt med förtroendevalda eller anställda i 
kommunen, försöker att genom hat, hot eller våld påverka eller ändra beslut 
som ska fattas eller har fattats av förtroendevalda eller av handläggande 
tjänstemän.  
 
Med hot avses muntliga eller skriftliga hotelser om fysiskt våld eller 
skadegörelse. Exempel på hot kan vara obscena eller aggressiva gester, 
sexuella närmanden eller anspelningar. Hot kan också utgöras av 
personangrepp och innebära nedsättande kommentarer och omdömen.   
Begreppet våld kan definieras som en avsiktlig, eller synbarligen avsiktlig, 
aggressiv handling, som leder till psykisk eller fysisk skada hos en annan 
människa. Våldet kan vara fysiskt eller verbalt. Hatbrott innebär att någon 
angriper en person eller en grupp av människor på grund av deras 
uppfattade ras, hudfärg, etniska bakgrund, trosbekännelse, sexuella läggning 
eller könsöverskridande identitet eller uttryck.  
 
 
Rutin vid hat-, hot- eller våldssituationer 

 Alla hat-, hot- eller våldssituationer mot förtroendevald ska anmälas till 
säkerhetschefen. Om inte säkerhetschefen kan nås ska anmälan göras till 
tjänsteman i beredskap.   

 Alla hat-, hot- eller våldssituationer ska polisanmälas av 
säkerhetsfunktionen.  

 Säkerhetsfunktionen gör tillsammans med den utsatta en bedömning av 
och en planering för vad som ska vidtas som nästa steg.   

 Den förtroendevalde som utsatts för situationen och vid behov dennes 
familj kan få en första krishjälp av kommunens POSOM-grupp (psykiskt 
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och socialt omhändertagande). Säkerhetschefen eller tjänsteman i 
beredskap förmedlar.  

 Säkerhetschefen ska redovisa till kommunstyrelsens presidium efter att 
en incident har skett.  

 
 
Antagen av kommunfullmäktige 2021-XX-XX § 
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Sektorn för administrativt stöd 
 

   
 
 
 
 
POLICY VID HOT MOT FÖRTROENDEVALD 
 
 
 Alla hot mot förtroendevald skall, oavsett på vilket sätt hoten framförs, anmälas 

till säkerhetschefen. Om inte säkerhetschefen kan nås skall anmälan göras till 
jourhavande tjänsteman. 

 
 Alla hot skall polisanmälas. 
 
 Säkerhetschefen/jourhavande tjänsteman gör tillsammans med den hotade en 

bedömning av och en planering för vad som skall vidtas som nästa steg. 
 
 Den förtroendevalde som utsatts för hotet och vid behov dennes familj kan få en 

första krishjälp av kommunens Posom-organisation. 
Säkerhetschefen eller jourhavande tjänsteman förmedlar. 

 
 Säkerhetschefen skall redovisa incidenter till kommunstyrelsens presidium. 
 
 
 
Fastställd av kommunfullmäktige 2004-03-22, § 33 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Personalfunktionen  
Lina Javinder 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2020-12-15   
 

 
 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Diarienummer 
2020KS669 020 

 

 

Pensionspolicys för medarbetare respektive 
förtroendevalda 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar Pensionspolicy för förtroendevalda. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar Pensionspolicy för medarbetare. 
 
Kommunstyrelsen upphäver Pensionspolicy, antagen av kommunstyrelsen 
den 31 augusti 2015 § 232. 
 
Kommunstyrelsens beslut gäller under förutsättning att kommunfullmäktige 
antar pensionspolicy för förtroendevalda. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Härryda kommun har en gällande pensionspolicy för medarbetare och 
förtroendevalda som antogs av kommunstyrelsen 31 augusti 2015. Med 
anledning av att lag, regelverk och pensionsavtal har förändrats ser 
förvaltningen behov av ny pensionspolicy. Förslaget på ny pensionspolicy 
är även marknadsmässigt anpassad som en del i kommunens arbete med 
arbetsgivarvarumärket. Förvaltningen har i dialog med KPA pension tagit 
fram ett förslag på ny pensionspolicy. 

Med anledning av att det är olika regelverk och pensionsavtal för 
medarbetare respektive förtroendevalda föreslår förvaltningen separata 
pensionspolicys för förtroendevalda och medarbetare. Separata policys 
innebär även att det blir enklare för respektive målgrupp att hitta aktuell 
information. 

Förvaltningen föreslår ytterligare några få förändringar till fördel för 
medarbetaren exempelvis att hela tilläggsbeloppet tillfaller medarbetaren 
samt att gränsen på tio procent av bruttolönen för löneväxling är borttagen. 
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Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 15 december 2020  
 Förslag till ny - Pensionspolicy för medarbetare, 15 december 2020 
 Förslag till ny - Pensionspolicy för förtroendevalda, 15 december 

2020 
 Gällande – Pensionspolicy, antagen av kommunstyrelsen 31 augusti 

2015 § 232 
 
Ärendet 
Med anledning av att lag, regelverk och pensionsavtal har förändrats ser 
förvaltningen behov av ny pensionspolicy. De lagar och regelverk som har 
förändrats är lagen om anställningsskydd, Sveriges kommuner och regioners 
regelverk för förtroendevalda samt pensionsavtalen KAP-KL, AKAP-KL 
samt OPF-KL.  

Förvaltningen har i dialog med KPA pension tagit fram förslag till ny 
policy. Gällande pensionspolicy avser både medarbetare och 
förtroendevalda. Med anledning av att det är olika regelverk och avtal för 
medarbetare respektive förtroendevalda föreslår förvaltningen separata 
pensionspolicys för förtroendevalda respektive medarbetare. Separata 
policys innebär även att det blir enklare för respektive målgrupp att hitta 
korrekt information.  

I gällande policy framgår detaljerad information om gällande lagar och 
kollektivavtal som påverkar pensionsområdet. Detta innebär att policyn 
behöver revideras varje gång det sker en förändring i aktuella lagar eller 
avtal för att hålla policyn uppdaterad. I förvaltningens förslag till ny 
pensionspolicy framgår inte detaljerad information från lagar och 
kollektivavtal i lika hög utsträckning, i stället hänvisar policyn till lag och 
avtal. Ett exempel är åldern enligt lagen (1982:80) om anställningsskydd, 
LAS, som uppges vara 67 år i gällande policy vilket har i lag ändrats till 68 
år under 2020. I nya förslaget benämns inte någon ålder vilket innebär att 
policyn inte behöver revideras när LAS-åldern förändras nästa gång. 
Detsamma gäller lägsta ålder för allmän pension. I gällande pensionspolicy 
framgår vilken ålder det tidigast är möjligt att ta ut allmän pension. I det nya 
förslaget anges ingen ålder utan endast hänvisar till avtal vilket gör att 
policyn inte behöver revideras när pensionsåldern ändats. 

Avseende förvaltningens förslag om pensionspolicy för förtroendevalda är 
information om pensionsavtalet, PBF borttaget. Anledning är att inga 
förtroendevalda längre omfattas av avtalet. Samtliga förtroendevalda 
omfattas numera av pensionsavtalet OPF-KL. Vidare har familjeskyddet 
förbättrats i försäkringen för förtroendevalda. 

Avseende förvaltningens förslag till ny pensionspolicy för medarbetare 
föreslås flera förändringar. I avsnittet löneväxling är det övre gränsbeloppet 
på tio procent av bruttolönen borttaget. I gällande pensionspolicy finns 
möjlighet att löneväxla 10 procent av bruttolönen. Att löneväxla innebär en 
möjlighet att pensionsspara med bruttolöneavdrag. Gränsen på 10 procent är 

Page 58 of 413



  3(3) 

           
       

borttagen i det nya förslaget. Detta på grund av att den är självreglerande. 
För de flesta medarbetare är det inte lönsamt att löneväxla. För att det ska 
vara lönsamt att löneväxla föresätter det att du har en högre lön. Exempelvis 
för år 2021 krävs det att du har en lön på minst 46 000 kr per månad för att 
det ska vara lönsamt att löneväxla. 
  
I gällande policy delas tilläggsbeloppet, mellanskillnaden av 
arbetsgivaravgiften (AGI) och löneskatten lika mellan arbetsgivaren och 
medarbetaren. I nya policyn föreslår förvaltningen att hela tilläggsbeloppet 
på grund av lägre löneskatt ska tillfalla medarbetaren. Detta innebär att 
medarbetaren får en något större pensionsavsättning. 
 
Förvaltningens bedömning 
Med anledning av att lag, regelverk och pensionsavtal har förändrats är 
förvaltningens bedömning att gällande pensionspolicy behöver uppdateras 
för att innehålla korrekt information. Förvaltningen bedömer att den nya 
policyn skapar ett attraktivare arbetsgivarvarumärke samt blir lättare att 
förstå, då den delas upp mellan medarbetare och förtroendevalda. 
 
 
 
 
Peter Lönn Anders Pettersson 
Kommundirektör Personalchef 
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Inledning 
 
Syftet med Härrydas Pensionspolicy är att stärka kommunens möjlighet att 
behålla och rekrytera nya medarbetare genom att på ett enkelt och tydligt 
sätt beskriva kommunens pensionsförmåner och förmåner knutna till ålder.  
 
Pensionspolicyn är marknadsmässigt framtagen utifrån lagregler och 
kollektivavtal samt möjligheter att utveckla dessa.  
 
Härryda kommun vill med denna Pensionspolicy; 
 

 Öka sin attraktion som arbetsgivare. 
 Få en bättre kontroll och överblick över pensionsförmåner och andra 

förmåner knutna till ålder. 
 Åstadkomma en konsekvent och rättvis hantering av 

pensionsförmåner och andra förmåner som är knutna till ålder. 
 Ge ökad möjlighet att anpassa arbetstids- och pensionslösningar 

efter den enskildes behov och förutsättningar. 
 
 
Kollektivavtal och pensionsregelverk 
Sedan 1 januari 2006 gäller pensionsavtalet KAP- KL (Kollektivavtalad 
Pension) för medarbetare födda 1985 eller tidigare. 
 
Från 1 januari 2014 gäller pensionsavtalet AKAP-KL (Avgiftsbestämd 
Kollektivavtalad Pension) för medarbetare födda 1986 eller senare. 
 
Äldre pensionsavtal gäller fortfarande i enskilda fall och på grund av 
särskilda omständigheter. 
 
Bestämmelserna i AKAP-KL och KAP-KL är i vissa delar dispositiva, 
vilket innebär att de gäller om inget annat avtalats. Det ger utrymme för 
lokala och individuella överenskommelser. Pensionsriktlinjerna beskriver 
det Härryda kommun beslutat ska gälla i specifika pensionsfrågor. 
 
Uppföljning 
Pensionspolicyn bör ses över och uppdateras om det finns behov av det, till 
exempel på grund av förändringar i lagar, regler och kollektivavtal inom 
pensionsområdet. 
 
Kostnader 
Kostnader som uppstår vid tillämpning av denna Pensionspolicy belastar 
respektive sektor.  
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Beslutsordning 
Beslut om pensionspolicyn och om medarbetares pensionsvillkor fattas av 
kommunstyrelsen. 
 
Sektorchef i samråd med personalchef beslutar i individuella 
pensionsärenden av särskild karaktär under anställningen. Vid avgång 
beslutar förvaltningschef i samråd med personalchef i individuella 
pensionsärenden av särskild karaktär. 
 
Pensionshandläggare beslutar i normala pensionsärenden. 
 
Pensionsinformation 
Arbetsgivaren är enligt KAP-KL och AKAP-KL ansvarig för att 
medarbetare informeras om pensionsförmåner som tjänas in i anställningen. 
 
Kommunen uppfyller informationskravet att tillhandahålla medarbetarna 
information om de intjänade pensionsförmånerna. Informationen ges av 
kommunens personalfunktion i samarbete med extern 
pensionsadministratör. 
 
Kommunens medarbetare får varje år en skriftlig pensionsprognos från 
extern pensionsadministratör som grundas på intjänade pensionsförmåner i 
anställningen. 
 
Medarbetare som ska välja försäkringsbolag för den avgiftsbestämda 
ålderspensionen för första gången får information och valblankett från 
kommunens valadministratör. Efter det får medarbetaren information från 
de valda försäkringsbolagen. 
 
Kommunen tillhandahåller regelbundet information inför pensionering och 
inbjudan skickas via mail till de som omfattas.  
 
Information om allmänna informationsträffar och om löneväxling finns på 
Intranätet och alla anmälningar sker via webbformulär. 
 
Länkar till pensionsavtalen, extern pensionsadministratör samt annan 
pensionsinformation finns på Intranätet. 
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Under anställningstid 
 
Löneväxling till pension 
Kommunen erbjuder samtliga tillsvidareanställda att löneväxla till 
pensionssparande via ett överenskommet månatligt bruttolöneavdrag. 
Erbjudandet syftar till att stärka kommunens möjlighet att attrahera och 
behålla kompetenta medarbetare. 
 
Löneväxlingen kan komma att påverka medarbetarens allmänna pension, 
sjukpenning, föräldrapenning och ersättning från avtalsförsäkringar 
eftersom dessa baseras på faktiskt utbetalad lön. Löneväxling lämpar sig 
därför endast för den som även efter löneväxlingen har en årslön som 
överstiger 8,07 inkomstbasbelopp. 
 
Löneväxlingen ska vara kostnadsneutral för kommunen. Medarbetare som 
löneväxlar får därför ett tilläggsbelopp. Tilläggsbeloppet betalas 
tillsammans med det överenskomna löneväxlingsbeloppet till en tjänste-
pensionsförsäkring.  
 
Tilläggsbeloppet beräknas utifrån skillnaden mellan lagstiftade 
arbetsgivaravgifter och särskild löneskatt på pensionskostnader, samt vissa 
andra avtalsförsäkringar. Tilläggsbeloppet kan komma att ändras om de 
underliggande faktorerna ändras. 
 
Exempel: För en medarbetare som minskar sin bruttolön med 1 000 kronor 
och tilläggsbeloppet är 5 %, betalas 1 050 kronor till en tjänste-
pensionsförsäkring. 
 
Kostnadsneutraliteten innebär också att löneväxlingen inte ska påverka 
medarbetarens ordinarie tjänstepension. Bruttolönen före växlingen ska 
därför även fortsättningsvis vara pensionsgrundande för tjänstepensionen. 
 
Bruttolönen före växlingen ska även ligga till grund för framtida 
lönerevisioner samt vid beräkning av lönerelaterade tillägg och avdrag, till 
exempel semesterlönetillägg och sjukavdrag.  
 
Lägsta belopp att växla är 300 kronor per månad. Beloppet som löneväxlas 
placeras på samma sätt som tidigare vald förvaltning för den 
premiebestämda pensionspremien. Försäkringsbolag anvisas av kommunen.  
 
Löneväxling görs endast de månader det finns lön att dra det överenskomna 
beloppet från. Om det inte går att verkställa bruttolöneavdraget, till exempel 
vid sjukdom, föräldraledighet eller tjänstledighet, görs ett tillfälligt uppehåll 
i löneväxlingen.  
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Löneväxlingen ska regleras i ett individuellt avtal mellan kommunen och 
medarbetaren. Avtalet kan sägas upp av medarbetaren eller kommunen med 
en ömsesidig uppsägningstid på tre månader. 
 
Om förutsättningarna för löneväxlingserbjudandet förändras på grund av 
ändringar i lag eller centralt kollektivavtal har medarbetaren och kommunen 
en ömsesidig rätt att säga upp löneväxlingen med omedelbar verkan.  
 
AKAP-KL för medarbetare född 1985 eller tidigare 
I syfte att stärka kommunens möjlighet att behålla och rekrytera nya 
kompetenta medarbetare i konkurrens med andra arbetsgivare erbjuder 
kommunen möjlighet att omfattas av AKAP-KL i stället för KAP-KL.  
 
Erbjudandet kan, efter individuell överenskommelse, både gälla under 
anställningstiden i kommunen och vid nyanställning.  
 
För de medarbetare som väljer att, i nuvarande anställning i kommunen, 
omfattas av AKAP-KL i stället för KAP-KL tillämpar kommunen de 
centrala parternas rekommendation om Riktlinjer för arbetsgivare vid 
erbjudande av AKAP-KL i stället för KAP-KL. 
 
En medarbetare som valt att omfattas av AKAP-KL kan inte återgå till 
KAP-KL så länge anställningen i kommunen består. 
 
Möjlighet till minskad arbetstid för äldre medarbetare 
I syfte att behålla äldre medarbetare och den yrkeskompetens de besitter 
samt öka förutsättningarna för äldre medarbetare att arbeta till LAS åldern 
eller längre kan kommunen erbjuda möjlighet till minskad arbetstid.   
 
Arbetstidsminskning beviljas efter individuell bedömning av sektorchef i 
samråd med personalchef. Hänsyn tas till förutsättningarna i verksamheten 
och kommunens ekonomiska situation. 
 
För att åtgärdens syfte inte ska förfelas, får medarbetaren inte ta annat arbete 
inom eller utom kommunen samtidigt som arbetstiden i kommunen 
minskas. Möjligheten gäller tillsvidareanställda och innebär att 
medarbetaren tillåts minska sin arbetstid till lägst 50 procent av heltid.  
 
Medarbetaren ska ha uppnått lägsta ålder för att få ta ut allmän pension och 
ha minst 10 års sammanhängande anställningstid i kommunen i direkt 
anslutning till arbetstidsminskningen. 
 
Lön betalas ut efter den faktiska arbetstiden, men det fortsatta tjänste-
pensions-intjänandet behålls oförändrat. 
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Som pensionsgrundande lön för tjänstepensionen tillgodoräknas den fasta 
lönen före arbetstidsminskningen. Denna lön ska förändras procentuellt med 
faktiska löneökningar. 
 
I samband med arbetstidsminskningen omregleras i praktiken anställningen. 
Medarbetaren ska så långt det är möjligt behålla tidigare arbetsuppgifter, 
men i mindre omfattning.  
 
Arbetstidsminskningen kan komma att påverka medarbetarens allmänna 
pension, sjukpenning, ersättning från avtalsförsäkringar med mera, eftersom 
den kontanta lönen blir lägre. Kommunen kompenserar inte för denna 
påverkan men ska informera om detta. 

 
Vid avgång 
 
Särskild avtalspension enligt överenskommelse 
Särskild avtalspension (SAP) kan betalas ut på heltid eller deltid (partiell 
SAP) efter överenskommelse mellan arbetsgivare och medarbetare.  
 
Överenskommelse om särskild avtalspension kan göras för viss tid. 
Villkoret är att ålderspension ska tas ut när särskild avtalspension upphör, 
det vill säga det måste finnas ett pensioneringssyfte. 
 
Särskild avtalspension är ingen rättighet utan ett arbetsgivarinstrument vid 
övertalighet, omorganisation eller annat särskilt fall då tjänsten inte behöver 
återbesättas och ska användas med återhållsamhet.  
 
Pensionen kan även användas då det finns särskilda skäl av individuell 
karaktär. Beslut fattas av förvaltningschef i samråd med personalchef.  
 
Överenskommelse om hel eller partiell särskild avtalspension bör ingås 
tidigast från den månad medarbetaren fyller 63. Medarbetaren bör ha minst 
tio års sammanhängande anställningstid i kommunen i direkt anslutning till 
pensionsavgången. Om det finns vägande skäl kan kommunen i enskilda fall 
bortse från dessa riktlinjer. 
 
Hel särskild avtalspension beviljas som längst till och med månaden före 
medarbetaren fyller 65 år och partiell till månaden före den månad 
medarbetaren fyller 67.  
 
Särskild avtalspension ska beräknas på ett pensionsunderlag 
(genomsnittslön) enligt KAP-KLs regler. Pensionsnivån är fastställd till 
nedanstående procentsatser.  
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Pensionsunderlag uttryckt i 
inkomstbasbelopp 

Pensionsnivå 
 

0 – 7,5 73,5 % 
7,5 – 20 55 % 
20 – 30 27,5 % 

 
Partiell särskild avtalspension kan vara ett alternativ till hel särskild 
avtalspension och betalas ut i en omfattning som motsvarar arbetstidsminsk-
ningen. En förutsättning är att medarbetaren är kvar i anställning men att 
arbetstiden minskas genom permanent omreglering av anställningen. 
 
Partiell särskild avtalspension beviljas enligt samma regler som gäller för 
hel särskild avtalspension. Pensionen beräknas på ett pensionsunderlag 
(genomsnittslön) enligt KAP-KLs regler. Pensionsnivån är fastställd till 
nedanstående nivåer. 
  

Pensionsunderlag uttryckt i 
inkomstbasbelopp 

Pensionsnivå 
 

0 – 7,5 73,5 % 
7,5 – 20 55 % 
20 – 30 27,5 % 

 
Pensionsavgifter till avgiftsbestämd ålderspension betalas in under tid med 
särskild avtalspension och beräknas vid partiell på det pensionsunderlag 
som gällde före arbetstidsminskningen, det vill säga samma avgift betalas 
som innan partiell särskild avtalspension beviljades. 
 
Pensionsgrundande tid för förmånsbestämd ålderspension fortsätter i 
förekommande fall att tillgodoräknas för medarbetare som uppnått 62 års 
ålder vid avgången samt för medarbetare som får partiell särskild 
avtalspension.  
 
Rätten till efterlevandepension behålls oförändrad under den tid särskild 
avtalspension betalas ut.  
 
Förvärvsinkomst upp till ett prisbasbelopp per år undantas från samordning 
med hel särskild avtalspension. För partiell särskild avtalspension ska 
förvärvsinkomst som understiger ett prisbasbelopp multiplicerat med graden 
av arbetstids-minskningen undantas från samordning.  
 
Förvärvsinkomst som överstiger dessa nivåer ska samordnas på så sätt den 
särskilda avtalspensionen minskas med 73,5% av den överstigande delen av 
inkomsten. 
 
Avgång eller arbetstidsminskning med särskild avtalspension kan komma 
att påverka allmän pension, sjukpenning, ersättning från avtalsförsäkringar 
med mera. Kommunen kompenserar inte medarbetaren för denna påverkan.  
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Pensionsförstärkning vid förtida uttag 
Som ett alternativ till särskild avtalspension enligt KAP-KL kan Härryda 
kommun erbjuda enskild medarbetare att betala in extra tjänstepension.  
 
Den extra tjänstepensionen betalas från och med att medarbetaren avslutar 
sin anställning för att gå i pension fram till månaden innan medarbetaren 
fyller 65 år. 
 
Den här möjligheten kan användas vid en övertalighetssituation, där 
medarbetaren på grund av arbetsbrist riskerar att sägas upp från sin 
anställning i kommunen. 
 
Pensionslösningen bedöms från fall till fall och förutsättningar för att kunna 
tillämpa denna pensionslösning är att medarbetaren uppnått lägsta ålder för 
att få ta ut allmän pension, att en övertalighetssituation löses och att tjänsten 
inte ska återbesättas. 
 
Den extra pensionsinsättningen ska lägst motsvara den som skulle ha gjorts 
om medarbetaren varit kvar i tjänst. 
 
Pensionsförstärkning vid förtida uttag beviljas efter individuell bedömning 
av förvaltningschef i samråd med personalchef. 
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Inledning 
 
Syftet med Härryda kommuns Pensionspolicy för förtroendevalda är att på 
ett enkelt och tydligt sätt beskriva de pensionsförmåner och 
pensionsersättningar kommunen beslutat om samt till vem den 
förtroendevalde kan vända sig för att få information.  
 
Pensionspolicyn är marknadsmässigt framtagen utifrån regler och 
rekommendationer samt möjligheter att utveckla dessa.  
Regelverket om pension och andra avgångsförmåner för förtroendevalda har 
ändrats under åren för att anpassas till de förändringar kring pensioner som 
sker i samhället.  
 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) tar fram förslag till regelverk som 
respektive kommun, region eller kommunalförbund har att anta som sina. 
 
Pensionsregelverk 
Förtroendevalda i Härryda kommun omfattas av Omställningsstöd och 
pension för förtroendevalda (OPF-KL).  
 
Pensionsregelverket OPF-KL gäller i Härryda kommun efter valet 2014 för 
förtroendevalda som väljs för första gången samt för förtroendevalda som i 
tidigare uppdrag i kommunen inte omfattats av pensionsrätt.  
 
Förtroendevalda ska lämna skriftlig ansökan om utbetalning av pension och 
övriga förmåner enligt OPF-KL enligt pensionsmyndighetens anvisningar. 
 
Uppföljning 
Pensionspolicyn bör ses över en gång varje mandatperiod och vid behov 
uppdateras. Däremellan görs översyn och uppdatering vid behov på grund 
av förändringar i lagar, regler och rekommendationer inom 
pensionsområdet. 
 
Beslutsordning 
Beslut om pensionspolicyn för förtroendevalda fattas av 
kommunfullmäktige. 
 
Kommunstyrelsen är pensionsmyndighet när det gäller förtroendevaldas 
pensionsvillkor och beslutar i särskilda pensionsärenden.  
 
Pensionshandläggare beslutar i normala pensionsärenden. 
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Pensionsinformation 
Pensionsmyndigheten är ansvarig för att den förtroendevalde informeras om 
sin avgiftsbestämda ålderspension, pensionsgrundande inkomst och 
avsättning av pensionsavgift enligt OPF-KL. 
 
Förtroendevalda kan vända sig till kommunens personalfunktion eller extern 
pensionsadministratör med pensionsfrågor.  
 
Kontaktuppgifter till extern pensionsadministratör fås av personalfunktionen 
och via Intranätet.  
 
Informationsträffar i grupp och individuell information erbjuds vid behov. 
 
Ersättning för förlorad tjänstepension 
Förtroendevalda med uppdrag under 40 % har rätt till skälig ersättning för 
förlorad tjänstepension. Pensionsersättningen är 4,5 % och beräknas på den 
ersättning för förlorad arbetsinkomst som betalas ut till den förtroendevalde. 
 
Pensionsersättningens storlek motsvarar den pensionsavgift som gäller 
enligt pensionsavtalen KAP-KL och AKAP-KL för kommunens 
medarbetare.  
 
Pensionsersättningen betalas ut kontant till den förtroendevalde i februari, 
året efter det år förlusten hänför sig till. Den förtroendevalde ska kunna visa 
att förtroendeuppdraget medfört minskad tjänstepension, storleken på 
förlusten behöver dock inte styrkas. 
 
Förtroendevald som bedriver aktiv egen näringsverksamhet kan i stället för 
ovan kompensation få ersättning för faktisk pensionsförlust under 
förutsättning att beloppet kan styrkas på ett för kommunen godtagbart sätt. 
Begäran om ersättning ska göras senast i januari, året efter det förlusten 
hänför sig till. 
 
Pensionsbestämmelser OPF-KL 
 
Pensionsbestämmelserna OPF-KL gäller efter valet 2014 för förtroendevalda 
som väljs för första gången samt för förtroendevalda som i tidigare uppdrag i 
kommunen inte omfattats av pensionsbestämmelser.  
 
Pensionsbestämmelserna gäller inte för förtroendevalda som vid tillträdet av 
uppdrag har rätt till egenpension på grund av anställning. 
 
Förtroendevalda som uppnått i 32 a § lagen (1982:80) om 
anställningsskydd, LAS, angiven ålder vid den tidpunkt då OPF-KL började 
gälla i kommunen och för individens uppdrag omfattas inte av reglerna. 
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OPF-KL består av följande förmåner: 
 
Pensionsförmåner 

 Avgiftsbestämd ålderspension 
 Efterlevandeskydd 
 Sjukpension 
 Familjeskydd 

 
Omställningsstöd 

 Aktiva omställningsinsatser 
 Ekonomiskt omställningsstöd 
 Förlängt ekonomiskt omställningsstöd 

 
Utbetalning av ovanstående förmåner sker efter ansökan till kommunens 
pensionsmyndighet 
 
Pensionsförmåner 
 
Avgiftsbestämd ålderspension 
Avgiftsbestämd ålderspension gäller för samtliga förtroendevalda som 
omfattas av OPF-KL. 
 
Pensionsgrundande inkomst beräknas per kalenderår och begränsas till 30 
inkomstbasbelopp. Den pensionsgrundande inkomsten utgörs av årsarvode, 
sammanträdesersättning, och andra i uppdraget utbetalda kontanta 
ersättningar. 
 
Traktamente, kostnadsersättning och ersättning för förlorad arbetsinkomst, 
semester och tjänstepension är inte pensionsgrundande. 
 
För förtroendeuppdrag på heltid eller betydande del av heltid, det vill säga 
med minst 40% av heltid, ingår i den pensionsgrundande inkomsten även 
det avdrag/bortfall som förtroendevald fått från sitt fasta arvode vid ledighet 
med sjukpenning, graviditetspenning, föräldrapenning eller tillfällig 
föräldrapenning samt när han eller hon är ledig enligt 
föräldraledighetslagen. 
 
Pensionsavgiften beräknas på den pensionsgrundande årsinkomsten från 
första kronan, någon nedre åldersgräns finns inte. 
 

Pensionsgrundande 
årsinkomst 

i inkomstbasbelopp 

Pensionsavgift 
t.o.m. i LAS § 32a 

uppnådd ålder 

Pensionsavgift 
efter i LAS § 32a 

uppnådd ålder 
0 – 7,5 4,5 % 4,5 % 
7,5 - 30 30 % 4,5 % 
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Pensionsavgifterna sätts av till en pensionsbehållning i kommunens 
balansräkning. Pensionsbehållningen räknas varje år upp med 
inkomstbasbeloppets förändring. 
 
Är pensionsavgiften lägre än 3 % av samma års inkomstbasbelopp betalas 
den direkt till den förtroendevalde och är då inte pensionsgrundande. Belopp 
understigande 200 kronor avseende kalenderår utbetalas inte. Från och med 
2019 uppräknas 200 kronor årligen med förändringen av inkomstbasbelopp. 
 
Pensionen betalas ut livslångt, tidigast från den tidpunkt då allmän pension 
kan börja tas ut.  
 
Förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten 
behöver för att kunna fastställa rätten till och beräkna avsättning till 
pensionsbehållning. 
 
Efterlevandeskydd 
Efterlevandeskydd innebär att den återstående avgiftsbestämda 
ålderspensionen betalas till efterlevande om den förtroendevalde avlider. 
 
Som efterlevande räknas i första hand make/maka, registrerad 
partner/sambo och i andra hand barn upp till 20 års ålder. 
 
Efterlevandeskyddet betalas ut som en månadsvis pension i fem år om 
dödsfallet inträffar innan den avgiftsbestämda ålderspensionen börjat betalas 
ut. Om den förtroendevalde börjat ta ut den avgiftsbestämda 
ålderspensionen fortsätter utbetalningarna i form av efterlevandeskydd i 
maximalt 20 år efter det att ålderspensionen börjat tas ut. 
 
Förtroendevalda har möjlighet att, inför att utbetalningen av avgiftsbestämd 
ålderspension ska påbörjas, välja att ta bort efterlevandeskyddet.  
 
Sjukpension 
Möjligheten till sjukpension gäller förtroendevalda med uppdrag på minst 
40 procent. Sjukpension betalas ut till den som får rätt till sjuk- eller 
aktivitets-ersättning och som en följd av det befrias från uppdraget före 
mandatperiodens utgång. 
 
Sjukpensionen motsvarar den månadsersättning som anställda har rätt till 
enligt AGS-KL och beräknas på den pensionsgrundande inkomsten året före 
det år då sjuk- eller aktivitetsersättningen beviljades. 
 
Sjukpensionen betalas ut under den tid som den förtroendevalde har rätt till 
sjuk- eller aktivitetsersättning. 
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Förtroendevald som befrias/ frånträder sitt uppdrag på grund av sjukdom har 
rätt till efterskydd under 270 dagar. Efterskyddet innebär att rätt till 
sjukpension föreligger om förtroendevald under efterskyddstiden beviljas 
sjuk- eller aktivitetsersättning. 
 
Familjeskydd 
Bestämmelser om familjeskydd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 
1 § kommunallagen (KL) och som fullgör uppdrag hos kommunen på heltid 
eller betydande del av heltid, med sammanlagt minst 40 procent av heltid.  
 
Bestämmelserna gäller även för förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte 
omfattats av PBF, PRF-KL eller andra omställnings- och 
pensionsbestämmelser för förtroendevalda.  
 
En förtroendevalds efterlevande har rätt till familjeskydd vid 
förtroendevalds dödsfall till efterlevande vuxen och familjeskydd vid 
förtroendevalds dödsfall till efterlevande barn.  
 
En förtroendevalds efterlevande har rätt till familjeskydd om den 
förtroendevalde avlider:  
 a) under tid då han eller hon uppfyller förutsättningarna enligt 
4 kap. 1 § kommunallagen (KL) 
 b) under tid då han eller hon får sjukpension 
Rätten till familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall gäller också om 
den förtroendevalde avlider:  
 c) inom sex månader efter det att den förtroendevalde 
befrias/frånträder sitt uppdrag.  
  
En förtroendevalds efterlevande har inte rätt till familjeskydd enligt 
punkterna b)-c) om den förtroendevalde vid tidpunkten för dödsfallet hade 
en anställning eller uppdrag med pensionsrätt och den förtroendevalde 
genom anställning eller uppdrag hade motsvarande skydd för efterlevande.  
En efterlevande vuxen med rätt till familjeskydd enligt ovan, har rätt till 
förmån i fem års tid.  
 
Från och med månaden efter att den förtroendevalde avlidit och fram till och 
med slutet av samma år motsvarar den månatliga förmånens värde 1,1 
inkomstbasbelopp delat med tolv. Förmånen ska därefter årligen räknas upp 
med förändringen av prisbasbeloppet.  
 
Familjeskydd till efterlevande barn betalas ut till den förtroendevaldes 
arvsberättigade barn till och med månaden innan barnet fyller arton år.  
Rätten till familjeskydd till efterlevande barn gäller även för den tid då 
barnet har rätt barnpension enligt SFB. Rätt till familjeskydd till 
efterlevande barn har även det barn som den förtroendevalde med 
socialnämndens medgivande tagit emot i sitt hem för vård och fostran i 
adoptionssyfte. Ett efterlevande barn, med rätt till familjeskydd enligt ovan, 
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har, från och med månaden efter att den förtroendevalde avlidit och fram till 
och med slutet av samma år, rätt till en månatlig förmån motsvarande 0,5 
inkomstbasbelopp delat med tolv. Förmånen ska därefter årligen räknas upp 
med förändringen av prisbasbeloppet.  
 
Det sammanlagda månatliga förmånsvärdet av familjeskydd till 
efterlevandes samtliga barn kan dock aldrig överstiga värdet av 1,5 
inkomstbasbelopp, det år dödsfallet inträffade, delat med tolv.  
 
Vid fler än tre efterlevande barn bestäms den månatliga förmånens värde till 
vart och ett av de efterlevande barnen till motsvarande en tolftedel av värdet 
av 1,5 inkomstbasbelopp året då den förtroendevalde avled delat med antalet 
efterlevande barn med rätt till familjeskydd till efterlevande barn, därefter 
årligen uppräknat med förändringen av prisbasbeloppet.  
 
Om ett efterlevande barn till en förtroendevald framställer anspråk på 
familjeskydd till efterlevande barn först efter det att sådan förmån har börjat 
betalas ut, ska redan utbetalda förmåner inte omfördelas mellan barnen.  
Familjeskyddet betalas ut till den förtroendevaldes efterlevande månadsvis, 
senast tre månader efter det att kommunen har tagit emot ett fullständigt 
underlag för utbetalningen.  
 
Om den förtroendevalde har befriats/frånträtt sitt uppdrag och den 
förtroendevalde omfattas av familjeskydd, ska den som gör anspråk på 
förmån, anmäla dödsfall enligt anvisningar från pensionsmyndigheten. När 
anmälan inkommit, anses kommun ha fått kännedom om dödsfallet.  
 
Omställningsstöd 
 
Reglerna om omställningsstöd omfattar förtroendevalda med sammanlagda 
uppdrag i kommunen på minst 40 procent och syftar till att under en 
begränsad tid underlätta övergången till arbetslivet när en förtroendevald 
lämnat sitt (sina) uppdrag. 
 
Aktiva omställningsinsatser 
Förtroendevalda som avgår efter minst fyra års sammanhängande 
uppdragstid i kommunen och som då inte uppnått i 32 a § LAS angiven 
ålder, har rätt till aktiva omställningsinsatser.  
 
Kommunens pensionsmyndighet beslutar om lämpliga omställningsinsatser 
och kostnaden för dessa. 
 
Ekonomiskt omställningsstöd 
Förtroendevalda som avgår efter minst ett års sammanhängande uppdragstid 
i kommunen och som då inte uppnått i 32 a § LAS angiven ålder, har rätt till 
ekonomiskt omställningsstöd. 
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Storlek 
Omställningsstödet beräknas på årsarvodet året före avgångstidpunkten. 
 
 
År  Nivå  Samordning med förvärvsinkomst 

 
1 85 % Ja, 1 prisbasbelopp fritt 
2 85 % Ja, 1 prisbasbelopp fritt  
3 60 % Ja, 1 prisbasbelopp fritt  

 
 
Utbetalningstid 
Utbetalningstiden beror på hur länge uppdraget varat.  
 
Tid i uppdraget 
 

Utbetalningstid 

1 år 3 mån 
2 år 6 mån 
3 år 9 mån 
4 år 12 mån  
5 år 15 mån 
6 år 18 mån 
7 år 21 mån 
8 år 24 mån  
9 år 27 mån 
10 år 30 mån 
11 år 33 mån 
12 år eller mer 36 mån  

 
Omställningsstödet betalas ut längst till och med månaden innan den 
förtroendevalde uppnått i 32 a § LAS angiven ålder. 
 
För att uppbära ekonomiskt omställningsstöd krävs egen aktivitet från den 
förtroendevalde i syfte att hitta annan försörjning. Kommunens 
pensionsmyndighet utfärdar anvisningar för hur detta ska styrkas.  
 
Utbetalningarna upphör om den förtroendevalde tillträder nytt uppdrag i 
kommunen på minst 40 procent, eller får uppdrag i riksdagen eller 
regeringen. 
 
Förlängt ekonomiskt omställningsstöd 
Förtroendevalda som avgår efter minst åtta års sammanhängande 
uppdragstid i kommunen, kan få förlängt omställningsstöd tidigast från den 
ålder då allmän pension kan tas ut och endast i direkt anslutning till att 
ekonomiskt omställningsstöd upphört. 
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Storlek 
Det förlängda ekonomiska omställningsstödet beräknas på årsarvodet året 
före avgångstidpunkten. 
 

Nivå  Samordning med förvärvsinkomst 
 

60 % Ja, inget fribelopp 
 

 
 
Utbetalningstid 
Det förlängda ekonomiska omställningsstödet beviljas och betalas ut för ett 
år i taget och som längst till och med månaden innan den förtroendevalde 
uppnått den i 32 a § LAS angivna åldern. 
 
För att uppbära förlängt ekonomiskt omställningsstöd krävs egen aktivitet 
från den förtroendevalde i syfte att hitta annan försörjning. Kommunens 
pensions-myndighet utfärdar anvisningar för hur detta ska styrkas. 
 
Utbetalningarna upphör om den förtroendevalde tillträder nytt uppdrag i 
kommunen på minst 40 procent, eller får uppdrag i riksdagen eller 
regeringen. 
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 2015-06-12  Dnr 2015KS29 020 

Sektorn för administrativt stöd  

Personalfunktionen 

   

 

 

PENSIONSPOLICY 

Policyn är antagen av kommunstyrelsen 2015-08-31 i Ks § 232. Policyn är giltig från 

och med 1 oktober 2015. 

 

Allmänt 

Denna policy omfattar samtliga anställda och förtroendevalda i Härryda kommun. 

 

Pensionsavtalen KAP-KL och AKAP-KL innehåller ett flertal möjligheter till lokala 

överenskommelser. Pensionspolicyn beskriver hur kommunen beslutat att hantera spe-

cifika pensionsfrågor samt vilka pensionsmöjligheter anställda och förtroendevalda i 

kommunen kan omfattas av.  

 

Pensionspolicyn ska användas som en aktiv del i kommunens personalpolitik och bland 

annat hjälpa kommunen att attrahera och behålla kompetent personal.  

 

Uppdatering  

Pensionspolicyn och riktlinjerna kring pensionsområdet ska ses över och, om det finns 

behov, uppdateras en gång per mandatperiod. Däremellan ska uppdatering ske då det 

skett större förändringar i lagar och kollektivavtal med påverkan på pensionsområdet.  

 

Beslutsordning  

Kommunstyrelsen är pensionsmyndighet när det gäller förtroendevaldas pensionsvill-

kor. Kommunstyrelsen är dessutom kommunens högsta ansvariga organ när det gäller 

anställdas pensionsvillkor.  

 

Kommundirektör, i samråd med personalchef, beslutar i individuella pensionsfrågor av 

särskild karaktär, till exempel vid särskild avtalspension på heltid eller deltid, samt vid 

överenskommelser om pensionsförmåner utanför ordinarie pensionsavtal eller kommu-

nens pensionspolicy.  

 

Pensionshandläggaren beslutar i normala pensionsfall. 
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SAMMANFATTNING  
 

Pension till anställda  

 Särskild avtalspension kan beviljas efter individuell prövning vid särskilda skäl.  

 Samtliga tillsvidareanställda i kommunen får löneväxla till pensionsförsäkring.  

 Äldre anställda har möjlighet att minska sin arbetstid med bibehållen pensionsgrun-

dande lön.  

 

Pension till sektorschefer och nyckelpersoner  

 Sektorschefer och annan anställd i särskilt fall har möjlighet till alternativ KAP-KL.  

 

Pension till förtroendevalda  

 Förtroendevalda omfattas av OPF-KL (Bestämmelser om omställningsstöd och 

pension för förtroendevalda) alternativt PBF (Bestämmelser om pension och av-

gångsersättning för förtroendevalda) för dem som omfattas av äldre bestämmelser. 

Inkomster upp till ett prisbasbelopp per år är undantagna från samordning.  

 Alla förtroendevalda får en pensionsavsättning motsvarande 4,5 procent på den 

pensionsgrundande inkomsten hos kommunen upp till 7,5 inkomstbasbelopp. För 

den del av inkomsten som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp avsätts 30 procent intill 

dess den förtroendevalde har fyllt den i 32 a § LAS angivna åldern (f.n. 67 år). 

 För pensionsavsättning under kalenderåret understigande 1,5 procent av samma års 

inkomstbasbelopp utbetalas avsättningen direkt till den förtroendevalde i form av 

ersättning som ej är pensionsgrundande. 

 Fritidspolitiker erhåller ersättning för förlorad tjänstepension. Ersättningen sker ge-

nom en årlig avgift motsvarande 4,5 % av utbetald ersättning för förlorad arbetsför-

tjänst.  

 

Tryggande av pensionsförmåner  

Kommunen tryggar: 

 avgiftsbestämd ålderspension och alternativ KAP-KL genom försäkring. Löpande 

inbetalning av premie.  

 förmånsbestämd ålderspension genom beskattningsrätten. Intjänandet skuldförs årli-

gen.  

 pension till efterlevande, särskild avtalspension och förmåner enligt PBF genom be-

skattningsrätten. Pensionsförmånerna skuldförs i sin helhet i samband med beviljad 

pension. 

 pension (OPF-KL) genom beskattningsrätten. Intjänandet skuldförs årligen.  

 intjänad pension före 1998 genom beskattningsrätten. Pensionsåtagandet redovisas 

som en skuld i balansräkningen.  

 

Beslutsordning  

 Kommunstyrelsen är pensionsmyndighet när det gäller förtroendevaldas pensions-

villkor, samt högsta ansvariga organ när det gäller anställdas pensionsvillkor.  

 Kommundirektör i samråd med personalchef beslutar i individuella pensionsfrågor 

av särskild karaktär.  

 Pensionshandläggaren beslutar i normala pensionsfall.  

 

Information till anställda  

 Kommunen har fastställt riktlinjer för muntlig och skriftlig information till anställda 

om pensionsrättigheter i anställningen.  
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PENSION TILL ANSTÄLLDA 

Anställda födda 1986 eller senare omfattas sedan 2014-01-01 av AKAP-KL. 

Anställda födda 1985 eller tidigare omfattas sedan 2006-01-01 av KAP-KL 

 

Särskild avtalspension enligt överenskommelse – KAP-KL 

Nedanstående information om avtalspension avser dem som omfattas av KAP-KL. Vill-

koren för avtalspension enligt AKAP-KL är ej aktuella i dagsläget, men framgår av av-

talet. 

 

Särskild avtalspension på heltid  

Med särskild avtalspension avses pension före 65 år. Pensionen kan vid behov användas 

som avgångspension efter överenskommelse mellan arbetsgivaren och den anställde.  

 

Särskild avtalspension ska användas med stor återhållsamhet och restriktivitet. Pens-

ionen kan användas då det finns särskilda skäl och beviljas efter individuell prövning. 

Beslut fattas i varje enskilt fall.  

 

Den anställde bör ha uppnått 63 års ålder och ha minst 10 års sammanhängande anställ-

ningstid i kommunen i direkt anslutning till avgången. Om det finns vägande skäl kan 

kommunen i enskilda fall bortse från dessa riktlinjer.  

 

Särskild avtalspension ska beräknas på ett pensionsunderlag (genomsnittslön) enligt 

KAP-KLs regler. Pensionsnivån är fastställd till nedanstående procentsatser. 

 

Särskild avtalspension ska beräknas på ett pens-

ionsunderlag (genomsnittslön) enligt KAP-KLs 

regler. Pensionsnivån är fastställd till nedanstå-

ende procentsatser. Pensionsunderlag uttryckt i 

inkomstbasbelopp  

Pensionsnivå  

0 – 7,5  73,5 %  

7,5 – 20  55 %  

20 – 30  27,5 %  

 

Hel särskild avtalspension betalas ut från den överenskomna avgångstidpunkten och 

längst till 65 år. 

 

Kommunen ska fortsätta att betala pensionsavgifter för avgiftsbestämd ålderspension 

under den tid som särskild avtalspension betalas ut. Avgiften beräknas på det pensions-

underlag som fastställts för den särskilda avtalspensionen, uppräknat med förändringen 

av inkomstbasbeloppet i förhållande till avgångsåret. Pensionsgrundande tid för för-

månsbestämd ålderspension ska i förekommande fall fortsätta att tillgodoräknas och rät-

ten till efterlevandepension ska bibehållas oförändrad under tid med särskild avtal-

spension.  

 

Förvärvsinkomst upp till ett prisbasbelopp per år undantas från samordning med sär-

skild avtalspension. Förvärvsinkomst som överstiger ett prisbasbelopp ska samordnas 

på så sätt att avtalspensionen minskas med 73,5 procent av den överstigande delen av 

inkomsten.  

 

Page 83 of 413



  5 (9) 

 

  
 

 

Avgång med särskild avtalspension kan komma att påverka allmän pension, sjukpen-

ning, ersättning från avtalsförsäkringar med mera. Kommunen ska inte kompensera den 

anställde för denna påverkan. 

 

Särskild avtalspension på deltid  

Som ett alternativ till hel särskild avtalspension kan överenskommelse istället träffas 

om särskild avtalspension på deltid. En förutsättning är då att arbetstagaren är kvar i an-

ställning men att anställningen omregleras och arbetstiden minskas.  

 

Pensionen betalas ut i en omfattning som motsvarar arbetstidsminskningen. Utbetalning 

sker från den överenskomna omregleringstidpunkten och som längst tillden i LAS 32 a 

§ angivna åldern (f.n. 67 år).  

 

Särskild avtalspension på deltid beviljas och beräknas enligt samma regler som kommu-

nen beslutat ska gälla för hel särskild avtalspension.  

 

Förvärvsinkomst från annat arbete än från deltidsanställningen i kommunen ska sam-

ordnas med avtalspensionen. Förvärvsinkomst som för ett kalenderår understiger ett 

prisbasbelopp multiplicerat med graden av arbetstidsminskning, undantas dock från 

samordning. Förvärvsinkomst som överstiger denna gräns ska samordnas på samma sätt 

som gäller för hel särskild avtalspension.  

LÖNEVÄXLING TILL PENSION  

 

Samtliga tillsvidareanställda i kommunen har möjlighet att löneväxla till pension via ett 

överenskommet månatligt bruttolöneavdrag. Det överenskomna beloppet avsätts till en 

tjänstepensionsförsäkring.  

 

Löneväxlingen ska vara kostnadsneutral för kommunen. Vid löneväxling betalar kom-

munen särskild löneskatt istället för sociala avgifter och får därmed en lägre kostnad. 

Anställda som löneväxlar får därför ett premietillägg som ska motsvara halva skillnaden 

mellan sociala avgifter och särskild löneskatt. Premietillägget betalas tillsammans med 

det överenskomna löneväxlingsbeloppet till tjänstepensionsförsäkringen.  

 

I kostnadsneutraliteten ligger också att löneväxlingen inte ska påverka den anställdes 

ordinarie tjänstepension. Den oväxlade lönen ska därför vara pensionsgrundande.  

 

Vid löneförhandlingar ska den oväxlade lönen användas som utgångspunkt.  

 

Lägsta belopp att växla är 300 kronor och högst 10 procent av bruttolönen. Den an-

ställde väljer själv om beloppet ska sparas i traditionell försäkring eller fondförsäkring 

och om försäkringen ska tecknas med återbetalningsskydd. Försäkringsbolag anvisas av 

kommunen.  

 

Vid sjukdom, föräldraledighet och tjänstledighet utan lön längre än en månad, görs ett 

uppehåll i löneväxlingen till dess den anställde återkommit i tjänst.  

 

Löneväxlingen ska regleras i ett individuellt avtal mellan kommunen och den anställde. 

Avtalet kan sägas upp av individen eller kommunen med en ömsesidig uppsägningstid 

på tre månader. Om förutsättningarna för löneväxlingserbjudandet förändras på grund 
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av ändringar i lag eller centralt kollektivavtal har individen och kommunen en ömsesi-

dig rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan.  

 

Löneväxlingen kan komma att påverka den anställdes allmänna pension, sjukpenning, 

föräldrapenning och ersättning från avtalsförsäkringarna. Kommunen ska informera om 

detta.  

MÖJLIGHET TILL MINSKAD ARBETSTID FÖR ÄLDRE ANSTÄLLDA  

 

I syfte att öka förutsättningarna för äldre anställda att arbeta till 65 år eller längre, har 

kommunen beslutat om möjlighet till minskad arbetstid i kombination med oförändrad 

pensionsgrundande lön för tjänstepensionen. För att åtgärdens syfte inte ska förfelas, får 

den anställde inte ta arbete hos annan arbetsgivare samtidigt som arbetstiden i kommu-

nen minskas.  

 

Möjligheten gäller äldre anställda som genom permanent omreglering av anställningen 

tillåts minska sin arbetstid enligt nedanstående riktlinjer. Detta innebär att den anställde 

endast får arbeta på den omreglerade sysselsättningsgraden eller lägre. 

 

Riktlinjer  

 Arbetstidsminskningen kan ske tidigast från och med den månad den anställde 

fyller 61 år.  

 Den anställde ska ha minst 10 års sammanhängande anställningstid i kommunen 

i omedelbar anslutning till arbetstidsminskningen.  

 Den anställdes arbetstid efter minskningen ska vara minst 50 procent av heltid.  

 Som pensionsgrundande lön för tjänstepensionen tillgodoräknas den fasta lönen 

före arbetstidsminskningen. Denna lön ska förändras i takt med individens fak-

tiska löneutveckling.  

 

Beslut om minskad arbetstid enligt ovan sker efter individuell prövning med hänsyn ta-

gen till förutsättningarna i verksamheten och kommunens ekonomiska situation.  

 

Den anställde ska så långt det är möjligt behålla tidigare arbetsuppgifter men i mindre 

omfattning. Om verksamheten kräver det kan den anställde istället erbjudas en ny del-

tidsanställning med nya arbetsuppgifter och ny lön.  

 

Ovanstående riktlinjer innebär att arbetstidsminskningen inte påverkar tjänstepensionen 

eftersom den pensionsgrundande lönen beräknas utan hänsyn till arbetstidsminsk-

ningen. Däremot kan arbetstidsminskningen komma att påverka den anställdes all-

männa pension, sjukpenning, ersättning från avtalsförsäkringarna med mera, eftersom 

den kontanta lönen blir lägre. Kommunen ska informera om detta. 
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PENSION TILL SEKTORSCHEFER OCH NYCKELPERSONER  

 

I syfte att stärka kommunens möjlighet att rekrytera och behålla högre chefer och nyck-

elpersoner i konkurrens med andra arbetsgivare, erbjuder kommunen i enlighet med be-

stämmelserna i KAP-KL, möjlighet till alternativ pensionslösning. 

 

Alternativ KAP-KL  

 

Allmänt 

Alternativ KAP-KL innebär att den förmånsbestämda ålderspensionen enligt KAP-KL 

byts mot en premiebestämd ålderspension. Övriga pensionsförmåner inom KAP-KL be-

hålls oförändrade eller följer kommunens pensionspolicy.  

 

Jämfört med den ordinarie förmånsbestämda ålderspensionen, innebär alternativ KAP-

KL större flexibilitet och möjlighet till individuell anpassning.  

 

Kostnadsneutralitet  

Alternativ KAP-KL är kostnadsneutral för kommunen. Pensionsförmånen tryggas ge-

nom försäkring med löpande premiebetalning. Premien motsvarar den som kommunen 

skulle ha betalat för förmånsbestämd ålderspension i det fall kommunen tryggat den 

med försäkring.  

 

Anställda som omfattas  

Erbjudandet om alternativ KAP-KL omfattar kommunens sektorschefer samt annan an-

ställd i särskilt fall.  

 

En anställd som omfattas av erbjudandet beslutar själv om han eller hon ska acceptera 

alternativ KAP-KL eller fortsätta att omfattas av den ordinarie förmånsbestämda ålders-

pensionen enligt KAP-KL.  

Eget val  

Den anställde väljer om premien ska placeras i traditionell försäkring eller fondförsäk-

ring, samt om försäkringen ska innehålla återbetalningsskydd eller ej. Återbetalnings-

skydd innebär att det samlade pensionskapitalet betalas ut till de insatta förmånstagarna 

som en månadsvis pension om den anställde avlider.  

 

Försäkringsbolag anvisas av kommunen.  

 

Utbetalning  

Pensionen betalas ut tidigast från 55 års ålder efter individuell överenskommelse med 

försäkringsbolaget. Pensionen kan tas ut under en begränsad tid eller i vissa fall livsva-

rigt. Kortaste utbetalningstid är vanligen fem år.  

 

Övrigt  

En anställd som valt att omfattas av alternativ KAP-KL kan inte återgå till ordinarie 

KAP-KL så länge anställningen i kommunen består. 
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PENSION TILL FÖRTROENDEVALDA  

 

Förtroendevalda på heltid och deltid 

Kommunfulläktige har i KF § 94/2014 antagit Bestämmelser om omställningsstöd och 

pension för förtroendevalda att gälla från och med 15 oktober 2014. För förtroende-

valda som fortsätter ett tidigare uppdrag på motsvarande mer än 40 procents omfattning 

gäller tidigare bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda 

(PBF). 

 

Förutsättningarna för förtroendevald som omfattas av PBFs regler framgår av avtalet. 

 

Alla förtroendevalda får en pensionsavsättning motsvarande 4,5 procent på den pens-

ionsgrundande inkomsten hos kommunen, upp till 7,5 inkomstbasbelopp. 

 

Förtroendevald som av Härryda kommun får ersättning som överstiger 7,5 inkomstbas-

belopp avsätts 30 procent på den del som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp. Denna er-

sättning ges dock längst intill dess den förtroendevalde har fyllt den i 32 a § LAS angi-

ven ålder (f.n. 67 år). 

 

För pensionsavsättning under kalenderåret understigande 1,5 procent av samma års in-

komstbasbelopp utbetalas avsättningen direkt till den förtroendevalde i form av ersätt-

ning som ej är pensionsgrundande. 

 

Pension och avgångsersättning beräknas och betalas ut enligt OPF-KLs regler. 

 

Fritidspolitiker  

Fritidspolitiker i kommunen erhåller skälig ersättning för förlorad tjänstepension. Er-

sättningen utgår i form av en årlig avgift motsvarande 4,5 procent av utbetald ersättning 

för förlorad arbetsinkomst.  

 

Ersättningen betalas ut kontant till den förtroendevalde i februari månad året efter det år 

förlusten hänför sig till. Den förtroendevalde ska kunna visa att förtroendeuppdraget 

medfört minskad tjänstepension, storleken på förlusten behöver dock inte styrkas.  

 

 

Aktiv egen näringsverksamhet  

Förtroendevalda som bedriver aktiv egen näringsverksamhet, får istället för ovanstå-

ende schabloniserade kompensation, ersättning för faktisk pensionsförlust under förut-

sättning att det förlorade beloppet kan styrkas på ett för kommunen godtagbart sätt. Be-

gäran om ersättning ska göras senast i januari månad året efter det år förlusten hänför 

sig till.  

 

Ersättning för uppdragstid före 2003-01-01  

Förtroendevalda som förlorat tjänstepension under uppdragstid före 2003-01-01, har 

rätt till ersättning med faktiskt förlorat belopp under förutsättning att detta belopp kan 

styrkas på ett för kommunen godtagbart sätt. Begäran om ersättning ska göras senast i 

samband med pensioneringen. 
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TRYGGANDE AV KOMMUNENS PENSIONSÅTAGANDE  

 

Härryda kommun tryggar sina pensions-

åtaganden på följande sätt: Avgiftsbe-

stämd ålderspension  

Tryggas sedan 1998 genom försäkring. Årlig inbe-

talning av premie till den försäkring den anställde 

valt.  

Förmånsbestämd ålderspension  Tryggas genom beskattningsrätten. Intjänandet 

skuldförs årligen.  

Pension till efterlevande  Tryggas genom beskattningsrätten. Hela pensions-

beloppet skuldförs i samband med inträffat döds-

fall.  

Särskild avtalspension enligt överens-

kommelse  

Tryggas genom beskattningsrätten. Hela pensions-

beloppet skuldförs i samband med beviljad pens-

ion.  

Intjänad pension före 1998  Pensionsutfästelsen tryggas genom beskattningsrät-

ten och redovisas som en skuld i balansräkningen.  

Alternativ KAP-KL för ledningsgruppen  Tryggas genom försäkring. Löpande inbetalning av 

premie till den försäkring den anställde valt.  

PBF (Pensionsbestämmelser för förtro-

endevalda)  

Tryggas genom beskattningsrätten. Hela pensions-

beloppet skuldförs i samband med beviljad pens-

ion.  

OPF-KL (Bestämmelser om omställ-

ningsstöd och pension för förtroende-

valda) 

Pensionsavgiften beräknas varje kalenderårsskifte 

och avsätts till en av kommunen förvaltad pens-

ionsbehållning. 
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Diarienummer 
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Värdeöverföring från Förbo AB 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunens ombud i Förbo AB att vid 
ordinarie eller extra bolagsstämma rösta för en utdelning i bolaget om totalt 
20 mnkr avseende räkenskapsåret 2020. Detta i den mån sådan utdelning är 
förenlig med 17 kap. 3 § aktiebolagslagen (2005:551). Utdelningen sker 
med hänvisning till 5 § 1 lagen om (2010:879) allmännyttiga kommunala 
bostadsaktiebolag. Utdelningen ska användas för åtgärder inom ramen för 
bostadssociala ändamål. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Ägarrådet för Förbo AB har vid sammanträde den 4 december 2020  
lyft möjligheten att tillämpa undantaget i 5 § 1 i lagen om allmännyttiga 
kommunala bostadsaktiebolag, AKBL, för att bereda ägarkommunerna en 
högre utdelning. Undantaget gör det möjligt att dela ut hela överskottet som 
uppkommit under föregående räkenskapsår, förutsatt att överskottet används 
för sådana åtgärder inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar 
som främjar integration och social sammanhållning eller som tillgodoser 
bostadsbehovet för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar. 
 
Vid beaktande av prognosticerad vinst om 72 mnkr för 2020, bolagets 
soliditet och vad som kan anses vara rimlig nivå på utdelning under givna 
förutsättningar, föreslås en utdelning avseende räkenskapsåret 2020 på 
20 mnkr att fördela proportionellt mellan ägarkommunerna utifrån andel i 
bolaget, där de utdelade medlen ska användas för åtgärder enligt ovan 
nämnda undantag.  

Utdelningen ska dock endast ske i den mån det är förenligt med 
bestämmelserna om skyddet för bolagets bundna egna kapital och 
försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § aktiebolagslagen.  

Inför bolagsstämman kommer kommunens ombud få del av underlag i form 
av årsredovisning med fastställt bokslut för 2020. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse den 14 december 2020  
 Styrelserapport kvartal 3 2020 
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Ärendet 
Frågan om värdeöverföringar såsom utdelningar från ett allmännyttigt 
kommunalt bostadsaktiebolag som Förbo AB regleras i AKBL. En 
utdelning i enlighet med huvudregeln i 3 § AKBL innebär att nivån på 
möjlig utdelning begränsas kraftigt, för 2019 var maximal utdelning enligt 
bestämmelsen 197 tkr av en vinst om totalt 63,1 mnkr. 
 
AKBL innehåller emellertid ett antal undantag. Ett sådant undantag följer av 
5 § 1 och innebär att det är möjligt att dela ut hela överskottet som 
uppkommit under föregående räkenskapsår till ägarna. Detta förutsatt att 
överskottet används för sådana åtgärder inom ramen för kommunens 
bostadsförsörjningsansvar som främjar integration och social 
sammanhållning eller som tillgodoser bostadsbehovet för personer för vilka 
kommunen har ett särskilt ansvar.  
 
Ägarrådet för Förbo AB har vid sammanträde den 4 december 2020 lyft 
möjligheten att tillämpa nämnt undantag för att bereda ägarkommunerna en 
högre utdelning avseende räkenskapsåret 2020. Vidare har ägarrådet genom 
kommunstyrelsens ordförande fört en dialog med bolagsstyrelsens 
ordförande för att bolagsstyrelsen ska kunna beakta ägarrådets synpunkter 
när den bereder förslag till årsstämman om utdelning i Förbo AB.  
 
Vid beaktande av prognosticerad vinst om 72 mnkr för 2020, bolagets 
soliditet och vad som kan anses vara rimlig nivå på utdelning under givna 
förutsättningar, föreslås en utdelning avseende räkenskapsåret 2020 om 
20 mnkr att fördela proportionellt mellan ägarkommunerna utifrån andel i 
bolaget, där de utdelade medlen ska användas för åtgärder enligt 5 § 1 
AKBL. Detta kräver beslut av fullmäktige i respektive ägarkommun.  
 
Ägarkommunernas andelar i Förbo AB är fördelade enligt följande. 
 
Aktieägare Antal aktier Andel kapital och röster Föreslagen utdelning 
Härryda kommun 80 470 42,0% 8 400 000 
Mölndals stad 52 800 27,6% 5 520 000 
Lerums kommun 40 900 21,4% 4 280 000 
Kungälvs kommun 17 160 9,0% 1 800 000 
Summa 191 330 100,0% 20 000 000 
 
Kommunen har fyra verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning varav 
följande två mål rör byggande och boende. ”Bostadsbyggandet skall 
utformas så att en befolkningsökning på lägst 1,5 % kan mötas med bostäder 
i alla ägande- och upplåtelseformer” samt ”Det finns bostäder av god 
kvalitet och tillgänglighet för äldres och funktionsnedsattas bedömda 
behov”. De medel som föreslås delas ut avseende räkenskapsåret 2020 med 
stöd av nämnt undantag i AKBL kommer att användas i kommunens arbete 
med att uppfylla dessa mål, t.ex. genom finansiering av arbetet med 
markfrågor i anslutning till målen, boendestöd och i form av kompensation 
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för uteblivna intäkter som uppstått vid marköverlåtelse för byggnation av 
hyresrätter i stället för försäljning med anbudsförfarande. 
Utdelningen ska dock endast ske i den mån det är förenligt med 
bestämmelserna med 17 kap. 3 § aktiebolagslagen. Detta innebär att 
utdelning inte får äga rum om det efter denna inte finns full täckning för 
bolagets bundna kapital. Vidare får utdelningen enbart genomföras om 
denna framstår som försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens 
art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet samt 
bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.  
 
Inför bolagsstämman kommer kommunens ombud få del av underlag i form 
av årsredovisning med fastställt bokslut för 2020. 
 
 
 
Peter Lönn Birgitta Flärdh 
Kommundirektör Utvecklingschef 
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Sammanfattning 
  
 Efter kvartal 3 är resultatet bättre än verksamhetsplaneringen. Det beror främst på högre intäkter efter 

den årliga hyresförhandlingen, erhållen försäkringsersättning för brand i Gråbo och lägre räntekostnader. 
Detta har även påverkat prognosen för helåret 2020 varför resultatet är 8 Mkr högre. 

  
 Nedan har kommentarer lämnats till större förändringar. När det gäller prognosen finns fortfarande en 

osäkerhet av hur pandemin och effekterna i samhället på grund av corona kommer att påverka Förbos 
resultat och ställning. Fram till efter semestern genomfördes enbart akuta åtgärder i lägenheterna men 
under tredje kvartalet så har vi successivt återgått till att fler åtgärder görs. En osäkerhet finns om 
entreprenörerna kommer att hinna utföra alla arbeten innan årsskiftet. Så här långt ser vi inte att 
finansieringskostnader vid refinansieringar och nyupplåning för projekt har ökat utan samma nivåer som 
före pandemin har erhållits. Hyresförlusterna har inte heller ökat vare sig för bostäder eller lokaler. Det 
statliga stödet, hyresrabatt till lokalhyresgäster i utsatta branscher, har lämnats till våra lokalhyresgäster. 
Osäkerheten kring utvecklingen av fastighetsvärdena kvarstår varför vi inte ändrat förutsättningarna i 
våra prognoser. 

  
 I prognosen har vi tagit hänsyn till kända förändringar, bland annat högre intäkter efter 

hyresförhandlingen för 2020 och att avtalskostnaderna för vinterväg är lägre. Försäkringsersättning 
avseende fasadarbetena på Kantarellen i Mölndal har inte beaktats utan vi inväntar besked från 
försäkringsbolaget. 

  
 I verksamhetsplaneringen ingår varje år en reserv för oförutsedda händelser främst skador. Reserven för 

helåret uppgick till 6 Mkr och höjdes i prognos 2 till 10 Mkr.  Under de första nio månaderna har 
skadorna uppgått till totalt 6,5 Mkr.  

  
 Prognosen för driftsnettot på helåret är 223 Mkr, vilket är 4 Mkr högre än verksamhetsplanen, och 

innebär en direktavkastning på 3,5%. 
  
 Förändringar i räntebindningar, lägre nyupplåning och räntenivåer gör att prognosen för räntekostnader 

är sänkt med 6 Mkr. Den genomsnittliga räntenivån för låneportföljen beräknas till 0,9% vid slutet av 
året. 

  
 Prognosen för årets resultat efter skatt för 2020 är 72 Mkr, i verksamhetsplanen uppgick det till 64 Mkr. 
  
 Investeringar i fastigheter beräknas bli 425 Mkr, fördelat på nyproduktion 202 Mkr samt renoveringar 

och ombyggnationer 223 Mkr. I verksamhetsplanen låg investeringarna på 465 Mkr, fördelat på 
nyproduktion med 232 Mkr samt ombyggnationer och renoveringar med 233 Mkr. 

  
 Nyupplåning under året innebär att låneskulden beräknas öka till 2 105 Mkr vid årets slut, vilket är en 

ökning med 300 Mkr under året. 
  
 Soliditeten beräknas bli 33% vilket är en procentenhet högre än verksamhetsplanen. 
  
 Förslag till beslut: 
  
 -Styrelsen beslutar att godkänna rapporten 
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Resultaträkning - Prognos 3 2020 
  
 Prognosen för intäkterna är höjd med 7 Mkr för bostäder och fordonsplatser.  
  
 Förhandlingsöverenskommelsen med Hyresgästföreningen innebar en genomsnittlig 

hyreshöjning med 1,99% från första januari. För fordonsplatser var hyreshöjningen 5%. 
Övriga intäkter höjs med försäkringsersättning för återuppbyggnad av lägenhet i Gråbo.   

  
 I prognosen ingår investeringen för åtgärder på fasadskivor och bakomliggande regelverk på 

fastigheten Kantarellen i Balltorp. Diskussioner om ersättning pågår med entreprenör och 
försäkringsbolag. Prognosen för övriga intäkter är i nuläget inte höjd för ersättning som 
beräknas komma under året 

  
 Prognosen för driftskostnader är 2 Mkr högre än verksamhetsplanen. Kostnader för övrig 

fastighetsskötsel, sotning och OVK beräknas bli högre under året, samtidigt som kostnaden 
för vinterväg, personal och trädgård beräknas bli lägre.  
Förbrukning av värme har varit lägre då året började med milda månader. 
Till följd av högre elpris och högre vattenförbrukning är prognosen för el- och 
vattenkostnaderna höjda i prognosen.  
I prognosen ingår även en självrisk för en brand på Kyrkängen i Lindome samt ökade 
kostnader för bevakning. 

  
 Prognosen för underhållskostnaderna är höjd med 1 Mkr jämfört med verksamhetsplanen. 

Kostnader för skador, främst vattenskador, under de första 9 månaderna var 6,5 Mkr. 
Reserven för skador och oförutsedda händelser uppgick till 6 Mkr vid årets början och höjdes 
i prognos 2 för att täcka oförutsedda händelser under andra halvåret. Kvarvarande reserv för 
sista kvartalet är 3,5 Mkr. 

  
 Driftsnettot är därmed 4 Mkr högre än verksamhetsplanen. 
  
 I prognosen för avskrivningar ingår tidigarelagda avskrivningar för en fastighet i Lerum med 

anledning av en framtida planerad ombyggnation. I prognosen ingår även en justering av 
avskrivningstider för en fastighets fasad, då avskrivningstiden inte överensstämde med 
verklig livslängd vid införande av komponentindelning 2013. 

  
 Prognosen för räntekostnader är sänkt då räntenivåerna är lägre och att prognosen för 

nyupplåning är sänkt. Den största förändringen är på grund av att ränteswappar stängdes i 
slutet av 2019 vilket minskar räntekostnaderna under år 2020. 

  
 Prognos 3 för resultat efter finansnetto för 2020 ligger med dessa förutsättningar på 90 Mkr 

vilket är 9 Mkr högre än verksamhetsplanen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Page 96 of 413



5

 
  
Helår 2020                               
Mkr 

Prognos 3 
2020  

kr/kvm  VP 2020  kr/kvm  Utfall 
2019  

kr/kvm   

Bostadshyror  471  1 169  467 1 160  451.0 1 138 
Lokalhyror 29 973 29 907 28.6 941 
P-platser mm 22 51 19 44 22.6 53 

Hyresintäkter  522 1 207  515 1 192  502.2 1 177 
Driftkostnader - 203 - 469 - 201 - 465 - 192.0 - 450 
Underhållskostnader -80 - 185 -79 - 183 -84.9 - 199 
Fastighetsskatt -16 -37 -16 -37 -15.4 -36 

Driftnetto  223  516  219  507  209.9  492 
Avskrivningar -94 - 217 -93 - 215 -85.7 - 201 
Administration -19 -44 -19 -44 -19.3 -45 

Rörelseresultat  110  254  107  248  104.9  246 
Ränteintäkter 0 0 0 0 0.2 0 
Räntekostnader -20 -46 -26 -60 -25.1 -59 

Resultat efter finansnetto 90  208 81  187 80.0  187 
Försäljning fastighet/bolag     -0,2  
Skattekostnad -18 -42 -17 -39 -16.7 -39 

Redovisat resultat 72  166 64  148 63.1  148 
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Balansräkning och investeringar 
  
 Tillgångarna värde beräknas uppgå till 3 457 Mkr vid årets slut. 
  
 Prognos 3 för årets investeringar i fastigheterna är 425 Mkr. I 

verksamhetsplanen uppgick dessa till 465 Mkr. 
  
 Det egna kapitalet beräknas till 1 124 Mkr i prognos 3. De långfristiga 

skulderna uppgår till 2 045 Mkr men beräknas öka till 2 105 Mkr fram till 
årsskiftet. 
 
 
 

Balansräkning Mkr Utfall      
2020-09-30  

P3            
2020-12-31  

VP            
2020-12-31  

Utfall      
2019-12-31 

Byggnader och mark 3 331.5 3 435 3 479 3 102.6 
Inventarier 5.6 7 8 6.1 
Finansiella anläggningstillgångar 0.1 0 0 0.1 

Anläggningstillgångar 3 337.2 3 442 3 487 3 108.8 
Kortfristiga fodringar 7.7 15 15 16.5 
Likvida medel 59.3 0 0 1.6 
Omsättningstillgångar 67.0 15 15 18.1 

S:a tillgångar 3 404.2 3 457 3 502 3 126.9 

Bundet kapital 98.2 98 98 98.2 
Fritt kapital 1 028.4 1 026 1 017 974.3 

Eget kapital 1 126.6 1 124 1 115 1072.5 
Obeskattade reserver 1.1 1 1 1.1 
Uppskjuten skatteskuld 95.0  135  135 95.0 
Långfristiga skulder 2 045.0 2 105 2 150 1 805.0 
Kortfristiga skulder  136.5  92  101 153.3 
Skulder 2 181.5 2 197 2 251 1 958.3 

S:a skulder och eget kapital 3 404.2 3 457 3 502 3 126.9 
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 Prognosen för investeringar i nyproduktion är sänkt till 202 Mkr. I 

verksamhetsplanen uppgick investeringar i nyproduktion till 232 Mkr. 
Sänkningen beror justeringar mellan åren. 

  
 Investeringar i renoveringar och ombyggnationer är i prognos 3 till 223 Mkr. I 

verksamhetsplanen uppgick de till 233 Mkr. Sänkningen beror på senarelagda 
arbeten inne i lägenheter till följd av Corona-pandemin. 

  
 En detaljerad specifikation över det planerade underhållet finns i bilaga 2. 
  

 

Investeringar                                                                   
Mkr 

Planerat    
2020 

Beslutade ej 
avslutade 

Nedlagt Skillnad 

Inventarier 3 3 1 2 

Nyproduktion     
Landevi gårdar, Landvetter C, Landvetter 134 252 116 136 
Tallspinnaren, Norra Säteriet, Mölnlycke 60 130 123 7 
Övriga investeringar, projektering 8 8 4 4 

Övriga investeringar     
Renovering Stommen etapp 2 och 3, Landvetter 5 45 46 -1 
Renovering Stommen etapp 4, Landvetter 21 32 14 18 
Renovering Säteriet etapp 4, Mölnlycke 44 71 65 6 
Renovering Säteriet etapp 5, Mölnlycke 11 46 4 42 
Renovering av utemiljö säteriet, etapp 2 8 8 6 2 
Renovering fasad Hulan, Lerum 3 17 16 1 
Markarbeten, Hulan, Lerum 11 22 10 12 
Fiberinstallation hela Förbo 6 31 0 31 
Renovering Bohusgatan Marstrand, Kungälv 24 33 9 24 
Övre Balltorp renovering 12 12 9 3 
Fasad och takarbeten, Lindkullen, Mölnlycke 4 9 4 5 
Badrumsrenovering, Stationsvägen Hindås 5 10 9 1 
Stam- och badrumsrenovering Vallen, Mölnlycke 0 0 0 0 
Övriga investeringar 69 56 41 15 

Summa 428 785 477 308 
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Kassaflöde 
  
 Prognosen för kassaflöde från den löpande verksamheten är 206 Mkr. För att 

finansiera årets investeringar i fastigheter på 425 Mkr beräknas nyupplåning 
ske med 300 Mkr. 

 
 
 

 

Kassaflödesanalys Mkr Utfall    
202001-09  

Prognos 3 
2020  

VP 2020  Utfall 
2019  

Den löpande verksamheten     
Rörelseresultat  107.7  110  107  106.0 
Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet     
Avskrivning  67.4 94 93 85.7 
Räntenetto -14.7 -20 -26 -24.9 
Skatt -18.9 22 0 -0.7 

Kassaflöde från den löpande verksamheten för 
förändring av rörelsekapitalet 

 141.5  206  174  166.1 

Förändring i rörelsekapitalet -8.0 -60 29 42.1 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  133.5  146  203  208.2 
Investering i fastigheter - 294.8 - 425 - 465 - 396.9 
Försäljning av fastigheter 0.0 0 0 0.0 
Förändring av räntebärande skulder  240.0  300  285  190.0 
Övriga poster -21.0 -23 -23 -4.0 

Årets kassaflöde 57.7 -2 0 -2.7 
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Nyckeltal 
  
 Soliditeten beräknas till ca 33% vid årets slut vilket är en procentenhet högre 

än verksamhetsplanen. Soliditeten per 2019-12-31 uppgick till 34,3%. 
  
 Direktavkastning på marknadsvärdet beräknas vara oförändrat jämfört med 

föregående år, 3,5%. Direktavkastningen för helåret 2020 är baserad på 
värdering av fastigheterna per 2019-12-31 uppräknad med 2%, samt 
tillkommande värde för nyproducerade fastigheten Tallspinnaren. 

  
 

Nyckeltal Prognos 3 
2020 

VP 2020 Utfall 2019 

A) Tillgångarnas värde, Mkr 3457 3502 3126,9 
B) Fastigheternas bokförda värde, Mkr 3435 3479 3102,6 
C) Marknadsvärde fastigheter, Mkr 6583 6374 6277 
D) Eget kapital, Mkr 1124 1116 1072,5 
E) Låneskuld, Mkr 2105 2150 1805 
F) Hyresintäkter, Mkr 522 515 502,2 
G) Driftnetto ./. Administration, Mkr 204 200 190,6 
H) Räntenetto, Mrk -20 -26 -24,9 
I) Rörelseresultat, Mkr 110 107 105 

Synlig soliditet, % ( D/A ) 33 32 34,3 
Justerad soliditet, % ( C+D/A+C ) 55 53 57,0 
Direktavkastning % (driftsnetto/marknadsvärde) 3,5 3,5 3,5 
Fastigheternas avkastning, % ( G/B ) 7,1 6,6 7,0 
Räntekänslighet, % ( I/E) 5,2 5,0 5,8 
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Finansiering 
  
 Efter att nyupplåning har gjorts med 240 Mkr samt lån, totalt 430 Mkr, har 

refinansierats under året uppgår låneskulden till 2 045 Mkr per 2020-09-30. 
  
 Under fjärde kvartalet 2020 kommer lån om 160 Mkr att refinansieras och 

nyupplåning beräknas till 60 Mkr för att finansiera investeringar i nyproduktion 
och renoveringar varpå låneskulden per 2020-12-31 kommer uppgå till 2 105 
Mkr. Totalt har lånen då ökat med 300 Mkr under 2020 vilket är 45 Mkr lägre än 
verksamhetsplanen för året. 

  
 Prognosen är att den genomsnittliga räntenivån bedöms uppgå 0,9% i slutet av 

året. Vi har då utgått från marknadens prognoser över ränteutvecklingen. 
  

 

Basfakta och nyckeltal Utfall               
2020-09-30 

Prognos 3 
2020-12-31 

Prognos 2 
2020-12-31 

VP                 
2020-12-31 

Utfall               
2019-12-31 

Låneskuld, Mkr 2 045,0 2 105 2 105 2 150 1 805,0 
Låneram enligt finanspolicy, Mkr 2 200,0 2 200 2 200 2 200 2 200,0 
Swapvolym, Mkr 850,0 800 750 850 750,0 
Räntetaksvolym, Mkr 320,0 320 300 150 200,0 
Genomsnittlig ränta, % 
(momentan) 

0,9% 0,9% 0,9% 1,0% 0,9% 

Återstående räntebindningstid, år 3,3 3,1 2,7 2,7 3,4 
Andel justering inom 12 mån, % 48% 49% 54% 54% 50% 
Återstående konverteringstid, år 2,7 2,7 2,6 2,3 2,2 
Andel förfall inom 12 mån, % 24% 20% 21% 20% 33% 
Lån mot kommunal borgen, Mkr 0 0 0 0 0 
Lån mot pantbrev, Mkr 2 045,0 2105 2075 1875 1 805,0 
Övriga ställda säkerheter 0,6 1 1 1 0,6 
Likviditetsreserv, Mkr 159,0 100 100 100 97,6 
Placeringar, Mkr 0 0 0 0 0 

 

 

Skuld per långivare Utfall               
2020-09-30 

Antal lån % av skuld 

Nordea 200,0 1 10% 
SEB 975,0 8 48% 
Handelsbanken 870,0 7 43% 

Summa lån 2045,0 16,0 100% 
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Förfalloprofil - räntebindning 2020-03-31 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förfalloprofil - konvertering 2020-03-31 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historiska 
räntenoteringar 

dec-16 dec-17 dec-18 dec-19 jun-20 sep-20 

Reporänta -0,50 -0,50 -0,25 0,00 0,00 0,00 
Stibor 3 mån -0,59 -0,47 -0,13 0,15 0,06 -0,05 
Swap 2 år -0,35 -0,15 0,06 0,23 -0,01 -0,05 
Swap 5 år 0,26 0,49 0,50 0,39 0,07 0,06 
Swap 10 år 1,10 1,20 1,12 0,69 0,29 0,30 
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Bilaga 1 Resultaträkning - Periodens utfall 
  
 Under perioden avviker intäkter för bostäder och fordonsplatser positivt. Den 

positiva avvikelsen beror dels på att årets hyreshöjning översteg 
verksamhetsplanens, dels på erhållen försäkringsersättning för en brand i 
Gråbo.  

  
 Driftskostnaderna är något högre än verksamhetsplanen för perioden. 

Kostnaderna för personal har varit lägre än planen för. Arbetsgivaravgifter var 
tillfälligt sänkta under andra kvartalet och årets löneförhandling senarelagd. 
Början på året var relativt milt och gav en lägre kostnad för uppvärmning. I 
verksamhetsplanen ligger kostnader för uppvärmning som beräknas utifrån ett 
temperaturmässigt normalår. 
Kostnader för el och vatten har varit högre än planen till följd av högre elpris 
och högre vattenförbrukning.  
Teknisk tillsyn har utförts under perioden för bland annat hissar och rökluckor. 

  
 Underhållskostnaderna var lägre än verksamhetsplanen under perioden. 

Under en period genomfördes enbart akuta åtgärder i lägenheterna. Gradvis 
genomförs nu även andra arbeten. 

  
 Räntekostnaderna är lägre på grund av lägre räntenivåer, mindre nyupplåning 

och att stängning av ränteswappar i slutet av 2019 vilket minskar 
räntekostnaderna för år 2020. 

  
Utfall januari – 
september 2020  
Mkr 

Utfall  kr\kvm   Vplan  kr\kvm  Utfall - 
VP  

Föreg 
år  

kr\kvm  Utfall – 
F å  

Bostadshyror  351.6 1 164  349.5 1 158 2.1  336.0 1 130 15.6 
Lokalhyror 21.6  966 21.8  979 -0.2 21.3  935 0.3 
P-platser mm 19.1 59 14.4 44 4.7 21.4 66 -2.3 

Hyresintäkter  392.3 1 209  385.7 1 190 6.6  378.7 1 182 13.5 
Driftkostnader - 144.8 - 446 - 144.1 - 445 -0.7 - 139.4 - 436 -5.3 
Underhållskostnader -47.5 - 146 -53.7 - 166 6.2 -57.2 - 177 9.7 
Fastighetsskatt -11.9 -37 -11.8 -36 -0.1 -11.6 -36 -0.3 

Driftnetto  188.0  580  176.1  543 12.1  170.5  533 17.7 
Avskrivningar -67.4 - 208 -67.5 - 208 0.1 -60.4 - 189 -7.0 
Administration -13.1 -40 -14.1 -43 1.0 -13.9 -43 0.8 

Rörelseresultat  107.6  332 94.5  292 13.2 96.2  301 11.5 
Ränteintäkter 0.1 0 0.1 0 0.0 0.2 1 -0.1 
Räntekostnader -14.8 -46 -19.4 -60 4.6 -14.6 -46 -0.2 

Resultat efter 
finansnetto 

93.0  287 75.2  232 17.8 81.8  253 11.2 

Försäljning 
fastighet/bolag 

0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 

Skattekostnad -18.9 -58 -12.7 -39 -6.2 -16.3 -51 -2.6 

Redovisat resultat 74.1  228       62.5  193 11.6 65.5  205 8.6 
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Bilaga 2 Investeringsram planerat underhåll 
Planerat underhåll, Mkr                                                                                              
(åtgärder överstigande 1 Mkr specificeras) 

Vplan 
2020 

Prognos 3 
2020 

Härryda:    
Säteriet, Mölnlycke Renovering av nedergårdarna inklusive stambyten. Under 

2020 färdigställs etapp 4 och etapp 5 påbörjas. 
55,2 54,5 

Säteriet, Mölnlycke Renovering av utemiljö, etapp 2 8,0 7,6 
Vallen, Mölnlycke Stam- och badrumsrenovering 13,5 0,0 
Lindkullen, Mölnlycke Fasadarbeten 5,0 4,2 
Skogsgläntan, Mölnlycke Fönsterbyte och takarbeten 6,5 7,0 
Stommen, Landvetter Renovering av bl a fasader, tak och mark. Etapp 2 och 3 

färdigställs och etapp 4 påbörjas. 
36,5 26,5 

Stationsvägen, Hindås Badrumsrenovering 3,3 5,3 
Mölndal:    
Tåbrovägen, Lindome Fasadarbeten 1,0 1,2 
Fågelsten, Lindome Fasadarbeten 2,5 1,4 
Avfallsstation, Balltorp Molocker 4,0 4,0 
Kyrkängen, Lindome Fasadarbeten 6,0 6,5 
Övre Balltorp FTX-aggregat 2,0 0,9 
Övre Balltorp Fjärrvärmecentral 2,5 0,0 
Övre Balltorp Renovering av bl a fasader, tak, balkonger och loftgångar 14,5 16,2 
Lerum:    
Drängsered, Gråbo FTX-aggregat 1,0 1,0 
Höjden, Lerum Fasadarbeten 1,0 1,9 
Hallsås, Lerum Fasadarbeten 1,7 3,8 
Hulan, Lerum Renovering 5,0 5,4 
Hulan, Lerum Markarbeten 10,0 10,8 
Kungälv:    
Björkås, Ytterby Renovering loftgångar 3,5 4,0 
Björkås, Ytterby Aktivitetspark 5,7 0,2 
Marstrand 
Körsbärsgatan 

Takarbeten 2,0 2,1 

Marstrand Koön 
Bohusgatan 

Bergvärmepump och solceller 1,5 0,8 

Marsstrand Koön 
Bohusgatan 

Renovering av fasader, tak och stammar 26,0 23,6 

Övrigt:    
Nytt områdeskontor i Kungälv 2,0 4,8 
Energiåtgärder, sophantering mm 5,9 10,0 
Ny fiberinstallation, flera områden 8,2 5,6 
Samtliga områden (underhåll som per åtgärd understiger 1 mkr) 11,4 26,1 

Summa Planerat Underhåll 245,4 235,4 

    
varav planerat underhåll som redovisas som kostnad: 12,3 12,3 
varav planerat underhåll som redovisas som investering: 233,1 223,1 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Ekonomi- och upphandlingsfunktionen 
Bo Ekström 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2020-12-30   
 

 
 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Diarienummer 
2020KS763 040 

 

 

Kapitalisering av Kommuninvest Ekonomisk förening 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att besluta om och vidta 
de åtgärder som krävs för inbetalning av kapitalinsats i Kommuninvest 
Ekonomiska förening till följd av ökade krav på kapitalinsats under åren 
2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp motsvarande maximalt 1 300 
kr per invånare. Beloppet finansieras av likvida medel inom ramen för 
tidigare beslutad upplåning. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan uppdrar 
kommunstyrelsen åt ekonomichef att genomföra betalningen av ökad 
kapitalinsats upp till ett belopp motsvarande maximalt 1 300 kr per 
invånare, till Kommuninvest Ekonomisk förening. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Härryda kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening. 
Föreningen äger Kommuninvest i Sverige AB som har som syfte att 
finansiera kommuner och regioner. Kommuninvests kreditvärdighet bygger 
på en solidarisk borgen från medlemmarna.  
 
Härryda kommun samt Härryda energi AB har samtliga långfristiga lån 
placerade hos Kommuninvest, sammanlagt 1 160 mnkr per 2020-12-31. 
 
Vid stämman 2020 för Kommuninvest ekonomiska förening beslutades att 
den obligatoriska medlemsinsatsen för samtliga kommuner ska vara 1 300 
kronor per invånare vid utgången av 2024. Då Härryda kommun i dagsläget 
har erlagt en insats på 32 661 900 kr innebär beslutet att ca 15 mnkr 
kommer att behöva tillskjutas under perioden 2021-2024.  
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 30 december 2020  
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 Skrivelse från Kommuninvest Ekonomisk förening 3 september 
2020 

 
Ärendet 
Kommuninvest 
Härryda kommun är sedan 1996 medlem i Kommuninvest Ekonomisk 
förening (Föreningen). Föreningen är en medlemsorganisation som 
företräder medlemmarna i finansieringsfrågor. Syftet är att finansiera 
kommuner och regioner.  
 
Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen helägda 
dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (Kommuninvest). 
Kommuninvests kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk borgen från 
medlemmarna, vilken bidrar till att göra Kommuninvest till en attraktiv 
motpart för investerare och finansiella institutioner. 
 
Härryda kommun har vid årsskiftet 2020/21, tillsammans med Härryda 
Energi AB, 1 160 mnkr i långfristiga lån. Samtliga lån är upptagna via 
Kommuninvest. En förutsättning för detta är medlemskapet i Föreningen. 
 
Återbetalning av förlagslån 
I november 2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna 
omfattande 1 miljard kronor. Syftet med förlagslånet var att, efter 
finanskrisen, snabbt höja nivån på kapitalet i Kommuninvest i avvaktan på 
att det genom medlemsinsatser ökat till de nivåer som krävs av 
Finansinspektionen. 
 
Härryda kommuns förlagslån till föreningen uppgick till 4 200 tkr. 
 
Genom regeländringar får förlagslånet till Kommuninvest inte längre räknas 
in i kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller den tänkta 
funktionen. Förlagslånen har därför sagts upp och har återbetalats till 
Föreningen som har återbetalat förlagslånet till Härryda kommun den 30 
september 2020. 
 
Inbetalning av kapitalinsats 
För medlemskap i Föreningen krävs att man bidrar med en kapitalinsats 
genom en obligatorisk medlemsinsats. Tidigare har det funnits vissa 
möjligheter att välja nivå på insatsen. Härryda kommun har erlagt en 
sammanlagd medlemsinsats på 32 661 900 kr. På medlemsinsatsen utgår i 
allmänhet ränta, vilken ofta varit 2 procent över Riksbankens reproränta (fn 
2%). 
 
Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring i stadgarna så att 
endast en nivå för på medlemsinsatsen ska gälla för samtliga medlemmar. 
Den nya insatsen uppgår till 1 300 kr per invånare för kommuner, vilket ska 
ha uppnåtts under 2024. 
 
Den nya nivån är kopplad till en trappa där kravet på en lägsta insats ökar 
succesivt enligt nedan: 
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År Insats (kr/invånare) Insats kr för Härryda 

kommun  
Tillkommande insats 

2020 900 32 661 900 
 (befintlig insats) 

0 

2021 1000 36 291 000 3 629 100 
2022 1100 39 920 100 7 258 200 
2023 1200 43 549 200 10 887 300 
2024 1300 47 178 300 14 516 400 
  
Härryda kommun ska alltså betala 3 629 100 kr årligen under perioden 
2021-24. Den nya medlemsinsatsen kommer då att vara 47 178 300 kr. Den 
tillkommande insatsen kommer att bokföras som en tillgång i kommunens 
balansräkning och således inte belasta resultatet.  
 
Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen bedömer att Härryda kommun även fortsättningsvis ska vara 
medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening och därmed ha möjlighet att 
använda Kommuninvest för sin och kommunkoncernens finansiering. Den 
sammantagna bedömningen är att kommunen bör tillskjuta medel för 
medlemsinsatsen i enlighet med föreningsstämmans beslut. 
 
 
 
 
 
Peter Lönn    Bo Ekström 
Kommundirektör   Ekonomichef 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sektorn för Samhällsbyggnad 
Adam Bove 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-01-20   
 

 
 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Diarienummer 
2021KS35 261 

 

 

Arrendeavtal för Aktivitetspark i Mölnlycke 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner avtal om anläggningsarrende mellan 
Härryda kommun och företaget Aktivitetspark i Mölnlycke AB. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner arrendeavtalet 
uppdrar kommunstyrelsen åt mark- och exploateringschef att underteckna 
arrendeavtalet.  
 
Sammanfattning av ärendet  
Aktivitetspark i Mölnlycke AB, nedan benämnt Bolaget, har inkommit med 
en förfrågan om att arrendera mark för att anlägga aktivitetsparker i Härryda 
kommun. Aktivitetsparkerna består huvudsakligen av anläggningar för 
bangolf (minigolf) och padeltennis. Aktivitetsparkerna ska finansieras och 
drivas i privat regi av Bolaget.  

Härryda kommun har tillsammans med Bolaget funnit två lämpliga platser 
för aktivitetsparkerna, varav en är belägen på västra sidan om Massetjärn i 
Mölnlycke. Sektorn för samhällsbyggnad har upprättat förslag till arrende-
avtal för aktivitetsparken i Mölnlycke. Arrendeavtalet är ett så kallat 
anläggningsarrende och berör fastigheterna Hulebäck 1:133, Hulebäck 
1:134, Hulebäck 1:153 och Hulebäck 1:282.  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 20 januari 2021  
 Avtal om anläggningsarrende 
 Stadsbyggnadsstudie – Mölnlycke centrum, antagen av 

kommunfullmäktige den 30 januari 2020 
 Riktlinjer för arrenden, antagen av kommunfullmäktige den 14 

november 2019. 
Ärendet 
Aktivitetspark i Mölnlycke AB, nedan benämnt Bolaget, har inkommit med 
en förfrågan om att anlägga aktivitetsparker i Härryda kommun. 
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Anläggningarna ska ha fokus på folkhälsa, gemenskap och trivsel och 
parkerna är avsedda att fungera som mötesplatser för personer med olika 
ålder, kön, bakgrund och erfarenheter. Aktivitetsparkerna innehåller 
huvudsakligen anläggningar för bangolf (minigolf) och padeltennis. Härryda 
kommun har tillsammans med Bolaget funnit två lämpliga platser för 
aktivitetsparkerna, varav en är belägen på västra sidan om Massetjärn i 
Mölnlycke. Marken ägs av kommunen och föreslås upplåtas till Bolaget 
genom arrendeupplåtelse.  

Området vid idrottsplatsen och Massetjärn i centrala Mölnlycke är under 
utveckling. Stadsbyggnadsstudien för Mölnlycke centrum anger att de 
centrala delarna av staden ska utvecklas till en självklar plats för möten, 
aktivitet, rofylldhet och en plats för att växa. Parken vid Massetjärn föreslås 
utvecklas till en naturlig samlingspunkt för aktivitet och rekreativa 
funktioner. Vidare har en medborgarundersökning 2019 visat att 
kommuninvånarna vill att centrum ska vara mer levande, med bättre utbud 
av bland annat mötesplatser, lekplatser, parkområden, sportanläggningar 
mm. Aktivitetsparkens närhet till kollektivtrafik gör aktiviteterna 
lättillgängligt för alla åldrar.  

På området närmast Massetjärn är en bangolfbana (minigolf) avsedd att 
anläggas. Banan är tänkt att vara en s.k. äventyrsgolfbana för att smälta in i 
befintlig parkmiljö. Arrendeavtalet ger också Bolaget möjlighet att inom 
området uppföra en servicebyggnad som är avsedd att innehålla reception, 
WC/dusch och kiosk med servering. På området närmast Mölnlycke IP 
avses tre stycken utomhusbanor för padeltennis att anläggas. Banorna 
anläggs på befintlig mark och består av genomsiktliga glas- och 
gallerväggar, dvs utan tak. Banorna avses vara belysta och kring banorna 
skapas ytor för åskådare och förbipasserande. 

Området för padeltennis är planlagd för idrottsändamål som ej får bebyggas 
(prickmark). Härryda kommun bedömer att upplåtelsens ändamål stämmer 
överens med planbestämmelserna. Bolaget ska söka bygglov för 
utomhusbanorna för padeltennis i enlighet med villkor i arrendeavtalet. 

Området för bangolfbanorna och servicebyggnaden är planlagd som allmän 
plats med ändamål Park. I kommunens riktlinjer för arrenden, antagen av 
kommunfullmäktige den 14 november 2019, anges att mark inom 
detaljplanelagt område endast är möjligt att arrendera om området inte är 
allmän platsmark, samt att arrendets syfte överensstämmer med 
detaljplanens användningsbestämmelser. Den huvudsakliga anledningen är 
att allmän platsmark ska vara tillgängligt för allmänheten och ej upplåtas till 
enskild. Aktivitetsparken inom detta område beläggs med förbud mot 
inhägnad och föreslagen verksamhet kan anses överensstämma med planens 
syfte. 

Arrendetiden, som enligt föreslaget avtal är tio år, har bedömts utifrån syftet 
med upplåtelsen och möjligheten för Bolaget att investera i anläggningarna. 
Arrendeavgälden för aktivitetsparken är 58 750 kronor/år.   

Anläggningarna ska i sin helhet finansieras och drivas i privat regi av 
Bolaget. Härryda kommun får intäkter i form av årlig arrendeavgäld. 
Avgälden har bestämts utifrån en marknadsmässig bedömning av markens 
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värde, avkastningsförmåga, arrendetyp och syfte, i enlighet med 
kommunens antagna riktlinjer för arrenden. Driftkostnader bedöms ej 
påverkas i någon större utsträckning då upplåtelsen innebär minskade 
kostnader på grund av minskade ytor för drift samtidigt som upplåtelsen kan 
komma att innebära merkostnader på återstående ytor.  

Arrendeavtalet innehåller ett så kallat indirekt besittningsskydd, vilket 
innebär att kommunen kan bli ersättningsskyldig för arrendatorns förluster 
om kommunen säger upp arrendeavtalet. Ersättningsskyldigheten uppstår 
endast om framtida uppsägning av avtalet anses vara oskälig enligt gällande 
arrendelagstiftning. Förlust som uppstår för pågående verksamhet, s.k. 
rörelseskada, ska ej ersättas i enlighet med avtalet. Storleken på ersättning 
till arrendatorn som skulle uppstå är mycket osäker. Sannolikt kan 
ersättningsskyldigheten dock innebära att kommunen ska ersätta arrendatorn 
för anläggningarnas återstående värde samt för kostnader förenade med 
etablering på ny plats (motsvarande anläggningskostnad). 

 
Förvaltningens bedömning 
En aktivitetspark med sportaktiviteter för en bred målgrupp stämmer väl 
överens med stadsbyggnadsstudien för Mölnlycke centrum och de dialoger 
som hållits med allmänheten. Aktivitetsparken kan bli en naturlig och aktiv 
mötesplats invid Massetjärn med dess närhet till skola och befintlig 
idrottsanläggning. Det finns i dagsläget inga bangolfanläggningar i 
kommunen varför anläggningen kan utgöra ett välkommet tillskott i 
Mölnlycke centrum och fungera som ett komplement till Massetjärns 
nuvarande karaktär med fria parkytor. 

Upplåtelsen innebär en avvikelse från kommunens riktlinjer för arrenden. 
Förvaltningen föreslår undantag från riktlinjerna då verksamheten 
huvudsakligen riktar sig till allmänheten och tillgängligheten till området 
inte försämras. Bangolfbanor och kioskverksamhet är ett inte ovanligt inslag 
i parkmiljöer och lockar till vistelse i parken varför upplåtelsen kan anses 
stämma överens med detaljplanens syfte.  

Förvaltningen bedömer att upplåtelsens ekonomiska konsekvenser och 
risker (avtalsvillkor) är acceptabla och nödvändiga för att möjliggöra 
aktivitetsparkerna enligt Bolagets förslag.  

 
 
Anders Ohlsson Karl Falck 
Samhällsbyggnadschef Tf. mark- och exploateringschef
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MEDVERKANDE
En projektgrupp inom kommunen från sektor Samhällsbyggnad har medverkat i arbetet  
med den sammanfattande rapporten ”Vi möts i Mölnlycke” (2020)
Projektledare: stadsarkitekt Matilda Svenning.
Stadsbyggnadsstudie och utredningar i sin helhet: harryda.se/molnlyckecentrum

Beslut i Kommunfullmäktige 2020-01-30 § 4, om att anta mål och strategier för Mölnlycke centrum.

Rapporten ”Vi möts i Mölnlycke” (2020) är en sammanfattning av strategier och slutsatser i stadsbyggnadsstudie för Mölnlycke centrum (2018) och de 
övergripande strategiska utredningarna om sociala aspekter, ekosystemtjänster, bebyggelse, trafik, mobilitet och parkering samt handel- och stadsliv. 
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Koppla samman centrum  
genom starka stråk och väl gestaltad bebyggelse

• Mer bebyggelse och högre täthet 
centralt, i huvudsak 4–7 våningar, så 
fler får nära till allt och fler människor 
rör sig i centrum. Något högre skala 
kan prövas i stationsområdet vid 
omvandling. Enstaka högre hus kan 
prövas vid viktiga platser, t ex centrumkärnan eller stationen.

• Ny bebyggelse utformas i varierad skala och fin detaljering – 
med upplevelser i ögonhöjd. Bebyggelsen ska stärka identite-
ten som attraktiv småstad, viktiga stråk och offentliga platser. 

• Komplettera med bostadsbebyggelse i de delar av centrum 
som idag endast inrymmer arbetsplatser/skolor, för att 
levandegöra centrum under fler timmar på dygnet. Blanda 
bostäder, service och arbetsplatser för att skapa liv, rörelse 
och trygghet.

Syfte och bakgrund
Mölnlyckes centrala delar står inför en utbyggnad och förtätning 
med bostäder, verksamheter och service. Inte minst när 
järnvägen i framtiden byggs ut för pendeltågtrafik. Stadsbilden 
kommer att förändras och det kommer ställas stora krav på en 
väl utbyggd infrastruktur.

För att säkerställa den långsiktiga utvecklingen av Mölnlyckes 
centrala delar gavs ett politiskt uppdrag om att ta fram en stads-
byggnadsstudie på strategisk nivå, med särskilt fokus på attraktiv 
stadskärna och ändamålsenlig infrastruktur.

Stadsbyggnadsstudien beskriver ett tätare Mölnlycke med fler 

bostäder, verksamheter och service för att uppnå ett stadsmässigt 
och levande centrum, med goda villkor både för handel, verksam-
heter och boende. 

Denna rapport är en sammanfattning av stadsbyggnadsstudien 
och de utredningar som har fördjupat frågeställningarna.  Analy-
serna och rekommendationerna är ett underlag för ställningsta-
ganden för utvecklingsriktning för Mölnlycke centrum. 

Kommunfullmäktige har antagit mål och strategier i denna 
rapport, som inriktning för pågående och framtida projekt inom 
Mölnlycke centrum.

Illustration: White arkitekter

Mölnlycke ska utvecklas till en självklar destination och ort att leva i.  
Det är den moderna småstaden med puls, med ett brett centrumutbud, fler bostäder  

och verksamheter och ett hållbart resande. 

Det finns behov av att omfördela trafikflödena i 
centrum för en långsiktigt fungerande infrastruktur  
och en attraktiv stadsmiljö.

Villkoren för gående och cyklister behöver bli bättre 
för att läka samman staden och uppmuntra hållbara 
resvanor.

Utbudet av kvalitativa grönytor och mötesplatser 
behöver stärkas, liksom den biologiska mångfalden.

Mölnlycke behöver utvecklas för att bli mer 
konkurrenskraftigt och stärka sin roll i regionen.

Tätheten måste öka för att uppnå ett stadsmässigt 
och levande centrum, med goda villkor både för 
handel, service och för boende.

En mer effektiv lösning på parkeringsfrågan behöver 
tas fram som både hanterar behovet av centrala
parkeringsplatser och frigör yta för stadsutveckling  
och vistelse.

KNÄCKFRÅGOR

Sammanfattning och slutsatser
Mölnlycke centrums utveckling
Stadsbyggnadsstudien med fördjupade utredningar lyfter fyra strategier för att Mölnlycke centrum ska fortsätta utvecklas som ett attraktivt och 
livskraftigt centrum, som lockar till möten – en småstad med puls. Strategierna är långsiktiga och ska svara på behovet av stärkt regional konkur-
renskraft, fler boende och verksamma i centrum, en mer effektiv lösning på parkeringsfrågan och ett mer gå- och cykelvänligt Mölnlycke, med 
kvalitativa grönytor och mötesplatser. Framtida förändringar i centrum, på både kort och lång sikt, bör gå i denna riktning. 

Stärk Mölnlycke som destination 
för ett livskraftigt och attraktivt centrum

• Förädla och stärk varje pusselbit; 
centrumkärnan, Mölndalsåns 
å-rum, stationsområdet, 
stadspark vid Massetjärn och 
Mölnlycke fabriker. Var och en 
är destinationer som tillsammans bildar en unik helhet.

• Utveckla entrépunkter och baksidor till en välkomnande 
stadsfront, med väl gestaltad stadsmiljö och bebyggelse, för 
ökad attraktionskraft till centrum. Mötet med centrum  
har betydelse. 

• Fortsatt koncentrerad centrumkärna för handel, service och 
kommersiella verksamheter. Utbudet behöver stärkas med 
fler kvälls- och helgverksamheter. 

Omvandla barriärer till mötesplatser
genom hållbar och effektiv parkering och mobilitet

• Utveckla centrala delar av 
huvudvägnätet till stadshuvudgator 
med omgivande bebyggelse. 
Upplevelsen av den fysiska barriären 
minskar. Prioritering av korsande 
gående och cyklister i ett begränsat 
antal punkter, för vägens kapacitet. Inom 
centrum prioriteras plats och framkomlighet för gång och cykel. 

• Större centrala parkeringar bör på sikt ersättas med samlade, 
samnyttjade parkeringsanläggningar i anslutning till centrum, 
för att kunna frigöra värdefull mark för stadsutveckling och 
mötesplatser. Cykel- och ärendeparkeringar närmare än 
boende- och arbetsplatsparkeringar.

• Utveckla gena och trygga stråk för gång och cykel till omgivande 
bebyggelse för att minska barriäreffekten av bland annat 
Mölndalsån och stationsområdet. Centrum växer mot stationen 
över ån, för ökad tillgänglighet och fler attraktiva mötesplatser. 

Utveckla rika livsmiljöer 
i form av god stadsmiljö och grönstruktur

• Utveckla ett rekreativt nätverk av stråk 
och platser för både aktivitet och 
rofylldhet, med Mölndalsån som park- 
och promenadstråk och Massetjärn 
som stadspark. Koppla angränsande 
offentliga platser i centrum. 

• Stärk den biologiska mångfalden genom gröna centrummiljöer 
och spridningskorridorer, för goda livsmiljöer, klimatanpassning och 
mikroklimat.

• Gör stegvisa förändringar för att på sikt minska antalet uppställda 
bilar i centrumkärnan, till förmån för en attraktiv stadsmiljö som 
Mölnlyckes självklara mötesplats.

Ur stadsbyggnadsstudie för Mölnlycke centrum

Mötas i Mölnlycke 

LEDSTJÄRNA
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MARKNADSPOTENTIAL  
I HÄRRYDA KOMMUN
Härryda kommun bedöms ha relativt goda förutsättningar för att 
utveckla den lokala detaljhandeln. Kommunen är expansiv på ett 
regionalt plan och den framtida marknadspotentialen ökar med en 
växande befolkning. Kommunens storlek och geografiska läge tillsam-
mans med den regionala konkurrensen och nya konsumtionsmönster 
innebär dock begränsningar och ett behov av strategiska prioriteringar. 
En sammantagen bedömning av nuläget för handeln är att det finns 
ett stort utflöde av köpkraft, framför allt inom sällanköpsvaruhandeln. 
Om handeln kan utvecklas utifrån strategiska val kan det utflödet 
minska. Kommuner med liknande struktur och geografiskt läge i 
storstadsregioner visar till exempel högre lokal köptrohet. Med tanke 
på utbyggnadsplaner av befintliga marknadsplatser i regionen, finns risk 
att utflödet förstärks om inte satsningar görs inom kommunen. 

Det blir viktigt att prioritera hur den framtida handeln bör fördelas 
mellan kommunens befintliga och framtida marknadsplatser. Konkur-
rensen är hård och e-handelns och digitaliseringens långsiktiga effekter 
på detaljhandeln är fortsatt osäkra. Därför behöver kommunen våga 
kraftsamla den framtida handelns ytpotential till ett fåtal prioriterade 
platser i kommunen. De prioriterade platserna har möjlighet att 
utvecklas utifrån sina egna lokala eller regionala förutsättningar, vilket 
innebär en tydlighet för såväl konsumenter som handelns intressenter. 
Mölnlycke är en av de platser i kommunen som utpekas.

KOMMERSIELLT UTBUD  
– TENDENSER 
Både för staden och för köpcentrum har mötesplatsen blivit allt vikti-
gare. Det märks inte minst på att utbudet av caféer, restauranger och 
service har ökat, både i staden och på externa marknadsplatser. 

Vi handlar mer digitalt, men gränserna mellan e-handel och fysisk 
handel suddas ut alltmer. Konsumenterna använder flera kanaler vid 
ett och samma köptillfälle, t ex undersöker produkter i mobilen sam-
tidigt som de befinner sig i den fysiska butiken. Den fysiska butikens 
roll håller därmed på att förändras till att istället visa upp varumärkets 
identitet. Upplevelser står nu allt mer i centrum och butiken länkar 
samman den fysiska och digitala butiken.

Hållbarheten har blivit en allt viktigare fråga för många konsumenter. 
Dessa konsumenter har högre lojalitet mot varumärken med hög 
transparens och stort fokus på hållbarhet. 

Strategin ”Stärk Mölnlycke som destination” handlar om att skapa ett attraktivt centrum med fungerande handel, service och stadsliv  
där människor vill mötas. För att fördjupa kunskapen har två utredningar tagits fram. Den ena är en marknadsanalys som redogör för 
handelns utveckling generellt, men också behandlar Mölnlyckes utvecklingspotential. Den andra rapporten utgår från en medborgar-
undersökning bland 1000 slumpvis utvalda Mölnlyckebor, om centrums utbud, funktioner och trivsel. 

Marknadsanalys 
Mölnlycke centrum behöver utvecklas för ökad konkurrenskraft och stärka sin roll i regionen. Syftet med rapporten 
”Marknadsanalys för handel och stadsliv i Härryda kommun” (WSP, 2019) är att få en kommunövergripande bild 
över handelns utveckling och tendenser och Härryda kommuns position i ett regionalt sammanhang, men också 
rekommendationer för hur kommunen kan stärka utveckling av handel och stadslivsfunktioner.

   ATTRAKTIVT CENTRUM

Plats för 
aktivitet

Stadskärnan är stadens och kommunens ansikte utåt, den påverkar 
hur människor ser på kommunen som bostadsort, som arbetsort 
och som res- och besöksmål.

Strategin syftar till att fortsatt samla stadslivet i 
ett välkomnande centrum med en väl sammanhållen 
centrumkärna för destination, handel och kommersiella 
verksamheter. Centrum föreslås utvidgas med stadsmässig 

bebyggelse, gator och platser - dels åt öster med stadsparksområdet 
och Mölnlycke fabriker, och dels söderut där centrum växer över ån 
mot ett nytt stationsområde.

Mölnlycke behöver utvecklas för att bli mer konkurrenskraftigt  
och stärka sin roll i regionen. Det handlar om att skapa ett livskraftigt 
och attraktivt  centrum med handel och stadsliv där människor  
vill mötas.

Stärk Mölnlycke som destination 

STRATEGI
UTREDNING

Ur stadsbyggnadsstudie för Mölnlycke centrum Illustration: WSP

CENTRUM

CENTRUM
KÄRNA

ANSIKTE MOT OMVÄRLDEN
Första mötet med en stad är viktigt för vilken känsla man får. Det är 
viktigt att omvandla baksidor och entrépunkter till en välkomnande 
stadsfront. För invånarna ger en väl gestaltad stadsbild en ökad att-
raktivitet och känsla av stolthet för sin bostadsort. Befintliga och nya 
målpunkter fungerar som dragare och viktiga siktlinjer behöver tas 
tillvara, bland annat för ökad orienterbarhet.

STÄRK VARJE PUSSELBIT
Mölnlyckes framtida utveckling består av viktiga pusselbitar; centrumkärnan, 

Mölndalsåns årum, stationsområdet, stadspark vid Massetjärn och Mölnlycke fabrikers 
utveckling. Var och en är destinationer som tillsammans bildar en unik helhet.  

Ett komplett centrum ger boende och besökare stora valmöjligheter  
för upplevelser, vardagsliv och handel.

KONCENTRERAD CENTRUMKÄRNA
Handeln runt torget föreslås växa över ån, och vidare mot söder i 
”Stationslänken”. Tänk varierade ”loopar” istället för långa stråk. Utbudet 
behöver stärkas med fler kvälls- och helgverksamheter, samt kontors- 
arbetsplatser för att centrum ska leva under fler timmar på dygnet.

ATTRAKTIVT CENTRUM

CENTRUMKÄRNA

Täthet
Mycket hög
1 verksamhet per 10 meter

Hög
1 verksamhet per 15 meter

Mellan
1 verksamhet per 20 meter

Låg
1 verksamhet per 25 meter

Mycket låg
1 verksamhet per 30 meter

Föreslaget framtida  
utvecklingsområde i centrum

Omsättning, E-handel och total detaljhandel  
i Sverige, Mdk

2007     2008      2009     2010     2011    2012      2013     2014      2015     2016     2017

700
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Total detaljhandel             Omsättning E-handel
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Medborgarundersökning
Stadsbyggnadsstudien lyfter vikten av en sammanhållen centrumkärna och ett välkomnande centrum. För att ta reda 
på hur Mölnlycke kan stärkas som lokal destination för ortens invånare, har en medborgarundersökning genomförts 
bland ett stort antal boende i Mölnlycke tätort (Origo, 2019). Undersökningen är gjord i samverkan mellan kommun, 
fastighetsägare och centrumförening.

ATTRAKTIVT CENTRUM

SYFTE OCH METOD
Syftet med undersökningen är att få kunskap om vad medborgarna 
tycker är viktigt för att Mölnlycke centrum ska vara attraktivt att 
besöka, utifrån utbud, funktioner och trivsel. Totalt 1000 Mölnlyckebor 
har svarat. Enkäten består av frågor som rör utbud, besöksfrekvens 
och attityder till Mölnlycke centrum och andra centrum, samt 
färdmedel till Mölnlycke centrum. 

BESÖKA MÖLNLYCKE CENTRUM
Kommuninvånarna i Mölnlycke tätort besöker Mölnlycke centrum 
oftare än vad de besöker de andra centrum som studerades i 
medborgarundersökningen. Övriga centrum som besöks regelbundet 
är innerstaden i Göteborg och Nordstan samt Mölndals centrum.  
8 av 10 nyttjar Mölnlycke centrum på vardag och 6 av 10 på helgen. 
Vanligare var också att nyttja Mölnlycke centrum på dagtid (7 av 10), 
jämfört med kvällstid (4 av 10).

Det vanligaste sättet att ta sig till centrum är med bil (73%), därefter 
till fots (42%) och med cykel (24%). När frågan om hur 
man vill ta sig till Mölnlycke centrum i framtiden så ökar 
andelen som vill ta sig dit per cykel.  Andelen som 
vill ta sig dit med bilen minskar.

CENTRUMUTBUD FÖR 
VARDAGSBEHOV
Invånarna i Mölnlycke tätort anser att utbud 
som handlar om vardagsbehov är viktigast 
i ett centrum. De tre viktigaste utbuden är 
livsmedelsbutik, apotek och vårdcentral, följt av 
kulturhus och tandvård. Därefter kommer 
blomsterhandel, caféer, optiker och systembolag. 

På alla de här punkterna presterar Mölnlycke centrum bra i 
utvärderingen från medborgarna. Något sämre bedöms caféer, vilket 
bör kunna prioriteras.

Övriga utbud som uppfattas som viktiga men där Mölnlycke centrum 
inte värderas så högt är lekplatser, restauranger, bank, simhall/ishall/
sportanläggningar, bio/teater, föreningslokaler, damkläder och skor. 
Detta utbud bör också prioriteras i framtida utveckling av centrum.
Utbud som anses lite mindre viktigt, med låg utvärdering av Mölnlycke 
centrum är herrkläder, därmed finns förbättringspotential.

VIKTIGA FUNKTIONER I CENTRUM
De funktioner som uppfattas som viktigast är resecentrum, park-  
och grönområden, korttidsparkering, mötespatser/torg, samt ”lätt att 
hitta” (orienterbarhet). De två funktioner som bedöms vara minst 
viktiga är långtidsparkering och offentlig konst. De funktioner där 
Mölnlycke centrum uppfattas prestera bäst på är resecentrum, ”lätt 
att hitta” och öppettider bland butiker.

De funktioner för Mölnlycke centrum där det är störst gap mellan 
vad som uppfattas som viktigt av kommuninvånarna och hur man 
utvärderar centrum är lekplats , park- och grönområden och  
offentlig toalett..
 
MÖLNLYCKE NU OCH I FRAMTIDEN
När medborgarna får associera Mölnlycke centrum med ett ord  
idag så kommer ord som ”trevligt”, ”bra” men också ”tråkigt” upp. 
När de får associera hur de vill ha det i framtiden så vill de ha ett  
mer levande, grönt centrum med bättre butiks- och serviceutbud.  
Även trygghet, trevligt och bilfritt kommer upp som önskemål  
i framtiden.

För att skapa kommersiellt hållbara centrummiljöer bör det enligt 
utredningen finnas ett tydligt fokus på att prioritera etablering av 
kommersiella verksamheter som erbjuder bekvämlighet, närservice 
och upplevelser:
• Dagligvaror (livsmedel, Systembolaget, apotek, blommor,  hälsokost, mm)
• Café och restaurang
• Kommersiell service (gym, hud-, kropps- och skönhetsvård,  

friskvård mm)
• Sällanköpsvaruhandel, med fokus på behov snarare än ”shopping”.

HANDEL OCH SERVICE  
I MÖLNLYCKE CENTRUM 
I syfte att bedöma Mölnlyckes lokala och regionala konkurrenskraft 
har fysiska inventeringar av handel och service genomförts. Mölnlycke 
centrum har karaktären av ett typiskt stadsdelscentrum. Utbudet är 
i första hand inriktat mot att lösa vardagsbehov. Centrums karaktär 
gör att shoppingmöjligheterna är begränsade. En god mix av handel, 
service och kommunala verksamheter bedöms som en av styrkorna 
med Mölnlycke centrum idag. 

Ankarverksamheter, som exempelvis Systembolaget, Coop, Espresso 
house, Lindex och apotek, skapar relativt goda flöden i centrum kring 
parkeringstorget. Arbetsgivare, som t ex kommunen samt Hulebäcks-
gymnasiet säkerställer goda flöden under arbetsdagen, vilket är positivt 
för handeln. Den fysiska miljön är av god och relativt enhetlig kvalitet i 
hela centrumområdet. 

Barriärer, som Säterivägen, järnvägen, busstorg och parkeringsytor, 
försvårar kopplingen mellan nuvarande centrum och de södra delarna 
av Mölnlycke. Rapporten ser en stor potential i att knyta samman ett 
framtida stationsläge med nuvarande centrummiljö. Istället för att idag 
ha ett centrum som går i öst-västlig riktning bör det framtida målet 
vara att skapa ett centrum som även går i nord-sydlig riktning, dvs från 
Råda torg till ett framtida resecentrum på andra sidan Mölndalsån. 
Det nuvarande parkeringstorget kan göras om för att uppfylla andra 
ändamål och aktiveras för att skapa en mer attraktiv och levande 
centrummiljö. Med andra ord bör en viss omflyttning av verksamheter 
i centrum genomföras för att stärka nuvarande centrumstruktur vid 
parkeringstorget.

HANDELNS UTVECKLING ÖVER TID

ATTRAKTIVT CENTRUM

• Strukturomvandling inom 
framförallt livsmedelshandeln.

• Detaljhandelns krav på 
rationalitet, funktionella lokaler, 
exponering och logistik ökar. 
Stordriftsfördelar i inköp, 
marknadsföring och 
distribution.

• Nya marknadsplatser skapas i 
form av externa köpcentrum 
och stormarknader.

• Externa köpcentrum blir större 
och fler.

• Stadskärnorna blir allt mer 
konkurrensutsatta.

• Externa köpcentrum får ett 
utökat utbud av restauranger, 
biografer, nöjen och upplevelser 
– de blir mer lika stadskärnorna.

• E-handel etableras.

• E-handeln accelererar 
inom både daglig- och 
sällanköpsvaror.

• Storföretag inom detaljhandeln 
etablerar E-handelstjänster.

• Ökad andel aktörer som 
erbjuder dörr-till-dörr-tjänster, 
exempelvis restauranger.

  REKOMMENDATIONER 

• Dra nytta av att Mölnlycke redan är en befintlig och etablerad 
handelsplats i kommunen.

• Anpassa utbudet efter Mölnlyckebornas vardagsbehov.
• Använd den fysiska miljön och närheten till både vatten  

och grönska.
• Tillför fler moderna och anpassade lokaler för att locka  

nya etableringar.

• Arbeta för att nyttja potentialen och köpkraften hos ortens  
befintliga invånare på ett bättre sätt.

• Förtäta i centrum för att skapa ett större köpkraftsunderlag
• Utnyttja potentialen kring stationsområdet för att utöka och 

knyta samman Mölnlycke centrum.

Intervjufråga: Beskriv, med ett ord, Mölnlycke centrum i framtiden.

Page 129 of 413



10 11

      BEBYGGELSE

NULÄGE
Inom avgränsningen för Mölnlyckes centrala delar bor cirka 1800 
personer. Det innebär en generell täthet om 20 invånare per hektar 
(inv/ha), vilket är låga täthetstal i ett centrum och motsvarar den tät-
het som finns i det som kan betecknas som ”villastad”. Det är få som 
har omedelbar tillgång till den närhet och utbud som ett fungerande 
centrum har, som service, kultur, kollektivtrafik och stadsliv. Olika delar 
av centrum har olika täthet med spridning mellan villaområde (ca 
10 inv/ha) till som mest motsvarande ”tät trädgårdsstad” (ca 65 inv/
ha). Stadsbyggnadsstudien föreslår ca 80 inv/ha, och i ett framtida tätt 
stationsområde upp emot 130 inv/ha.

HÅLLBAR STADSUTVECKLING  
OCH TÄTHET 
Eftersom begreppet täthet kan tolkas på många sätt bör man vara 
noga med att ange vilka definitioner som avses när täthetsmått 
används (Ranhagen, 2019). Man bör också göra skillnad mellan täthet 
som upplevd egenskap i bebyggelse och täthet som en rent teknisk 
parameter. Samma täthet kan uppnås på en rad olika sätt. Ett höghus 
behöver inte innebära högre täthet än medelhög kvartersbebyggelse. 
Detta på grund av att ett högre punkthus med fler invånare och 
arbetsplatser erfordrar faciliteter i form av parkering, grönytor och 
placering utformat på ett annat sätt.

Stadsbyggnadsstudien beskriver att tätheten av antal boende och verksamma har stor betydelse för att uppnå en hållbar och 
attraktiv småstad. Strategin ”Koppla samman centrum” beskriver hur mer bebyggelse kan stärka centrum. Fler invånare får nära till 
centrumutbud, service och kollektivtrafik. Ny bebyggelse kan skapa starkare stråk som kopplar samman olika delar av centrum och 
även omgivande bebyggelse på ett bättre sätt. Med fler verksamma i centrum ökar dagbefolkningen som kan uträtta ärenden och 
utgöra kundunderlag till lunchrestauranger och kollektivtrafik. För att utvärdera lämplig täthet och få en bredare bild av frågorna har en 
täthetsanalys för Mölnlycke centrum tagits fram.

Plats 
att växa

Täthetsanalys
I stadsbyggnadsstudien föreslås att tätheten på lång sikt fyrdubblas för invånarantalet i centrum, med upp emot 
2700 bostäder, för ett mera livskraftigt centrum. Bebyggelse föreslås genom förtätning så som påbyggnad, tillägg 
centralt och omvandling, i huvudsak med 4–7 våningar. Syftet med ”Täthetsanalys för Mölnlycke centrum” (2019) 
är att fördjupa frågorna om förtätning genom forskning, scenarier, analysarbete och rekommendationer, utifrån 
målet om en långsiktigt hållbar centrumutveckling i Mölnlycke.  Arbetet har skett med kunskap och samskapande 
metoder mellan akademi och praktik, inom ramen för Mistra Urban Futures i samverkan med kommunen.

Ca 75 inv/ha
Ca 60 inv/ha

Ca 50 inv/ha
MASSETJÄRN

RÅDASJÖN

CENTRUM

A
LLÉN

SÄTERIVÄGEN

HÖNEKULLAVÄGEN
BENAREBYVÄGEN

Ca 50 inv/ha

Ca 30 inv/ha

Ca 15 inv/ha

Ca 15 inv/ha

Exempel på täthet inom delområden 
i Mölnlycke centrum. Inom hela 
avgränsningen för studien är tätheten 
endast 20 invånare per hektar.

STRATEGI

Befolkningstätheten bör öka för att uppnå ett stadsmässigt och 
levande centrum, med goda villkor både för handeln och för boende 
– med fokus på upplevelser i ögonhöjd.
Strategin föreslår förtätning genom tre olika principer; tillägg 
centralt, längs stråk och genom omvandling, till exempel i 
stationsområdet. På så sätt kopplas centrum samman med 
omgivande bebyggelse

ÖKA TÄTHET OCH NÄRHET
Genom att bygga fler bostäder kan fler verksamheter etableras 
i centrum och ökad närhet uppstå. I nuvarande centrum handlar 
förtätningen främst om tillägg i form av påbyggnader och förtätningar. 
Det finns en stor potential för ökningen av antal bostäder i Mölnlycke 
vid omvandling av stationsområdet.

FÖRTÄTA I STADSLIVSSTRÅK
Stadslivsstråk handlar primärt om vardagslivet, om att bo och leva 
med höga boendekvaliteter. I bottenvåningarna bör det utvecklas 
mindre verksamheter som fungerar väl i bostadsområden, det vill 
säga inte kräver omfattande logistik. Genom att förtäta med bostäder 
längs vissa stråk kan ny bebyggelse och nya stråk länka samman 
bostadsområden med centrum, och gaturummen omdanas.  
Låt bebyggelsen rama in gaturummen med varierad skala,  
i huvudsak 4–7 våningar, och fin detaljering.

Koppla samman centrum

Exempel på möjlig förtätning, stadslivsstråk genom centrum och 
kopplingar mot omgivande områden, t ex Säteriet  och Högadal  
(White, 2018)

STÄRK KOPPLINGAR TILL CENTRUM
För att öka attraktiviteten att ta sig fram till fots och med cykel 
bör möjligheter att bygga nya och förstärkta kopplingar ses över. 
Topografin är något som starkt begränsar flödena mellan de 
utspridda bostadsområdena. De områden där det finns möjlighet 
att bygga ihop strukturen på ett bättre sätt än tidigare är exempelvis 
Säteriet, Högadal och Djupedal.
Flera nya kopplingar över Mölndalsån och stationsområdet kommer 
vara grunden för att länka samman norr och söder.

Bebyggelsen i Vallastaden, Linköping som exempel, varierar både i skala 
och karaktär med en täthet av ca 150 invånare per hektar. Det är den 
täthet som UN-habitat har som riktvärde för stationssamhällen.
Det är först då som människor i hög grad väljer andra trasportsätt än 
bil. En så hög förtätning bedöms inte realistisk i Mölnlycke centrum. 
Ökningen som föreslås i studien för centrum är en täthet om 80 inv/ha, 
jämfört med dagens 20 inv/ha. 

Bostäder i bottenvåningen som aktiverar 
gaturummet (Nordhavn, Köpenhamn).

Stadslivsstråk: gata  
med fokus boendekvalitet, 

fotgängare och cyklister  
(Paris).

Ur stadsbyggnadsstudie för Mölnlycke centrum

BEBYGGELSE

UTREDNING

Avgränsning täthetsanalys
Ca 1800 invånare, 20 inv/ha
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stationsområdet. Detta för att fullt utnyttja närhet till kollektivtrafik. 
Enstaka ännu högre hus kan eventuellt prövas som landmärken, för 
att stärka och markera enstaka viktiga platser, som centrumkärnan 
eller stationen.  

Tät bebyggelse kan bidra till fler människor på en plats, med möjlighet 
till fler bostäder, handel, service och verksamheter – men skapar i sig 
inte en attraktiv stad. Andra pusselbitar behöver finnas som parker, 
mötesplatser, kultur, idrott och kulturmiljö. Ny bebyggelse i samspel 
med det befintliga bidrar till upplevelse av helhet och platsidentitet. 
Att komplettera Mölnlycke centrum med ny bebyggelse och 
innehåll är viktigt för centrums utveckling. Men det kommer 
innebära en hög grad av komplexitet. Avvägningar mellan olika 
faktorer och en bred, uthållig samverkansprocess utifrån en tydlig 
målbild blir avgörande för resultatet. Ny bebyggelse kan användas 
som ett rumsligt verktyg för att uppnå olika mål. 

BEBYGGELSE

Visualisering av förtätning 
utifrån gåturer och 
täthetsanalysens principer 
om central förtätning  
som stärker stråk och stora  
öppna platser.

För att bygga den hållbara staden räcker det inte att mäta hur husen 
ska stå i förhållande till varandra eller hur höga de ska bli, även om 
den rumsliga tätheten är central i fysisk planering. Andra sätt att se 
på täthet har också starka kopplingar till den rumsliga tätheten: social 
täthet, kulturell täthet, ekonomisk täthet, ekologisk täthet, kreativ täthet 
samt kunskaps- och informationstäthet.

Att bygga staden inåt är en inriktning som alltfler kommuner anger i 
sina översiktsplaner. Det kan med god planering leda till en effektivare 
användning av infrastrukturen och  levande städer med bättre förutsätt-
ningar för utbildning, innovation och kultur. Exempel på fördelar med 
täthet är dynamisk ekonomisk utveckling, hög kontaktintensitet, bättre 
underlag för olika servicefunktioner, kollektivtrafik och fjärrvärme samt 
mindre bilberoende och lägre miljöutsläpp per capita. Nackdelar kan 
vara trängsel, ingrepp i grönytor och påverkan på befintliga kulturmiljöer, 
ljud- och ljusstörningar samt ökade risker.

Täthet, i samspel med andra faktorer, kan spela roll för att gynna håll-
bara transporter kopplat till kollektivtrafik i form av järnväg och buss. 
Andelen fotgängare ökar markant om kunskapsintensiva arbetsplatser 
lokaliseras inom 5 minuter gångavstånd (ca 600m) från en transitnod, 
den så kallade stationsnärhetsprincipen. Riktlinjer för olika tänkbara ex-
ploateringstal på olika avstånd från stationen presenteras i rapporten 
”Hållbar täthet i stationssamhällen” (2017), exempelvis med högre tät-
het (e-tal > 0,5) inom 500 m från stationen i mindre orter. Riktlinjerna 
är en bra utgångspunkt vid planering av ny och förtätning av befintlig 
bebyggelse vid nya och befintliga stationer. Men siffor och absoluta tal 
för både markanvändning och exploatering bör användas med viss 
försiktighet. Många lokala förhållanden i form av natur- och kulturmiljö, 
förutsättningar för anslutande trafik etc. spelar in. 

Resonemanget hållbar stadsutveckling och täthet kan sammanfattas  
i följande punkter (Ranhagen, 2019).
• Täthet är en av flera faktorer som behöver kombineras med andra 

rumsliga, socio-ekonomiska och ekologiska faktorer för att uppnå ett 
hållbart stadsbyggande.

• Att bygga högt är ett sätt att bygga tätt men sällan det mest hållbara 
eller attraktiva.

• Täthet behöver sättas i förhållande till olika planeringsnivåer och ses 
på regional, kommunal, stadsdels– och kvartersnivå.

• En allsidig analys av olika stads- och ortstypologier behövs som 
underlag för det framtida hållbara stadsbyggandet.

• En balanserad syn på täthet underlättas med arbete  
i brett samskapande.

TÄTHETSSTRUKTUR  
I MÖLNLYCKE CENTRUM
Analysen av lämplig täthetsstruktur ger en vägledning hur tätheten 
bör fördelas över Mölnlycke centrum. Utifrån arbetet inom täthets-
analysen bör den största förtätningen ske i centrumkärnan i form av 
blandstad där fler får del av utbud och kollektivtrafik vilket i sin tur 
stärker centrum. Som en ny tätare årsring redovisas högst täthet i 
stationsområdet, i direkt närhet till kollektivtrafik. Förtätning bör också 
ske i stråk för att sammankoppla det framtida täta Mölnlycke fabriker 
med centrum, men också längs Allén och Benarebyvägen där stor 
potential finns. Viss förtätning kan prövas i villaområden och övriga 
bebyggelseområden kring centrumkärnan.

STOR FÖRTÄTNINGSPOTENTIAL 
Områden som har utvecklingspotential för ny bebyggelse, är platser 
med ineffektivt nyttjande (parkeringsplatser, impedimentytor, otydliga 
stadsrum där centrumbebyggelse möter äldre bebyggelse m.m.). 
Exempel på sådana områden är norra centrum utifrån dess låga 
bebyggelse och relativt stora outnyttjade ytor mellan husen samt ytor-
na längs med järnvägsspåren. Ny bebyggelse kan bidra både med fler 
bostäder och funktioner men också stärka stadsrummen. 

Kvaliteter i Mölnlycke centrum är bland annat tillgången till värdefulla 
grönområden och vatten, fina offentliga miljöer och en bra mix av 
funktioner. Lägre kvaliteter finns i outnyttjad central mark, så som 
gräsytor, verksamhetsmark och trafikrum men även buller och risk 
kopplat till närheten till stationsområde.

Stora delar av centrum och stationsområdet befolkas endast dagtid, 
med skolor, kommunhus och verksamheter. Dagtid stärks centrum, 
men under kvällar och helger är stor del av verksamheterna stängda. 
Det tillsammans med bristen på bostäder i de områdena ger större 
risk för otrygghet och ett inaktivt centrum kvälls- och nattetid.

TÄTHET OCH MÅL
Det är viktigt med tydliga målsättningar för centrums utveckling, för 
att sedan kunna bedöma vilken stadsutveckling och täthet som krävs. I 
arbetet med täthetsanalysen har identitet och helhetsupplevelsen lyfts 
som viktiga faktorer, eftersom det har stor betydelse för människors 
stolthet, hemkänsla och trivsel i staden. Andra mål kan vara besöksnä-
ring, tillgänglighet, funktionsblandning, resurseffektivitet, klimat, risk eller 
ekonomiska aspekter.

Om målet är att utveckla Mölnlyckes identitet som attraktiv 
småstad är det en betydande förtätning som krävs, men skalan 
på bebyggelsen är betydelsefull. En medelhög förtätning med i 
huvudsak 4–7 våningar gör att nuvarande identitet med Mölnlycke 
som småstad kan bibehållas och utvecklas, även om genomtänkta 
tillägg görs i centrum. Mötet med omgivande bebyggelse blir inte 
så drastiskt. Men på vissa platser kan det finnas potential för högre 
hus, med exempelvis 5–9 våningar, t ex vid en omvandling av 

BEBYGGELSE

Analys av täthetsstruktur för Mölnlycke centrum.

REKOMMENDATIONER

• Besluta om inriktning för framtida Mölnlycke för att den 
övergripande målsättningen ska bli tydlig, t ex modern 
småstad eller attraktiv förstad? 

• Eftersträva högre täthet centralt och vid stationsområdet. 
Centrums framtida täthet bör studeras i relation till 
omgivande områdens täthet (t ex Säteriet och framtida 
Mölnlycke fabriker) för att bli ett starkt centrum. Men tätt 
är inte alltid liktydigt med högt. 

• Pröva förtätning per delområde för att uppnå goda 
helhetslösningar för bebyggelse, utemiljö, stråk och 
grönstruktur, med synergier på kort och lång sikt. Det 
kan handla om samnyttjad parkering, funktionsblandning, 
mobilitet och klimatlösningar. Eftersträva en täthet utifrån 
målbild för centrum. 

• Säkerställ att förtätningen bidrar till att stärka 
centrumkärnans identitet och attraktivitet, viktiga stråk 
och offentliga platser, ökad funktionsblandning och 
trygghet. 

• Arbetet behöver ske i nära samarbete med 
fastighetsägare inom respektive delområde och i dialog 
med politiker, medborgare och specialister inom olika 
sakområden. 

• Prioritera centralt belägna projekt, för att stärka 
centrumkärnan.
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Trafik- och mobilitetsplan

UTGÅNGSPUNKTER
Mölnlycke växer stadigt samtidigt som samhälls- och 
teknikutvecklingen går allt snabbare och hållbarhetsfrågorna står högt 
upp på agendan. Det gör att trafikfrågorna får en allt mer strategisk 
karaktär och behovet av en långsiktig planering och ett helhetsgrepp 
ökar. Trafik- och mobilitetsplanen utgår ifrån politiska målsättningar 
på nationell, regional och kommunal nivå, som bland annat handlar 
om hållbara transporter och ett effektivt, säkert och långsiktigt 
hållbart trafiksystem för invånarnas och näringslivets behov. Trafik- 
och mobilitetsplanen har tagit avstamp i tre utgångspunkter som 
identifierats som särskilt viktiga:

Helhetsperspektiv. Planeringen av trafiken och mobiliteten påverkar 
möjligheten att skapa ett attraktivt samhälle och attraktiva livsmiljöer. 
Samtidigt påverkar övrig fysisk planering möjligheten att åstad-
komma god tillgänglighet och ett långsiktigt hållbart trafiksystem.

Människan i centrum. Människans behov av att förflytta sig ger 
upphov till rörelser och resor, vilket utgör trafiken. På så vis bidrar 
trafiken till att skapa ett levande, hållbart och attraktivt samhälle. 

Samtidigt påverkas 
människan som bor, rör sig 
och vistas i staden även negativt av trafiken. Tillgång till Mölnlycke, 
tillgänglighet, tryggt och trafiksäkert och folkhälsa är några teman. 

Långsiktigt hållbart. I enlighet med politiska målsättningar är det 
viktigt att sträva efter ett långsiktigt hållbart Mölnlycke. De förstärkta 
målen inom kommunens arbete med Agenda 2030 överensstämmer 
med det som Trafik- och mobilitetsplanen berör utifrån långsiktig 
hållbarhet.

RESANDE OCH MOBILITET 
Villaområden med långa avstånd till centrum och service 
medför att en stor andel av resorna sker med bil. För att undvika 
detta är det viktigt att tidigt i planeringen fånga mobilitet- och 
infrastrukturfrågorna. Genom att planera för ett tätare Mölnlycke, 
med en blandning av olika funktioner som bostäder, arbetsplatser 
och service, ökar närheten till olika målpunkter. Därmed åstadkoms 
ett mer hållbart transportsystem eftersom invånarna inte behöver 
resa lika långt och gång och cykel blir mer rationella val av färdmedel 
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Plats för  
möten 

Strategin ”Omvandla barriärer till mötesplatser” föreslår att spårområdet, transportrum och Mölndalsån blir mer en del av 
centrum. Stadsbyggnadsstudien pekar på att villkoren för gående och cyklister behöver förbättras, att det finns behov att om-
fördela trafikflödena i centrum och ha en mer effektiv lösning på parkeringsfrågan. På flera sätt kan arbetet med mobilitet och 
parkering ge mer plats för stadsutveckling och öka den totala tillgängligheten. För att arbeta med frågorna på ett strukturerat 
sätt har kommunen tagit fram en trafik- och mobilitetsplan utifrån flera underlagsrapporter.

Syftet med ”Trafik- och mobilitetsplan för Mölnlycke” (2019) är 
att tydliggöra hur trafiken och mobiliteten bidrar till en attraktiv 
stadsutveckling och till en långsiktigt hållbar utveckling. Ordet trafik 
definieras som förflyttningen av människor, gods och information, det 
vill säga de resor som görs oavsett med vilket trafikslag. Ordet mobilitet 
definieras som rörlighet, det vill säga möjligheten, för människor och 
gods att förflytta sig från en plats till en annan, men  
även behovet av att förflytta sig.
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Spårområdet, transportrummen och ån är idag Mölnlyckes stora 
barriärer, men har också stor potential för att skapa mötesplatser, när 
staden växer mot stationen över ån.
Stationen kommer att upplevas som en del av centrumkärnan och 
på sikt bli en regional kommunikationsnod med mycket folk i rörelse.
Mobiliteten i och omkring centrum är den centrala frågan för att 
etablera fler möjligheter att mötas. För att uppnå ett hållbart resande 
och en förbättrad hälsa behöver fler välja gång och cykel som färdsätt 
istället för bil. Strategin syftar till att hitta en balans mellan 
trafikslagen så att Mölnlycke centrum kan växa och samtidigt 
vara tillgängligt för alla.

ÅN: MÖLNLYCKES VARDAGSRUM
Genom att vända verksamheter i bottenvåningarna mot ån och 
skapa promenadstråk på båda sidor med fler broar, kan å-rummet 
omvandlas till en naturlig mötesplats mitt i staden.

Omvandla barriärer till mötesplatser

Ur stadsbyggnadsstudie för Mölnlycke centrum

Exempel  stadsmässig gata, Nya Hovås.
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D
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Samlade parkeringsanläggningar för att frigöra yta för stadsutveckling  
och mötesplatser.

Föreslagen framtida huvudgata på södra sidan om spåren. 
Nod vid stationen för resande.

OMFÖRDELA TRAFIKFLÖDENA
Det finns behov av att fördela trafikflödena i centrum för en 
långsiktigt fungerande infrastruktur med en attraktiv stadsmiljö.
För att avlasta Säterivägen genom centrum föreslås en ny 
huvudgata med stadsmässig karaktär med möjlighet för hög andel 
genomfartstrafik på den södra sidan om spårområdet.
Detta möjliggör en utveckling av centrum söderut med 
centrumgator för alla trafikslag, där gående och cyklister prioriteras. 
Centrum med tågstation och busstrafik blir en viktig regional 
kollektivtrafiknod.

FRÅN TRANSPORTRUM TILL GATURUM
Trafikdominerade transportrum bör få en tydlig stadsmässig 
utformning, för att minska barriäreffekten och vara en del av centrum.

ÖKA DEN TOTALA TILLGÄNGLIGHETEN
Det ska vara enkelt att gå och cykla till centrum. För att attrahera fler 
att åka kollektivt krävs attraktiva anslutningar och direkta kopplingar 
till omgivande bebyggelseområden. Det ska vara lätt att byta 
färdmedel.
En mer effektiv lösning på parkeringsfrågan behöver tas fram 
som både hanterar behovet av centrala parkeringsplatser och 
frigör yta för stadsutveckling och vistelse. Till exempel genom att 
parkeringsanläggningar placeras i anslutning till centrumkärnan.
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UTREDNING

Dagbefolkning 2018. Verksamma samt elever och förskolebarn
i Mölnlycke, rött visar högre koncentration och blått visar lägre.

Nattbefolkning 2018. Folkbokförda i Mölnlycke, rött visar högre  
koncentration och blått visar lägre.
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parkeringshuset till viss del, och andra parkeringsplatser i centrum. 
Inom ramarna för inventeringen konstaterades även att många av de 
som parkerar i Mölnlycke centrum bor relativt nära och gång, men 
framförallt cykel är rimliga alternativ.

Utmaningen handlar om hur en ökad efterfrågan på att parkera i 
centrala Mölnlycke ska hanteras tillsammans med viljan att förtäta 
och utveckla centrum. Genom att införa ett parkeringssystem med 
digitala skyltar kan användandet av dagens parkeringsanläggningar 
effektiviseras och upplevelsen av ett tillgängligt centrum för 
besökare ökar. Att i första hand arbeta med de parkeringar 
som finns idag är kostnadseffektivt, eftersom det är kostsamt att 
anlägga nya parkeringsanläggningar i synnerhet om det rör sig om 
parkeringshus. En förändrad reglering eventuellt tillsammans med 
nya samlade parkeringsanläggningar är också möjligheter som 
studerats. I nuläget skulle en förändrad reglering genom införande 
av avgift innebära att kapacitet frigörs, men i takt med att centrum 
förtätas och markparkeringar tas i anspråk kommer nya samlade 
parkeringsanläggningar att behövas. 

För att kunna frigöra värdefull mark för stadsutveckling och förtätning 
bör större centrala parkeringar på sikt ersättas med samlade 
parkeringsanläggningar i anslutning till centrum. De bör placeras intill 
infartsvägarna för att minimera trafiken inne i centrumkärnan. Det 
är viktigt med hög grad av samnyttjande mellan boende, sysselsatta 
och besökare. Vilken p-norm som efterfrågas vid nybyggnation, 
och möjligheter att kompensera med mobilitetsåtgärder, blir också 
avgörande för behovet av antal platser. Acceptabla gångavstånd 
bedöms vara 75 m för angöring, 200 m för besökare till centrum, 400 m 
 för parkering till boende och 600 m för parkering för sysselsatta. 
Gångvägens utformning och upplevelser längs vägen kan förkorta 
det upplevda avståndet. Parkeringsanläggningar kombinerade med 
andra verksamheter bör studeras. Det kan både handla om bostäder 
och kontor eller andra verksamheter. En lokaliseringsutredning för 
en ny parkeringsanläggning i centrum har utarbetats och förordat en 
lokalisering i närheten av Allén.

För att underlätta för ett hållbart resande behöver cykelparkering 
med hög kvalitet finnas vid viktiga målpunkter som handel, service, 
hållplatser och station, t ex med väderskydd och stöldsäkerhet. 
Cykelparkering ska prioriteras och lokaliseras närmare målpunkten 
jämfört med bilparkering. 

RESVANOR OCH FRAMTIDA MOBILITET
I kombination med den fysiska infrastrukturen är det viktigt att 
involvera, inspirera och informera invånarna om hållbart och mer 
hälsosamt resande. Det kan stärka valmöjligheten att få information 
om vilka transportmedel som finns tillgängliga i Mölnlycke; genom 
information om tågavgångar, cykelkarta och utpekad cykelservice, 
elcykeln som alternativ, restidsjämförelser med mera. 

Att planera för ett effektivt och hållbart transportsystem för 
generationer framöver är en utmaning. Vissa av de trender vi ser 
idag diskuterades knappt för tio år sedan. För att skapa robusthet i 
transportsystemet är det viktigt att bibehålla ett brett synsätt och 
inkludera alla trafikslag i den långsiktiga planeringen. Vidare råder 
det en förändring inom den norm som finns kring ägande av bil. Ett 
flexibelt ägandeskap till fordon och delningsplattformar möjliggör 
att kunna dela och hyra fordon, utan att binda upp sig till ett visst 
färdmedel. Resandet kan bli mer flexibelt efter behov, och kan påverka 
transportsystemets ytbehov i centrum. 
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4.8.2 Restid med cykel

Att pendla ca 10 minuter med cykel 
anses som ett acceptabelt avstånd 
av många. I större städer är det inte 
ovanligt att cykelpendla upp till 9 km 
vilket motsvarar en restid på ca 30 - 40 
minuter. 

Restiden för att ta sig till Mölnlycke 
centrum med cykel presenteras i karta 
23. De två grönaste partierna mots-
varar en restid på 10 minuter eller 
mindre*.

Karta 23: Restid till Mölnlycke centrum dörr till dörr med cykel.

*Data hämtat från @OpenStreet Maps cykelvägnät.
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för resan. Genom att placera framtida bostäder i närheten av en 
station eller nära kollektivtrafik med god kvalitet ökar möjligheten till 
en hållbar utveckling.

För att åstadkomma en hållbar utveckling och för att effektivisera 
transportsystemet är en förändrad färdmedelsfördelning eftersträv- 
ansvärd. Att flytta över resor till de mer hållbara transportsätten gång, 
cykel och kollektivtrafik innebär även ett mer effektivt utnyttjande av 
trafiksystemet då varje resenär tar mindre yta i anspråk.

STADSHUVUDGATOR OCH  
ENTRÉPUNKTER
Merparten av Mölnlyckes trafikarbete sker idag på infartsvägar och 
huvudgator. Dessa avlastar det finmaskigare nätet med lokalgator och 
knyter ihop olika bostadsområden och målpunkter. Längs infartsvägar-
na och huvudgatorna koncentreras centrums utmaningar när det 
gäller att hantera stora trafikflöden och att samtidigt skapa en attraktiv 
stad. Genom att utveckla delar av vägnätet till stadshuvudgator skapas 
större tillgänglighet till centrum. På en stadshuvudgata är graden av 
separering mellan trafikslagen mindre än längs infartsvägarna. Utform-
ningen av gaturummet och av byggnaderna som kantar stadshuvud-
gatan medför att upplevelsen av den fysiska barriären minskar. För att 
bibehålla en tillfredsställande kapacitet på stadshuvudgatorna behöver 
prioriteringen av korsande gående och cyklister ske i ett begränsat 
antal punkter. Sträckor aktuella att utformas som stadshuvudgator är 
främst delar av Säterivägen och Allén. En utveckling av vägnätet kan på 
sikt behövas, t ex en ytterligare koppling över järnvägen.

Entréerna till centrum behöver tydliggöras, genom att göra dem till 
platser där utformning går från trafikrum till stadshuvudgator. På så 
vis ökar bilister och cyklisters uppmärksamhet på förekomsten av 
oskyddade trafikanter som rör sig i centrum. Innanför entrépunkterna 

bör fotgängare och cyklisters behov ges en tydlig prioritering vad 
gäller lokalvägnätet och längs med huvudvägnätet. Detta innebär att 
oskyddade trafikanters möjligheter att röra sig är uttalat i förhållande 
till den motorburna trafiken. Detta kan ske genom såväl den fysiska 
utformningen som trafikreglering. För att förbättra trafiksäkerheten 
och tryggheten bör stråken genom centrum tydliggöras.

För den som är på väg till Mölnlycke centrum ska entrépunkterna 
medföra en upplevelse av att ”man är framme” och att det därmed 
är möjligt att färdas till fots. I entrépunkterna kan det därför med 
fördel finnas möjlighet för byte mellan trafikslag, genom hållplatser för 
kollektivtrafik och parkeringsmöjligheter.

FRAMKOMLIGHET OCH NÄRHET
För att öka upplevelsen av närhet och knyta ihop områden med 
centrum behöver särskilda stråk prioriteras. Kvaliteten på stråken kan 
utvecklas genom åtgärder såsom breddning, beläggning och belysning, 
men också genom att samla ihop alternativa vägar till ett prioriterat 
stråk med aktiviteter längs vägen för ökad trygghet och upplevelse. 
Stråk mot Mölnlycke fabriker (mot öster), mot Säteriet (nordväst) och 
längs Benarebyvägen (mot sydost) bör prioriteras.

För att cykeln ska kunna utvecklas till ett effektivt transportmedel är 
det angeläget att förbättra cykelvägnätet. Särskilt viktiga stråk behöver 
tydligt prioriteras och få en bättre kvalitet för att svara upp mot 
högre hastigheter och större flöden. I dessa stråk ökas kvaliteten 
och kapaciteten jämfört idag, till exempel genom breddning och 
separering från gående.

MÖLNLYCKE SOM KOLLEKTIVTRAFIKNOD
En väl fungerande kollektivtrafik är en viktig förutsättning för en hållbar 
samhällsutveckling. Hur kollektivtrafiken hanteras i centrala Mölnlycke 
är därför mycket betydelsefullt. Det handlar om hur väl hållplatserna 
är integrerade i stadslivet och hur den fysiska kopplingen för gång- och 
cykeltrafikanter mellan hållplats och centrum ser ut.

För att minska sårbarheten i systemet föreslås flera centralt placerade 
hållplatslägen i Mölnlycke istället för en stor terminal. Hållplatserna 
föreslås ändras till att placeras utmed järnvägen och infartsvägarna 
till Mölnlyckes centrum för att de ska medverka till Mölnlyckes 
stads- och vardagsliv. En sådan struktur möjliggör för kollektivtrafiken 
att få ett större upptagningsområde med bra förutsättningar för 
god kollektivtrafik till de stora centrala målpunkterna. En ändrad 
utformning med hållplatslägen som kompletterar varandra möjliggör 
även för linjer att få en rak körväg där passagerarna inte behöver 
sitta kvar på bussen medan den tar en omväg till en terminal. Denna 
utformning skulle även frigöra värdefull mark centralt i Mölnlycke och 
skulle fungera lika väl med som utan en utbyggd järnväg. De stråk 
som bildas mellan hållplatserna kommer bidra till ett ökat folkliv och 
attraktivitet i centrum. Hur stråken mellan hållplatserna utformas är av 
största vikt för att underlätta för kollektivtrafikresenärerna.

EFFEKTIV PARKERING
En inventering av nuvarande parkeringssituation visade att beläggning-
en i Mölnlycke centrum är som högst vardagar runt lunchtid, men att 
det fortfarande finns en total ledig kapacitet på cirka 25 procent. Lån-
genäs parkering stod för stor del av den lediga kapaciteten, men även 

Restid till Mölnlycke centrum dörr till dörr med cykel.

Gång GångLängsgående 
parkering

Längsgående 
parkering

CykelKörbana

SAMMANFATTNING
• Genom att planera för ett tätare och mer funktions-

blandat Mölnlycke ökar förutsättningarna för att öka 
närheten och därmed åstadkomma ett mer hållbart 
transportsystem.

• För att åstadkomma en hållbar utveckling är en föränd-
rad färdmedelsfördelning eftersträvansvärd, med ökad 
gång, cykel och kollektivtrafik och lägre bilanvändande.

• Genom att utveckla centrala delar av vägnätet till stads-
huvudgator skapas större tillgänglighet till centrum, med 
prioriteringen av korsande gående och cyklister i ett 
begränsat antal punkter.

• Innanför entrépunkter till centrum bör fotgängare och 
cyklisters behov ges en tydlig prioritering vad gäller 
lokalvägnätet och längs med huvudvägnätet.

• För att öka upplevelsen av närhet och knyta ihop om-
råden med centrum behöver särskilda stråk prioriteras 
och förbättras.

• Flera centralt placerade hållplatslägen föreslås på sikt 
i centrum, istället för en stor terminal, bl.a. för rakare 
körväg för kollektivtrafiken.

• För att kunna frigöra värdefull mark för stadsutveckling 
och förtätning bör större centrala parkeringar på sikt 
ersättas med samlade parkeringsanläggningar i anslutning 
till centrum.

• För att underlätta för ett hållbart resande behöver cykel-
parkering med hög kvalitet finnas vid viktiga målpunkter i 
centrum och placeras närmare än bilparkering.

MASSETJÄRN

CENTRUM

A
LLÉN

SÄTERIVÄGEN

HÖNEKULLAVÄGEN

Entrépunkter till centrum.
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Under strategin ”Utveckla rika livsmiljöer” föreslås ett rekreativt nätverk av stråk och mötesplatser för aktivitet, rörelse och rofylldhet 
i centrum, exempelvis vid Massetjärn och längs Mölndalsån. För att kartlägga de sociala aspekterna vid en centrumutveckling, med 
människans vardagsliv och behov i fokus, har en social konsekvensanalys tagits fram. Strategin beskriver att den biologiska mångfalden 
bör stärkas genom gröna spridningskorridorer och en grön stadsmiljö. De ekosystemtjänster som naturen bidrar med, och hur de kan 
utvecklas, skyddas eller stärkas i Mölnlycke centrums utveckling, redovisas i en ekosystemtjänstanalys.

Plats för  
rofylldhet 

SOCIALA ASPEKTER I PLANERINGEN
Utgångspunkter för social hållbarhet kan innefatta generationsrätt-
visa, social rättvisa, tillit och medborgerligt deltagande. För att uppnå 
hållbarhet handlar det om att både ha med sig dagens situation, 
framtidens situation och vägen dit. Miljöer ska helt enkelt fungera för 
alla människor som ska använda dem. Det kan handla om på 
vilket sätt människan relaterar till den byggda miljön, utifrån skala, 
storleksrelationer, täthet och innehåll, och vad vi upplever med våra 
sinnen; syn, hörsel, lukt, smak och känsel. 

Med större medvetenhet kan planeringen skapa möjligheter hellre 
än att försvåra mänskligt liv. Livet utspelar sig i husen och i mellan-
rummen mellan husen, i trafikområdena och i andra angränsande 
områden. Det är alltså utformning, innehåll och organisation av 
strukturen som skapar de rumsliga förutsättningarna för livet. Social 
konsekvensanalys som görs löpande i planeringsarbetet lyfter de soci-
ala frågorna och frågor med ett särskilt barn- och ungdomsperspek-
tiv. Därigenom blir de också lättare att diskutera, och beslut kan tas 
baserat på kunskap. Den sociala konsekvensanalysens fyra perspektiv 
är: sammanhållen stad, samspel, vardagsliv och identitet. 

Sammanhållen stad handlar om att staden är integrerad 
och sammanhängande, fysiskt och socialt. Olika delar i
livet vävs samman till en variation där boende, arbete, kultur 
och rekreation inte är separerade i olika zoner. Det ska 
finnas kontinuerlig bebyggelse och kopplingar mellan stadens 
olika delar så att alla kan ta sig fram enkelt och säkert. 

Samspel handlar om påverkan på det sociala livet. Samlande 
stråk och platser där olika människor kan ses och mötas 
skapar förutsättningar för gemenskap och tillit. Stadens 
miljöer är också viktiga för barns lek och lärande. 

Människors vardagsliv ska underlättas av stadens 
utformning. Det fysiska avståndet, men också graden 
av trygghet och tillgänglighet, är faktorer som påverkar 
människors möjligheter att utöva vardagliga aktiviteter och 
sysslor, samt ha en meningsfull fritid. Vardagslivsperspektivet 
handlar också om tillgången på goda boendemiljöer, liksom 
parker och grönområden.

Identitet handlar om den tillhörighet man känner till ett 
område, som hänger samman med områdets karaktär och 
hur individen förstår sin omgivning, med känsla av förankring, 
trygghet, kontinuitet och med möjligheter att få vara 
medskapande. Det hänger också samman  
med att bebyggelsemiljön är väl  
omhändertagen, att det  
går att läsa bebyggelsens  
historia och förstå  
sammanhang.

Att utveckla en socialt hållbar stad innebär att sätta människan i fokus. Syftet med social konsekvensanalys för 
Mölnlycke centrum (White, 2018) är att kartlägga hur livet i centrum fungerar idag, och hur det påverkas av en 
planerad förändring och förtätning, med rekommendationer för hur kommunen kan stärka de sociala aspekterna  
vid stadsutveckling.

Illustration: White. 

Social konsekvensanalys

Utveckla rika livsmiljöer
Det ska vara lika lätt, inbjudande och tryggt för alla åldrar att ta sig 
fram i centrum. 

Denna strategi vill visa hur Mölnlycke kan utveckla 
identiteten genom att möjliggöra fler destinationer, 
mötesplatser, parker och grönområden, kultur och idrott. Nya 
vackra och spännande livsmiljöer kan skapas som ökar den biologiska 
mångfalden. De offentliga gatorna och platserna ska både kunna 
bjuda in till aktivitet, rörelse och rofylldhet. Något för alla åldrar och 
ekosystem för växter och djur. Det handlar om såväl god stadsmiljö 
och som grönstruktur.

PLATS FÖR LIV
Yta för offentliga rum bör definieras tydligare. Förstärk Mölnlyckes 
karaktär som småstad. Genom att förtäta i centrum samlas 
besökarna på gemensamma ytor vilket gör att man upplever folkliv 
i högre grad. Genom att skapa mer handel där folklivet är som mest 
intensivt kan centrum upplevas mer livligt.

SKAPA AKTIVERANDE UTERUM OCH 
GRÖNA STRÅK
Ett rekreativt nätverk av stråk och platser kan utvecklas i centrum. 
Mölndalsån maximeras med natur- och kulturvärden. Stadsparken 
vid Massetjärn utvecklas för aktiv och passiv rekreation. De 
offentliga rummen utformas för att ge fysiska utmaningar men även 
återhämtning i rofyllda zoner. 

Stärk den biologiska mångfalden genom att säkra gröna 
spridningskorridorer genom centrum och även på gator, torg och 
platser. Utbudet av kvalitativa grönytor och mötesplatser stärks.

MÖTESPLATSER
Skapa mötesplatser med former och konst som inbjuder till möten, 
samtal och lek. Gör stegvisa förändringar för att på sikt minska antalet 
uppställda bilar i centrumkärnan, till förmån för en attraktiv stadsmiljö 
som Mölnlyckes självklara mötesplats.

Ett rekreativt nätverk av stråk 
och platser kan utvecklas, liksom gröna 
spridningskorridorer och centrummiljöer.

Ur stadsbyggnadsstudie för Mölnlycke centrum

MASSETJÄRN

RÅDASJÖN

WOLFFS 
KULLE

WENDELSBERG
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 STADSMILJÖ OCH GRÖNSTRUKTUR

EKOSYSTEMTJÄNSTER I URBAN MILJÖ
Naturen i staden har stor betydelse för framtiden. De kommande 
klimatförändringarna kommer att ställa stora krav på naturen som 
buffrande system. Infiltrerande marker som kan ta hand om regn och 
infiltrera ner till grundvattnet, samt växtlighet som håller kvar jorden 
vid extrema regnväder.  Vid värmeböljor ger träd och gröna tak svalka. 
Ekosystemens biologiska mångfald är nödvändig för att skapa mot-
ståndskraftiga städer. Men ekosystemtjänster ger också upplevelser 
och rekreation, som fågelkvitter, surrande bin, dofter av blommande
buskar, parker för picknick eller slingrande promenadstigar.

Värdering av ekosystemtjänster är ett viktigt redskap för att kunna 
prioritera vilka tjänster som är viktiga att stärka, skydda eller skapa  
på en viss plats.

EKOSYSTEMTJÄNSTER I MÖLNLYCKE
Överlag har Mölnlycke en mycket bra grund med fungerande eko- 
systemtjänster. Orten har starka grönstrukturer, hög urban biodiver-
sitet med intressanta arter, ett välfungerande vattensystem etc. Fokus 
i analysen har varit hur dessa höga värden kan bibehållas i samband 
med att centrum förtätas, vilka strukturer som behöver bevaras, 
stärkas eller skapas för att kompensera förluster när urbanisering och 
förtätning tillkommer och när fler ytor bebyggs.

Ekosystemtjänstanalys
I stadsbyggnadsstudien beskrivs vikten av gröna spridningskorridorer för att stärka den biologiska mångfalden och en 
grön stadsmiljö. Det ger nyttor även till människan i det som kallas för ekosystemtjänster, med människan och naturen 
i samspel. Syftet med rapporten ”Ekosystemtjänstanalys för Mölnlycke” (White, 2019) är att kartlägga dagens ekosys-
temtjänster med rekommendationer inför centrumutveckling och förtätning av Mölnlycke centrum.

NULÄGE
Inventeringen och analysen av nuläge och befintlig situation av det 
sociala läget i Mölnlycke har fördjupats utifrån tidigare gjorda studier 
som inkluderar ett barnperspektiv.

• Barriärer i form av järnvägen och Mölndalsån utgör tydliga hinder, 
särskilt för gående och cyklister 

• Hulebäcksgymnasiet har stor betydelse för Mölnlycke
• Busshållplatsen vi Hulebäcksgymnasiet är en mycket viktig  

kollektivtrafiknod

• På kvällstid upplevs flera platser i centrum som otrygga
• Det finns en oro hos flera olika grupper för förändring som sker  

i samband med utbyggnad av järnvägen, framförallt om själva 
byggperioden

• Ungdomar saknar mötesplatser, särskilt på kvällstid
• Barn och äldre har behov av trygga stråk med kort avstånd till 

grönområden och platser för aktivitet och rekreation

 STADSMILJÖ OCH GRÖNSTRUKTUR

Gena och trygga stråk. 
Fler stråk för gående och 
cyklister, såväl nord-sydlig 
riktning som öst-västlig. 
Gena stråk som länkar 
samman viktiga 
målpunkter/platser, t ex 
Massetjärn, Mölnlycke 
fabriker, Råda säteri och 
Mölndalsån. 

Platser för unga och 
för äldre. Mötesplatser 
för ungdomar och unga 
vuxna saknas.  Ytor för 
rekreation och hälso- 
främjande aktiviteter 
är viktigt framförallt till-
gänglighet och trygghet. 
Multifunktionella platser 
för generationsöverskri-
dande möten.

Variation i funktion och 
innehåll. Byggnader och 
offentliga rum behöver 
ha variation i både 
uttryck och innehåll, 
men också kunna möta 
förändringar. Kunskap om 
framtida handel och be-
hov av service möjliggör 
flexibilitet och anpassning 
till nya situationer.  

Ta vara på det befintliga. 
Mölnlycke Centrum har 
outnyttjad potential i 
Mölndalsån och närheten 
till grönområden och 
platser med unik historia. 
Identitet kan utvecklas  
utifrån det redan befint-
liga men vara öppen för 
nya idéer och komplette-
rande innehåll. Befintliga 
verksamheter bör ges 
möjlighet att finnas kvar  
i Mölnlycke vid  
omvandling.

Utveckla samverkan 
och delaktighet. Invol-
vera medborgare och 
intressenter – kunskap 
delas.  Centrumut-
vecklingen byggs på 
bred samverkan mellan 
näringsliv, civilsamhälle, 
medborgare och offent-
liga myndigheter. Fler ska 
känna sig involverade. 

REKOMMENDATIONER
De fem viktigaste nycklarna för en socialt hållbar utveckling av Mölnlycke centrum följer nedan. De är i sig själva inte tillräckliga, 
utan måste alltid placeras i ett större sammanhang där olika delar samspelar.

Viktiga platser och 
stråk för unga

Platser som är en 
del av Mölnlyckes 
identitet

Platser som barn och 
unga upplever som 
otrygga

Utdrag ur rapporten Ekosystemtjänster i stadsplanering – en vägledning, C/O City
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Process i dialog 
Det politiska uppdraget om stadsbyggnadsstudie för Mölnlycke centrum fanns med i budgeten för 2017 och har 
kompletterats i efterföljande års budgetarbeten.  Arbetet med stadsbyggnadsstudien  har skett i dialog med allmänhet, 
näringsliv, politik, kommunal förvaltning och myndigheter.

Uppdrag 
2018

Uppdrag 
2019

Kommundelsdialog 
2017

Kommundelsdialog 
2018

Näringslivskväll 
2018

Länsstyrelsen
Trafikverket

Evenemanget ”Vi möts i Mölnlycke”
Dialog om framtidens Mölnlycke 2018

Företagarfrukost

Frukostmöte 
Centrumföreningen

Möte  
fastighetsägare  

i centrum

Vi möts i 
Mölnlycke
Lördag den 25 augusti 
klockan 10–15

Välkommen!

Läs mer på harryda.se

Uppdrag 
2017

 STADSMILJÖ OCH GRÖNSTRUKTUR

Stödjande ekosystemtjänster. Mölnlycke har i stort 
sett en hög biologisk mångfald med livsmiljöer av 
hög kvalitet som kan nyttjas av en mångfald av arter. 

Högst biologisk mångfald har Rådasjöns naturreservat, 
Wendelsbergs friluftsområde och Mölndalsån. Stations-

området är det område med bristande stödjande ekosystem-
tjänster, men kan förbättras vid framtida utveckling. Några starka 
spridningsvägar för arter som bör skyddas och andra som bör 
stärkas vid framtida utveckling.

Reglerande ekosystemtjänster. Bullernivå och 
luftkvalité kan förbättras om vegetation längs de mest 
trafikerade vägarna kompletteras med tätare träd 

eller buskage. Träd på centrala platser med hårdgjorda 
ytor bidrar till ett bättre mikroklimat. Att införa öppna 

dagvattensystem i centrum bidrar till vattenrening och minskad 
översvämningsrisk. Det är särskilt viktigt i låga och instängda 

områden.

Kulturella ekosystemtjänster. Befintliga system 
med gångstigar och cykelbanor ska bevaras och 
nya tillskapas. Mötesplatser som lekplatser och 

aktivitetsområden, fungerar bra och stärker den sociala 
sammanhållningen. Fler mötesplatser kan skapas i samband med 
nätverket av stigar. Landskapets befintliga värden och former kan 
ge ett betydelsefullt syfte för sinnlig upplevelse, naturpedagogik 

och symbolik.

Försörjande ekosystemtjänster. Rådasjön som en 
del av vattensystemet som försörjer regionen med 
färskvatten, är en viktig ekosystemtjänst. Det finns bra 

förutsättningar för småskalig matproduktion i Mölnlycke  
t ex koloniträdgårdar och fruktträd.

REKOMMENDATIONER
• Mölndalsån är ursprunget för Mölnlycke, ge ån dess välförtjänta 

uppmärksamhet och bevara befintliga grönområden längs med 
ån. Skydda Hulebäckens fåra vid eventuell framtida utveckling, t ex 
genom att bevara åns form och utbredning i landskapet.

• Utveckla strategier och skydda områden med hög biologisk 
mångfald och hantera dessa som en helhet. Förstärkning av sprid-
ningsvägar mellan de större sammanhängande livsmiljöerna bör 
prioriteras och utredas.

• Låt områden med låga värden idag utvecklas mot högre värden  
på sikt t ex stationsområdet vid eventuell omvandling.

• Grönskan längs med centrala och högt trafikerade vägar kan  
stärkas för att fånga upp partiklar och minska buller och fungera 
som spridningsvägar för olika arter. Träd bör planteras vid parke-
ringar för att skapa skugga och ett bra mikroklimat. Låt rondeller, 
refuger, samt vägkanter blomma.

• Skapa gröna ytor och/eller dagvattenlösningar för vattenrening 
i urbana miljöer där det finns mycket hårdgjorda ytor. Använd 
grönytor längs med vägar för att rena vatten genom t ex biofilter 
eller svackdiken.

• Prioritera öppna dagvattensystem genom grönytor. Planera för 
multifunktionella grönytor som kan översvämmas tillfälligt för  
hantering av skyfall. Anlägg fördröjningsytor nära källan, t ex i  
Djupedalsäng och Hönekulla.

• Utveckla ”Hälsans stig” till ett nätverk av stigar, inklusive Mölndalsån, 
Wendelbergsparken samt Hönekulla och dess aktivitetsområde. 
Se till att alla grannskap har tillgång till spontana aktiviteter och 
lekplatser av god kvalitet.

• Sammankoppla befintliga mötesplatser med en ny park vid  
Mölndalsån. Bevara och utveckla smarta kombinationer av aktivite-
ter som skapar flera värden på samma plats. 

• Gör landskapet synligt genom utsiktsplatser på både norra och 
södra sidan av järnvägen. Bevara (historiska) siktlinjer.

Ekosystemtjänster längs Mölndalsån.
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För att säkerställa den långsiktiga utvecklingen av Mölnlyckes centrala delar har en stadsbyggnadsstudie 
på strategisk nivå tagits fram, med särskilt fokus på attraktiv stadskärna och ändamålsenlig infrastruktur.
Stadsbyggnadsstudien beskriver ett tätare Mölnlycke med fler bostäder, verksamheter och service för att uppnå 
ett stadsmässigt och levande centrum, med goda villkor både för handel, verksamheter och boende. 

Denna rapport är en sammanfattning med slutsatser från stadsbyggnadsstudien och de utredningar 
som har fördjupat frågeställningarna. Analyserna och rekommendationerna är ett underlag för 
ställningstaganden för utvecklingsriktning för Mölnlycke centrum. 

Kommunfullmäktige har antagit mål och strategier i denna rapport, som inriktning för pågående och 
framtida projekt inom Mölnlycke centrum.

Läs mer: harryda.se/molnlyckecentrum
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arrenden 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antagna av kommunfullmäktige 2019-11-14, §  
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Inledning 
Dessa riktlinjer anger de övergripande principerna kring att arrendera ut 

kommunal mark. Riktlinjerna omfattar bland annat de viktigaste 

utgångspunkterna kring upprättandet av ett arrendeavtal samt principer för 

att beräkna arrendeavgiften. Syftet med riktlinjerna är att tydliggöra 

kommunens utgångspunkter och mål kring att arrendera ut mark, samt att ge 

vägledning åt kommunens tjänstemän vid förfrågan, upprättande och 

förvaltande av ett arrende. 

Bakgrund 
Härryda kommun är ägare av ca 3 000 hektar mark, varav ca 2 000 hektar 

utgör skog. För att uppnå ett effektivt markutnyttjande kan mark som inte 

utnyttjas i dagsläget arrenderas ut, både på kortare och längre sikt, 

exempelvis för bete, fritidsändamål och kommersiell verksamhet.  

 

I januari 2019 fanns 98 pågående arrenden i Härryda kommun. Av dessa var 

37 stycken lägenhetsarrenden, 33 anläggningsarrenden, 23 jordbruks-

arrenden (varav 19 för bete) samt 5 bostadsarrenden. Arrenden för bete och 

fritidsändamål var i början av året de vanligaste upplåtelserna.  

 
Vad är ett arrende? 

Enligt 8 kap. 1 § jordabalken kan mark upplåtas till nyttjande mot vederlag. 

Det finns fyra olika typer av arrenden; anläggningsarrende, bostadsarrende, 

jordbruksarrende samt lägenhetsarrende. Lägenhetsarrende är ett arrende 

som inte är att hänföra till de andra arrendetyperna. Ett lägenhetsarrende 

avser exempelvis sjöbod, mast, upplagsplats, fotbollsplan eller 

parkeringsplats. De olika arrendetyperna regleras i 7-11 kap. jordabalken. 
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Utgångspunkter för upprättande av arrendeavtal i Härryda 

kommun 

 Målet med att arrendera ut mark är att främja ett effektivt 

markanvändande utan negativ påverkan på miljön.  

 Mark som arrenderas ut ska inte i för stor utsträckning hindra 

allmänhetens tillgång till natur- och rekreationsområden. 

 Ett arrende får inte strida mot riksintressen, 

naturskyddsbestämmelser eller andra bestämmelser. 

 Härryda kommun tillämpar ingen kölista för arrendatorer som är 

intresserade av att arrendera i kommunen. Vid förfrågan bör 

arrendatorer som är kommunmedlemmar prioriteras men samtidigt 

vägas mot syftet med arrendet och vad som bäst gynnar 

kommuninvånarna. Vid arrendeförfrågan som rör fritidsändamål ska 

samråd ske med sektorn utbildning och kultur, verksamhet kultur 

och fritid.  

 Det förekommer ibland att jakträtt finns inom ett arrendeområde (för 

vidare information om jakträtt, se Riktlinjer för jakträtt). Så länge de 

olika upplåtelserna inte strider mot varandras utövande kan de verka 

på samma yta. Arrendatorer och jakträttshavare ska i sina respektive 

avtal informeras om att de verkar inom samma område. 

 Arrenden inom detaljplanelagt område är möjliga endast om området 

inte är allmän platsmark, samt att arrendets syfte överensstämmer 

med detaljplanens användningsbestämmelser. 

 Avtalen ska reglera kommunens och arrendatorns rättigheter och 

skyldigheter gentemot varandra. 

 Kommunen och arrendatorn ska ha en god kommunikation och så 

tidigt som möjligt informera varandra om kommande åtgärder eller 

ändrade förhållanden eller annat som kan påverka arrendet och dess 

syfte.  

 Arrendetiden ska styras av syftet med upplåtelsen, vilken arrendetyp 

det är samt områdets framtida exploateringsplaner. 

 Alla arrendeavtal ska upprättas skriftligt. 

 

Ansvar och delegation 

 Behörighet att fatta beslut om arrende regleras i kommunstyrelsens 

delegationsordning. 

 Kommunstyrelsen ansvarar för tolkning av riktlinjerna. 
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Principer för att bestämma arrendeavgiften 

 Arrendeavgiften ska vara marknadsmässig utifrån markens värde, 

avkastningsförmåga, arrendetyp samt upplåtelsens syfte och 

omfattning. 

 Vid tecknandet av nya arrendeavtal ska den årliga avgiften aldrig 

understiga, en för kommunen administrativ kostnad, om 1 500 kr per 

år. Avgiften gäller under 2019 och höjs därefter årsvis med avseende 

på KPI.  
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Arrendeavtal för Aktivitetspark i Landvetter 
inom Landvetter 4:93 samt del av Landvetter 

4:20 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sektorn för Samhällsbyggnad 
Adam Bove 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-01-20   
 

 
 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Diarienummer 
2021KS36 261 

 

 

Arrendeavtal för Aktivitetspark i Landvetter 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner avtal om anläggningsarrende mellan Härryda 
kommun och bolaget Aktivitetspark i Landvetter AB. 
 
Kommunstyrelsen uppdrar åt mark- och exploateringschef att underteckna 
avtalet. 
  
Sammanfattning av ärendet  
Aktivitetspark i Landvetter AB, nedan benämnt Bolaget, har inkommit med 
en förfrågan om att arrendera mark för att anlägga aktivitetsparker i Härryda 
kommun. Aktivitetsparkerna består huvudsakligen av anläggningar för 
bangolf (minigolf) och padeltennis. Aktivitetsparkerna ska finansieras och 
drivas i privat regi av Bolaget.  

Härryda kommun har tillsammans med Bolaget funnit två lämpliga platser 
för aktivitetsparkerna, varav en är belägen intill befintliga tennisbanor vid 
Sjöholmen i Landvetter. Sektorn för samhällsbyggnad har upprättat förslag 
till arrendeavtal för aktivitetsparken i Landvetter. Arrendeavtalet är ett så 
kallat anläggningsarrende och berör fastigheterna Landvetter 4:20 och 
Landvetter 4:93.  

 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 20 januari 2021 
 Avtal om anläggningsarrende 
 Riktlinjer för arrenden, antagen av kommunfullmäktige den 14 

november 2019. 
 
 
Ärendet 
Aktivitetspark i Landvetter AB, nedan benämnt Bolaget, har inkommit med 
en förfrågan om att anlägga aktivitetsparker i Härryda kommun. 
Anläggningarna ska ha fokus på folkhälsa, gemenskap och trivsel och 
parkerna är avsedda att fungera som mötesplatser för personer med olika 
ålder, kön, bakgrund och erfarenheter. Aktivitetsparkerna innehåller 
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huvudsakligen anläggningar för bangolf (minigolf) och padeltennis. Härryda 
kommun har tillsammans med Bolaget funnit två lämpliga platser för 
aktivitetsparkerna, varav en är belägen intill befintliga tennisbanor vid 
badplatsen Sjöholmen i Landvetter. Marken ägs av kommunen och föreslås 
upplåtas till Bolaget genom arrendeupplåtelse. Arrendeavtalets upplåtelsetid 
innebär att kommunstyrelsen behöver godkänna avtalet. 

Bolaget avser anlägga tre stycken utomhusbanor för padeltennis, en 
anläggning för bangolf (minigolf) samt en servicebyggnad som är avsedd att 
innehålla reception, WC/dusch och kiosk med servering. Bangolfbanan är 
tänkt att vara en s.k. äventyrsgolfbana. Utomhusbanorna för padeltennis 
består av genomsiktliga glas- och gallerväggar, dvs utan tak. 
Anläggningarna kompletteras med bänkar, skärmtak och ytor för åskådare 
och passerande. 

Området som föreslås upplåtas med arrende är planlagt för fritidsändamål. I 
detaljplanen anges bollspel som föreslagen markanvändning. Upplåtelsen 
anses överensstämma med gällande planbestämmelser. Bolaget ska söka 
bygglov för utomhusbanorna för padeltennis i enlighet med villkor i 
arrendeavtalet.  

Arrendetiden som enligt föreslaget avtal är tio år har bestämts med hänsyn 
till syftet med upplåtelsen och säkerheten för Bolagets investering. 
Arrendeavgälden för aktivitetsparken är 47 000 kronor/år.   

Anläggningarna ska i sin helhet finansieras och drivas i privat regi av 
Bolaget. Härryda kommun får intäkter i form av årlig arrendeavgäld. 
Avgälden har bestämts utifrån en marknadsmässig bedömning av markens 
värde, avkastningsförmåga, arrendetyp och syfte, i enlighet med 
kommunens antagna riktlinjer för arrenden. Upplåtelsen bedöms ej påverka 
kommunens driftkostnader. 

Arrendeavtalet innehåller ett så kallat indirekt besittningsskydd, vilket 
innebär att kommunen kan bli ersättningsskyldig för arrendatorns förluster 
om kommunen säger upp arrendeavtalet. Ersättningsskyldigheten uppstår 
endast om framtida uppsägning av avtalet anses vara oskälig enligt gällande 
arrendelagstiftning. Förlust som uppstår för pågående verksamhet, s.k. 
rörelseskada, ska ej ersättas i enlighet med avtalet. Storleken på ersättning 
till arrendatorn som skulle uppstå är mycket osäker. Sannolikt kan 
ersättningsskyldigheten dock innebära att kommunen ska ersätta arrendatorn 
för anläggningarnas återstående värde samt för kostnader förenade med 
etablering på ny plats (motsvarande anläggningskostnad). 
 

Förvaltningens bedömning 
Området kring Sjöholmen i södra Landvetter lämpar sig väl för en 
aktivitetspark. Verksamheten och besökarna den för med sig kan innebära 
att platsen upplevs som tryggare på kvällstid. Det finns i dagsläget inga 
bangolfanläggningar i kommunen varför anläggningen kan utgöra ett 
välkommet tillskott i Landvetter.  

Upplåtelsen syfte anses stämma väl överens med gällande 
planbestämmelser. Förvaltningen bedömer att upplåtelsens ekonomiska 
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konsekvenser, risker och tider är acceptabla och skäliga för att möjliggöra 
aktivitetsparkerna enligt Bolagets förslag.  

 
 
 
Anders Ohlsson Karl Falck 
Samhällsbyggnadschef Tf. mark- och exploateringschef 
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Riktlinjer för 
arrenden 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antagna av kommunfullmäktige 2019-11-14, §  
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Inledning 
Dessa riktlinjer anger de övergripande principerna kring att arrendera ut 

kommunal mark. Riktlinjerna omfattar bland annat de viktigaste 

utgångspunkterna kring upprättandet av ett arrendeavtal samt principer för 

att beräkna arrendeavgiften. Syftet med riktlinjerna är att tydliggöra 

kommunens utgångspunkter och mål kring att arrendera ut mark, samt att ge 

vägledning åt kommunens tjänstemän vid förfrågan, upprättande och 

förvaltande av ett arrende. 

Bakgrund 
Härryda kommun är ägare av ca 3 000 hektar mark, varav ca 2 000 hektar 

utgör skog. För att uppnå ett effektivt markutnyttjande kan mark som inte 

utnyttjas i dagsläget arrenderas ut, både på kortare och längre sikt, 

exempelvis för bete, fritidsändamål och kommersiell verksamhet.  

 

I januari 2019 fanns 98 pågående arrenden i Härryda kommun. Av dessa var 

37 stycken lägenhetsarrenden, 33 anläggningsarrenden, 23 jordbruks-

arrenden (varav 19 för bete) samt 5 bostadsarrenden. Arrenden för bete och 

fritidsändamål var i början av året de vanligaste upplåtelserna.  

 
Vad är ett arrende? 

Enligt 8 kap. 1 § jordabalken kan mark upplåtas till nyttjande mot vederlag. 

Det finns fyra olika typer av arrenden; anläggningsarrende, bostadsarrende, 

jordbruksarrende samt lägenhetsarrende. Lägenhetsarrende är ett arrende 

som inte är att hänföra till de andra arrendetyperna. Ett lägenhetsarrende 

avser exempelvis sjöbod, mast, upplagsplats, fotbollsplan eller 

parkeringsplats. De olika arrendetyperna regleras i 7-11 kap. jordabalken. 
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Utgångspunkter för upprättande av arrendeavtal i Härryda 

kommun 

 Målet med att arrendera ut mark är att främja ett effektivt 

markanvändande utan negativ påverkan på miljön.  

 Mark som arrenderas ut ska inte i för stor utsträckning hindra 

allmänhetens tillgång till natur- och rekreationsområden. 

 Ett arrende får inte strida mot riksintressen, 

naturskyddsbestämmelser eller andra bestämmelser. 

 Härryda kommun tillämpar ingen kölista för arrendatorer som är 

intresserade av att arrendera i kommunen. Vid förfrågan bör 

arrendatorer som är kommunmedlemmar prioriteras men samtidigt 

vägas mot syftet med arrendet och vad som bäst gynnar 

kommuninvånarna. Vid arrendeförfrågan som rör fritidsändamål ska 

samråd ske med sektorn utbildning och kultur, verksamhet kultur 

och fritid.  

 Det förekommer ibland att jakträtt finns inom ett arrendeområde (för 

vidare information om jakträtt, se Riktlinjer för jakträtt). Så länge de 

olika upplåtelserna inte strider mot varandras utövande kan de verka 

på samma yta. Arrendatorer och jakträttshavare ska i sina respektive 

avtal informeras om att de verkar inom samma område. 

 Arrenden inom detaljplanelagt område är möjliga endast om området 

inte är allmän platsmark, samt att arrendets syfte överensstämmer 

med detaljplanens användningsbestämmelser. 

 Avtalen ska reglera kommunens och arrendatorns rättigheter och 

skyldigheter gentemot varandra. 

 Kommunen och arrendatorn ska ha en god kommunikation och så 

tidigt som möjligt informera varandra om kommande åtgärder eller 

ändrade förhållanden eller annat som kan påverka arrendet och dess 

syfte.  

 Arrendetiden ska styras av syftet med upplåtelsen, vilken arrendetyp 

det är samt områdets framtida exploateringsplaner. 

 Alla arrendeavtal ska upprättas skriftligt. 

 

Ansvar och delegation 

 Behörighet att fatta beslut om arrende regleras i kommunstyrelsens 

delegationsordning. 

 Kommunstyrelsen ansvarar för tolkning av riktlinjerna. 
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Principer för att bestämma arrendeavgiften 

 Arrendeavgiften ska vara marknadsmässig utifrån markens värde, 

avkastningsförmåga, arrendetyp samt upplåtelsens syfte och 

omfattning. 

 Vid tecknandet av nya arrendeavtal ska den årliga avgiften aldrig 

understiga, en för kommunen administrativ kostnad, om 1 500 kr per 

år. Avgiften gäller under 2019 och höjs därefter årsvis med avseende 

på KPI.  
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sektorn för samhällsbyggnad 
Robin Axelsson 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2020-12-10   
 

 
 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Diarienummer 
2020KS430 253 

 

 

Försäljning av Hönekulla 1:895 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner Köpekontrakt mellan Härryda kommun och 
Junior Living Holding AB. 
 
Kommunstyrelsen uppdrar åt samhällsbyggnadschef och mark- och 
exploateringschef att underteckna köpekontraktet och övriga till 
försäljningen tillhörande handlingar. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunstyrelsen beslutade den 27 augusti 2020 § 279 att överlåta 
fastigheten Hönekulla 1:895 till Junior Living Holding AB. På grund av 
coronapandemin har köparens projekt försenats vilket innebär att ett nytt 
köpekontrakt behövs för att etableringen ska kunna göras. 

Sektorn för samhällsbyggnad har upprättat förslag till köpekontrakt mellan 
Junior Living Holding AB och Härryda kommun. Köpekontraktet innebär 
att kommunen överlåter fastigheten Hönekulla 1:895 om totalt 3 578 kvm 
till Junior Living Holding AB för en köpeskilling av 2 862 400 kronor. 
Överlåtelsen avser ett område som enligt detaljplan är avsett för kontor, 
handel och industri.   

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 10 december 2020 
 Nytt köpekontrakt 
 Lägeskarta 
 Köpekontrakt från den 27 augusti 2020 
 Kommunstyrelsens beslut den 27 augusti 2020 § 279 

 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 27 augusti 2020 § 279 att överlåta 
fastigheten Hönekulla 1:895 till Junior Living Holding AB. På grund av 
coronapandemin har köparens projekt försenats vilket innebär att de inte 
kommer kunna fullborda köpet enligt tidigare avtal som förfaller den 31 
december 2020. Då köparen fortsatt avser att genomföra projektet och 
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kommunens förvaltning fortsatt är positiv till etableringen behövs ett nytt 
köpekontrakt. Enligt villkor i det nya köpekontraktet ska köparen söka 
bygglov inom sex månader för att fullborda köpet. I normalfallet tillämpas 
tre månaders tidsfrist för ansökan om bygglov men med anledning av 
coronapandemin medges köparen villkor om sex månader. 

Sektorn för samhällsbyggnad har upprättat förslag till köpekontrakt mellan 
Junior Living Holding AB och Härryda kommun. Köpekontraktet innebär 
att kommunen överlåter fastigheten Hönekulla 1:895 om totalt 3 578 kvm 
till Junior Living Holding AB för en köpeskilling av 2 862 400 kronor som 
därmed är oförändrad sedan beslutet 27 augusti 2020. Köparen erlade en 
handpenning vid tecknande av det första köpekontraktet och eftersom 
köpeskilling samt handpenning är oförändrad kom parterna överens om att 
handpenningen skulle vara kvar hos kommunen och därmed anses vara 
erlagd i det nya kontraktet. Överlåtelsen avser ett område som enligt 
detaljplan är avsett för kontor, handel och industri.   

Junior Living Holding AB avser upprätta en byggnad i två plan innehållande 
longstayhotell med omkring 80 rum samt kontor. Junior Living Holding AB 
tillverkar sina prefabricerade smålägenheter i Sverige, med hög standard 
samt höga krav på design. Bolaget har hittills producerat drygt 1200 enheter 
som har blivit hotell eller lägenheter på flera platser i Sverige.  

Driften av hotellet samt kontoret kommer att ske av företaget Ten Hotel AB. 
Ten Hotel AB har sedan tidigare ett samarbete med Junior Living Holding 
AB i ett hotellprojekt i Veddesta i Stockholm där de öppnar ett hotell med 
194 rum i januari 2021.  

Ersättningsnivån baseras på ett bedömt marknadsvärde med 
Göteborgsregionen som referensmarknad samt fastighetens beskaffenhet 
och läge. 

 

 
 
Anders Ohlsson Karl Falck 
Samhällsbyggnadschef Tf. mark- och exploateringschef 
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Lägeskarta

±

Sektorn för Samhällsbyggnad, Härryda kommun. Kartan har ej 
rättsverkan. Fastighetsgränser kan ha ett ungefärligt läge i kartan.

 

Datum:  06.22.2020
1:8 000Skala 0 100 200 300 400 500 600 700 800

[m]
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-08-27 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 279        Dnr 2020KS430 

Försäljning av Hönekulla 1:895  

  
Sektorn för samhällsbyggnad har upprättat förslag till köpekontrakt mellan Junior Living 
Holding AB och Härryda kommun. Köpekontraktet innebär att kommunen överlåter 
fastigheten Hönekulla 1:895 om totalt 3 578 kvm till Junior Living Holding AB för en 
köpeskilling av 2 862 400 kronor. Överlåtelsen avser ett område som enligt detaljplan är 
avsett för kontor, handel och industri. 
 
Junior Living Holding AB avser upprätta en byggnad i två plan innehållande longstayhotell 
med omkring 80 rum samt kontor. Junior Living Holding AB bygger prefabricerade 
smålägenheter i Sverige, med hög standard samt höga krav på design. De har hittills 
producerat drygt 1 100 enheter som har blivit hotell eller lägenheter på flera platser i Sverige. 
 
Driften av hotellet samt kontoret kommer att ske av företaget Ten Hotel AB. Ten Hotel AB 
har sedan tidigare ett samarbete med Junior Living Holding AB i ett hotellprojekt i Veddesta i 
Stockholm där de öppnar 194 rum hösten 2020. 
 
Ersättningsnivån baseras på ett bedömt marknadsvärde med Göteborgsregionen som 
referensmarknad samt fastighetens beskaffenhet och läge. 
 
Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 17 juni 2020. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner köpekontrakt mellan Härryda kommun och 
Junior Living Holding AB enligt föreliggande förslag. 
 
Kommunstyrelsen uppdrar åt samhällsbyggnadschef och mark- och exploateringschef att 
underteckna köpekontraktet och övriga till försäljningen tillhörande handlingar. 
 

---------------------- 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sektorn för samhällsbyggnad 
Anna Wallin 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2020-12-09   
 

 
 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Diarienummer 
2020KS505 214 

 

 

Begäran av planbesked för del av Gökskulla 3:33 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen avslår begäran om planbesked för del av Gökskulla 3:33.  
 
Sammanfattning av ärendet  
En begäran om planbesked för del av Gökskulla 3:33 inkom den 17 augusti 
2020. Ansökan omfattar elva villor i två våningar med total bruttoarea på 
cirka 2 640–3 300 kvm. Komplettering av ansökan inkom den 24 september 
2020. 
 
Sektorn för samhällsbyggnad anser inte att föreslagen bostadsutveckling i 
Gökskulla är förenlig med kommunens utvecklingsstrategi som enligt 
gällande översiktsplan ÖP2012 avser verksamhetsutveckling i området och 
inte heller helt med utvecklingsinriktningen i Göteborgsregionens 
strukturbild. Området ligger perifert i förhållande till befintlig offentlig och 
kommersiell service, vilket skapar ett bilberoende och behov av skolskjuts 
vid en eventuell utbyggnad.  
 
En ny översiktsplan håller för närvarande på att tas fram i vilken områdets 
utveckling kommer att studeras. Enskilda planbesked som kan komma att 
påverka en strategiskt långsiktig samhällsutveckling bör inte beviljas innan 
kommunen kommit längre i sin översiktsplaneprocess inom vilken 
kommunens utveckling och vision pekas ut.  

Samråd måste ske med Trafikverket innan eventuell planläggning sker 
eftersom de i andra planbeskedsansökningar i Tahult meddelat att de ser 
svårigheter med att släppa på ytterligare trafik på Partillevägen som de är 
väghållare för. 

Markens lämplighet för utveckling med exempelvis bostäder inom del av 
Gökskulla 3:33 har prövats i framtagandet av gällande detaljplan och 
bedömts vara lämpad för natur. Förvaltningen vidhåller denna 
markanvändning. Ett bostadstillskott på elva bostäder utgör ett enskilt 
intresse i motsats till natur som utgör ett allmänt intresse. Sektorn för 
samhällsbyggnad gör bedömningen att ansökan om planbesked för del av 
Gökskulla 3:33 ska avslås. 
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Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 7 december 2020 
 Ansökan om planbesked 17 augusti 2020 samt komplettering av 

ansökan om planbesked 
 Orienteringskarta daterad den 7 december 2020 

 
Ärendet 
Sökande, privat exploatör, inkom den 17 augusti 2020 med en begäran om 
planbesked för byggnation av bostäder. Exploateringen omfattar elva villor i 
två våningar med total bruttoarea på cirka 2 640–3 300 kvm. Komplettering 
av ansökan inkom den 24 september 2020. 
 
Tidigare planförfrågan 
Ansökan om planbesked på aktuell del av Gökskulla 3:33 har inte inkommit 
och prövats tidigare, men på andra delar vilka har avslagits. 
 
Tidigare ställningstaganden 
Gällande översiktsplan, ÖP2012, pekar ut de områden som kommunen ska 
växa och utvecklas i för att vi ska få ett hållbart samhälle med service och 
infrastruktur. Dessa områden kallas för utbyggnadsområde för bostäder och 
verksamheter på kort och lång sikt. Områdena återfinns inom utvecklings-
områden för de olika tätorterna.  

Gökskulla 3:33 ligger utanför gränsen för utvecklingsområde för 
Landvetter. Fastigheten är redovisad som befintligt samhälle i ÖP2012. 
Enligt översiktsplanens rekommendationer ska ingen ny bostadsbebyggelse 
tillåtas utanför utvecklingsområdena väster om flygplatsen. Utbyggnad av 
Landvetter ska ske i Landvetter södra. Föreslagen utveckling är därför inte 
förenlig med kommunens långsiktiga planering och utbyggnad av 
kommunal service samt infrastruktur med mera.  

Aktuell del av Gökskulla 3:33 är planlagd som allmän platsmark natur i 
gällande detaljplan. Det krävs starka skäl till varför markanvändningen ska 
ändras. Det enskilda intresset om exploatering av elva bostadsfastigheter 
bedöms inte vara ett tillräckligt starkt skäl då utvecklingen endast genererar 
ett fåtal tillkommande bostäder i förhållande till det allmänna intresset av 
tillgång till ett allmänt naturområde. Naturområdet är ett allmänt intresse för 
bostadsområdet med fler än elva fastigheter som bedöms vara ett enskilt 
intresse i detta fall. Markens lämplighet för utveckling med exempelvis 
bostäder har prövats i arbetet med gällande detaljplan och bedömts vara 
lämpad för natur. Kommunen vidhåller denna markanvändning. 

Natur, kultur och rekreation 
Inom naturområdet inom vilken exploatering föreslås ske förekommer fem 
arter med flera individer av de olika arterna (stare, ängspiplärka, sånglärka, 
tornseglare, gråtrut). Området ingår i Värdetrakt för skyddsvärda träd 
Göteborg-Sjuhärad med flera fynd av läderbagge. Berörd del av fastighet 
Gökskulla 3:33 är planlagd som allmän platsmark natur. Ett bostadstillskott 
på elva bostäder utgör ett enskilt intresse i motsats till natur som utgör ett 
allmänt intresse. 
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Service 
Butiker, vårdcentral, skolor, äldreboende finns i Landvetter centrum ca 3–4 
kilometer öster om Gökskulla. Avståndet till förskola och skola innebär att 
elever kan behöva skolskjuts.  

Infrastruktur  

Tillfart till föreslagna fastigheter föreslås ske genom att Doppingvägen 
förlängs i en vändslinga i naturområdet. Doppingvägen är en enskild gata. 
Området bedöms vara relativt plant så det borde vara möjligt att anordna 
goda lutningsförhållanden och erforderliga vägbredder för godkänd till-
gänglighet och framkomlighet. Vägbredd och lutning framkommer dock 
inte av ansökan. Doppingvägens kapacitet att trafikeras av ytterligare elva 
bostadsfastigheter behöver bedömas. 

Trafikverket har i andra planbeskedsansökningar i Tahult meddelat att de 
ser svårigheter med att släppa på ytterligare trafik på Partillevägen som de 
är väghållare för och speciellt via Gamla Prästvägen som är den väg 
Gökskullaområdet trafikerar via Tahultsvägen. Samråd måste ske med 
Trafikverket innan en eventuell planläggning. 

Det finns ingen gång- och cykelväg utmed Doppingvägen eller utmed någon 
annan av lokalgatorna inne i bostadsområdet, men utmed Tahultsvägen. 
Gång- och cykelvägen är dock inte utbyggd på en ca 200 m lång sträcka 
mellan korsningarna Svanvägen och Gamla Prästvägen. 

Bostadsområdet ligger inom verksamhetsområde för VA och har 
kommunalt vatten och avlopp. 

Bostadsbyggnation samt erforderlig infrastruktur bedöms ej ha betydande 
påverkan på natur eller innebära en risk för angränsande bebyggelse. Fler 
bostäder i området har dock en viss inverkan på fordonsrörelserna i området 
och redan den belastade Partillevägen. 

Aktuell del av fastigheten ligger delvis inom förslag till nya 
skyddsföreskrifter för vattenskyddsområdet för Rådasjön. Fastigheten ligger 
inom sekundär skyddszon. Befintlig bebyggelse har kommunalt vatten och 
avlopp och ligger inom verksamhetsområde för vatten. 

Ekonomi  

Enskilda gator behöver byggas ut och vatten- och avloppsledningar byggas 
ut för anslutning till befintligt kommunalt VA-nät i området. Utbyggnaden 
beräknas bekostas av sökande. 

Kostnad för kommunen skulle uppstå i samband med påkoppling på 
kommunalt VA-nät, men kommunens kostnader för en eventuell 
planläggning och infrastruktursutbyggnad skulle finansieras via planavgift, 
bygglovstaxa samt VA-taxa. 

Avgift för ansökan om planbesked kommer att tas ut enligt plan- och 
bygglovstaxan antagen av kommunfullmäktigen den 12 december 2019 § 
173.  
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Förvaltningens bedömning 
Sektorn för samhällsbyggnad anser inte att föreslagen bostadsutveckling i 
Gökskulla är förenlig med kommunens utvecklingsstrategi som enligt 
gällande översiktsplan ÖP2012 avser utveckling av verksamheter och inte 
heller helt med utvecklingsinriktningen i Göteborgs-regionens strukturbild. 
Utveckling av Gökskulla och Tahult på längre sikt behöver studeras i ett 
större sammanhang. En ny översiktsplan håller för närvarande på att tas 
fram i vilken områdets utveckling kommer att studeras. Enskilda planbesked 
som kan komma att påverka en strategiskt långsiktig samhällsutveckling kan 
inte beviljas innan kommunen kommit längre i sin översiktsplaneprocess 
inom vilken kommunens utveckling och vision pekas ut. Markens 
lämplighet för utveckling med exempelvis bostäder har prövats i arbetet 
med gällande detaljplan och bedömts vara lämpad för natur. Förvaltningen 
vidhåller denna markanvändning. Ett bostadstillskott på elva bostäder utgör 
ett enskilt intresse i motsats till natur som utgör ett allmänt intresse. Sektorn 
föreslår att begäran om planbesked avslås. 

 
 
 
 
Anders Ohlsson                                  Peter Wallentin 
Samhällsbyggnadschef                       Verksamhetschef plan- och bygglov 
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/AroA 
u-OMMUN 
Sektorn fr samhällsbyggnad 

Begäran om planbesked 

Fastighet 
F astighetsbeteckning (eller nágon av de ingâende i omrádet) 

Gokskulla 3:33 7 
Fastighetens adress (eller nägon av de ingaende i omradet) 

Nordgârden Värbruksvagen O 
F astighets~gare (företag eller R6ramn och efternamn) 

Ingemar Gustaf8%@" 

Sökande 
[ RG# (framn ocn eferamm) 

Monica Holmgren Berqqvist 
A dress 

Grubbeqrden 2 

-------------------i 

Postadress 
l 51992 Kungsäter 
E-postadress 

Niclas vallda@hotmail.com 
röreug ---------------------- 

I 

--- -------- Organisation sn um mer/per sonnummer 

'Kontaktperson (om annan än skande) 
Niclas & Monica 

¡._ ---- ------ Telefon 
Niclas 0704225384 Monica 0769498232 

Faktur eringsadress (om annan än ovan) fullmakt kr~vs 

I 
i --------- - ---- 

_j 

Förslaget avser (bifoga karta, projektbeskrivning, illustrationer eller annat) 

Förslaget avser en byggnation utav 3 omràden runt omkring 
Gokskulla. 

Vill att om endast l av omràdena bedöms som ett bra utvecklings 
omràde att det ändà räcker med en ansökan. 
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ANWAL
Textruta
Planbeskedsansökan daterad 17 augusti 2020 kompletterades 24  september 2020 med en revidering av tidigare ansökan. I kompletterad planbeskedsansökan drar sökande bort två av tre utvecklingsområden i ursprunglig ansökan. Planbeskedsansökan daterad 24 september 2020 omfattar utveckling av 13 bostäder enligt bifogad karta.



Tid fr beslut om planbesked 
Enligt plan- och bygglagen (2010:900). PBL 5 kap 4 &$ ska planbesked ges inom fyra manader, efter att komplett 
ansökan inkommit. Kommunen och sök ande kan komma överens om annan tid. 

Avgift för planbesked 
Med stöd av plan- och bygglagen (2010:900) PBI 12 kap 8 $. kommer en avgift att tas ut enligt gällande plan 
och bygglovtaxa antagen av Kommunfullmäktige den 12 december 2019. 

Faktura sinds separat. 

Upplysningar 
Härryda kommun tar ut en planavgift tör detaljplanearbeten. Agiftens storlek beror pà storleken pa det som 
detaljplaneläggs och pa hur mycket tid som kommunens handläggning tar Avgitten styrs enligt gällande plan- och 
bygglovstaxa antagen av Kommunfuillmäktige I2 december 2019. 

När ansökan om planbesked skickas till kommunen Rrväntas det av dig som sökande att du eller ditu fretag har 
ekonomiska möjligheter att genom fra det som du önskar planlägga. 

Information om GDPR 
De personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i enlighet med dataskydds förordningen. Mer information om 
vad detta innebär fr dig hittar du pa kommunens hemsida. yy.hurrdg_segdpr 

Underskrift sókande ansvariy tr att av iften betalas) 
NVamnteckning 

Namn förty dli gande 
Monica Holmgren Bergqvist 

Datum 
14-08 2020 

Namnteckning 

Datum 
14 08 2020 

- l 

Ingemar Gustafsson 
Datum 

14-08-2020 

4nsökan skickas till: 
Härryda kommun 
Planenheten • 
435 80 Mölnlyeke 

Kontakta oss gärna: 
Telefon:031-724 61 00 
E-post: plana@harryda.se 
www.harryda.se 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sektorn för samhällsbyggnad 
Fortesa Uka Bytyqi 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2020-12-17   
 

 
 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Diarienummer 
2020KS771 269 

 

 

Yttrande över bostadsförsörjningsprogram för Mölndals 
stad, samrådsförslag 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar Yttrande över bostadsförsörjningsprogram för 
Mölndals stad från sektorn för samhällsbyggnad som sitt eget yttrande till 
Mölndals stad. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Stadsbyggnadsförvaltningen i Mölndals stad har upprättat ett förslag till 
uppdatering av gällande bostadsförsörjningsprogram. Förslaget är ute på 
samråd under perioden 1 december till 15 februari. Kommunen har beretts 
möjlighet att yttra sig över förslaget. 
  
Kommunen och Mölndals stad gränsar till varandra och som grannar har 
kommunerna gemensamma regionala frågor som t.ex. bostadsförsörjningen. 
En fortsatt regional dialog med grannkommunerna är positivt och skulle 
kunna gynna en hållbar bostadsförsörjning och utveckling i ett större 
perspektiv. I förslaget finns en tydlig inriktning för bostadsförsörjningen 
vilket Kommunen ser som positivt.    
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 17 december 2020 
 Yttrande över bostadsförsörjningsprogram för Mölndals stad, 

samrådshandling 17 december 2020 
 Mölndals stads bostadsförsörjningsprogram, samrådsförslag 2020 
 Bilaga 1 bostadsmarknadsanalys, Mölndals stads 

bostadsförsörjningsprogram, samrådsförslag 2020 
 
Ärendet 
Stadsbyggnadsförvaltningen i Mölndals stad har översänt samrådsförslag för 
uppdatering av gällande bostadsförsörjningsprogram. 
Bostadsförsörjningsprogrammet är Mölndals stads dokument som redovisar 
stadens ambitioner och riktlinjer för bostadsförsörjningen. Programmet 
utgör tillsammans med staden övriga styrdokument, som t.ex. översiktsplan, 
gemensamt grunden för den strategiska planeringen för att ge staden 
förutsättningar att växa hållbart och utveckla kommunen långsiktigt. I 
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staden pågår parallellt arbete med att uppdatera stadens översiktsplan och 
dessa dokument är starkt kopplade.  
 
Bostadsförsörjningsprogrammet grundar sig främst i förslag till nya 
översiktsplanens inriktning och stadsbyggnadsstrategier samt bygger vidare 
på tidigare riktlinjer i Mölndals bostadsförsörjningsprogram 2015–2018. 
Inriktningen för bostadsförsörjningen är följande:  

 En hållbar bostadsutveckling över tid 
 God planeringsberedskap och en aktiv plan- och markberedskap 
 Öka variationen av bostäder i alla tätorter 
 Utveckla det befintliga bostadsbeståndet  

 
Bostadsförsörjningsprogrammet grundar sig på en analys som är framtagen 
utifrån nationell, regional och kommunal statistik. Analysen omfattar 
statistik och prognoser för befolkning, bostäder, arbetsmarknads och 
flyttmönster. Av bostadsförsörjningsprogrammet framgår bl.a. Mölndals 
stads långsiktiga utmaningar som påverkar bostadsförsörjningen och 
möjligheterna att nå stadens mål samt stadens verktyg för arbete med 
bostadsförsörjning.  
 
Förvaltningens bedömning 
Mölndals stad har bl.a. att förhållit sig till regionala mål, planer och program 
i arbetet med bostadsförsörjningen där GR:s strukturbild för 
Göteborgsregionen utgör en viktig utgångspunkt.   
   
I förslaget finns en tydlig inriktning för bostadsförsörjningen 
vilket förvaltningen ser som positivt.    
  
Härryda kommun och Mölndals stad gränsar till varandra och som grannar 
har kommunerna gemensamma regionala frågor som t.ex. 
bostadsförsörjningen. En fortsatt regional dialog med grannkommunerna är 
positivt och skulle kunna gynna en hållbar bostadsförsörjning och 
utveckling i ett större perspektiv.   
  
 

 
 
 
Anders Olsson Karl Falck 
Samhällsbyggnadschef Tf mark-och exploateringschef 
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Yttrande över bostadsförsörjningsprogram för Mölndals 
stad, samrådshandling  
 
Härryda kommun har tagit del av Mölndals stads upprättade samrådsförslag 
för uppdatering av gällande bostadsförsörjningsprogram. Programmet utgör 
tillsammans med stadens övriga styrdokument, som t.ex. översiktsplan, 
gemensamt grunden för den strategiska planeringen för att ge staden 
förutsättningar att växa hållbart och utveckla kommunen långsiktigt. I 
staden pågår parallellt arbete med att uppdatera stadens översiktsplan och 
dessa dokument är starkt kopplade.  
    
Mölndals stad har bl.a. att förhållit sig till regionala mål, planer och program 
i arbetet med bostadsförsörjningen där GR:s strukturbild för 
Göteborgsregionen utgör en viktig utgångspunkt.   
  
Förslaget är föremål för samråd under tiden 1 december 2020 till 15 februari 
2021.    
  
I förslaget finns en tydlig inriktning för bostadsförsörjningen 
vilket Härryda kommun ser som positivt.  
   
Härryda kommun och Mölndals stad gränsar till varandra och som grannar 
har kommunerna gemensamma regionala frågor som t.ex. 
bostadsförsörjningen. En fortsatt regional dialog med grannkommunerna är 
positivt och skulle kunna gynna en hållbar bostadsförsörjning och 
utveckling i ett större perspektiv.   
 
En annan regional fråga är infrastruktur. Härryda kommun ser positivt på att 
Mölndals stad avser att arbeta med en hållbar bostadsutveckling över tid 
genom att fokusera utvecklingen av bostäder i strategiska stråk och noder, 
samt genom koncentrerad förtätning i närheten av god kollektivtrafik. 
 
I planeringen av framtida bebyggelse och infrastruktur är det, både för 
Härryda kommun och Mölndals stad, viktigt att ta hänsyn till att 
kopplingarna mellan väg E6 och väg 40 via Mölndal och Mölnlycke har 
begränsad framkomlighet och på delar är mindre lämplig för 
genomfartstrafik. 
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Anders Olsson   Karl Falck  
Samhällsbyggnadschef   Tf mark-och exploateringschef  
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Bostadsförsörjningsprogrammet är Mölndals stads 
dokument som redovisar stadens ambitioner och 
riktlinjer för bostadsförsörjningen. Det har tagits 
fram i enlighet med lagen om kommunernas bo-
stadsförsörjningsansvar. Ansvaret innebär att alla 
kommuner ska redogöra för viktiga behov och ut-
maningar, riktlinjer och åtgärder för att kunna möta 
behovet av bostäder och med särskilda insatser för 
olika grupper. Programmet utgör tillsammans med 
stadens övriga styrdokument, som t.ex. översikts-
plan, gemensamt grunden för den strategiska pla-
neringen för att ge staden förutsättningar att växa 
hållbart och utveckla kommunen långsiktigt.
Bostadsförsörjningsprogrammet är uppdelat i en 
huvudhandling, samt två bilagor. Huvudhandlingen 
redogör för Mölndals stads långsiktiga viljeinrikt-
ning med bostadsförsörjningen, samt det övergri-
pandet kommunala ansvaret. Den redogör även 
för hur staden ska arbeta med genomförandet och 
uppföljning av bostadsförsörjningen. Riktlinjer för 
bostadsförsörjningen ska antas av kommunfull-
mäktige varje mandatperiod. Om förutsättningarna 
förändras ska nya riktlinjer upprättas och antas av 
kommunfullmäktige.
Bilaga 1 är en bostadsmarknadsanalys, där allt 
analysmaterial finns samlat. Denna bilaga innehåll-
er mycket nulägesdata, och prognoser, som kan 
komma att ändras över tid. Därför behöver infor-
mationen, och delar av dokumentet, uppdateras 
mer frekvent än den långsiktiga viljeinriktningen i 
huvuddokumentet.
Bilaga 2 är stadens interna aktivitetsplan som i 
detalj beskriver aktiviteter kopplade till riktlinjer 
och genomförandet, tillsammans med ansvar och 
tidplaner. Dokumentet är ett levande arbetsdoku-
ment för staden, och ansvaret för denna ligger hos 
stadsdirektören som även återkopplar arbetet till 
politiken.

Stadens mål och vision
Vision Mölndal 2022 antogs av kommunfullmäk-
tige 2013 och är en gemensam framtidsbild av att 
Mölndal ska bli en ännu bättre stad för alla som bor 
och verkar här.

Vår vision ger oss färdriktningen för det samhäl-
le vi vill bygga. Mölndals stad växer och har ett 
attraktivt läge och förutsättningarna för att bygga 

bostäder i Mölndal är goda. Näringslivets förut-
sättningar och utveckling i kommunen är också en 
del av detta. Arbetet med en ny vision kommer att 
påbörjas under 2021.
2019 fattade kommunfullmäktige beslut om nya 
övergripande mål för Mölndals stad:
• Stärka förutsättningarna för växande näringsliv 

och arbetsmarknad.
• Säkerställa likvärdig utbildning av hög kvalitet 

som främjar livslångt lärande.
• Utveckla en växande och trygg stad, tätort och 

landsbygd med god infrastruktur.
• Främja och stödja självständigt, gott och aktivt 

liv för alla åldrar.
• Bedriva det miljö- och klimatarbete som krävs 

för långsiktigt hållbar utveckling.

Översiktsplanens mål och strategier
I staden pågår just nu arbete med att uppdatera 
översiktsplanen. Utställning är beräknad till våren 
2021. Översiktsplanen är ett för staden strategiskt 
paraplydokument dit flera strategiska dokument 
är kopplande, bland annat bostadsförsörjningspro-
grammet.
I förslag till ny översiktsplan redovisas hur hänsyn 
tagits till bland annat det allmänna intresset för bo-
stadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet. 
Bostadsförsörjningsprogrammet redogör för stadens 
riktlinjer för bostadsförsörjningen, hur vi ska uppnå 
stadens mål, översiktsplanens stadsbyggnadsstra-
tegier och utbyggnadsplan gällande bostäder, samt 
belyser stadens verktyg för planering och hantering 
av bostadsfrågorna vid markanvändning.
I förslag till ny översiktsplanen finns fyra stads-
byggnadsstrategier vilka ligger till grund för 
planeringen i staden och ger riktningen för bostads-
försörjningen:
Stadsbyggnadsstrategierna är:
- Mölndals kommun bidrar till en växande region.
- Mölndal, Kållered, Lindome och Hällesåker ut-
vecklas utifrån sina förutsättningar och kvaliteter.
- Mölndals kommun främjar möjligheten till ett gott 
liv .
- Mölndals kommun stärker kommunens kvalitativa 
gröna miljöer. 

Inledning
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Riktlinjerna för bostadsförsörjningen i Mölndal är 
en utgångspunkt i stadens strategiska arbete för att 
möjliggöra ett långsiktigt bostadsbyggande utefter 
stadens mål och vision. Riktlinjerna grundar sig 
främst i förslag till nya översiktsplanens inriktning 
och stadsbyggnadsstrategier, samt bygger vidare på 
de tidigare riktlinjerna i Mölndals bostadsförsörj-
ningsprogram 2015-2018.  
 
I rutorna nedan redovisas riktlinjerna med tillhö-
rande beskrivning. Genomförandet och efterkom-
mande arbetet beskrivs i efterföljande kapitel om 
genomförande.  

Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Mölndal

Sammanfattning av riktlinjerna
Staden ska säkerställa ett stabilt och varierat bo-
stadsbyggande samt hälsosamma och goda livsmil-
jöer i hela kommunen. Målsättningen är att bygga 
en blandning utav bostäder nära service och gröna 
kvaliteter, och nya bostäder ska byggas med god 
kvalitet och långsiktigt hållbara lösningar. Stadens 
befintliga lokal- och bostadsbestånd bör ses som en 
tillgång och resurs vid omvandling och förtätning. 
Kommunen ska ha god planering för behovet av 
bostäder för personer med särskilt behov av stöd 
och service.

Riktlinje 2. God planeringsberedskap och en 
aktiv plan- och markberedskap.

Mölndals stad ska genom aktiv markpolitik stimule-
ra bredd i bostadsbyggandet, genom ett strategiskt 

långsiktigt ägande samt genom att utöka och utveckla 
stadens markinnehav. 

Stadens egen mark är viktig för att kunna möta bo-
stadsbehovet, långsiktigt säkra bostadsförsörjningen 
och för att säkerhetsställa bostäder för personer med 

särskilt behov av stöd och service. Även för att kunna 
påverka t.ex. boendemiljöer, blandning och andra fak-
torer viktiga för staden. Mölndals Stad ska ha mark-

nadsmässiga markpriser som kan differentieras utifrån 
upplåtelseform, hustyper och andra villkor som gynnar 

stadens bostadsförsörjning.
Hur: Det gör vi genom att arbeta långsiktigt strate-

giskt med markanvisningar och prioritera byggnation 
av bostäder i detaljplan på egen mark där det finns 

god tillgång till kollektivtrafik och kapacitet av servi-
ce. Bostäder för personer med särskilt behov av stöd 
och service bör i största möjliga mån integreras bland 

ordinarie bostäder för att gynna integration och den so-
ciala blandningen. Behovet och efterfrågan för utsatta 
grupper på bostadsmarknaden skall ingå vidare som en 

viktig faktor i plan- och markberedskapen.

Riktlinje 1. En hållbar bostadsutveckling över 
tid.

Staden ska arbeta för ett hållbart bostadsbyggande 
över tid som möter stadens bostadsbehov och möjlig-

gör en långsiktig hållbar bostadsutveckling. 
Utgångspunkten för en hållbar bostadsutveckling och 
utvecklingstakt är stadens utbyggnadsplanering och 
den regionala bostadsförsörjningen, där underlag om 
befolkningsprognoser, bostadsprognoser samt kapa-
citet av service ingår. Behovet för utsatta grupper på 

bostadsmarknaden, och särskilda boenden, prioriteras 
tidigt i planeringen. Prisvärda bostäder bör efter-

strävas. Med en långsiktig utbyggnadsplanering och 
planeringsberedskap kan vi möjliggöra för en hållbar 
bostadsutveckling, oavsett konjunktur och marknad.
Hur: Det gör vi genom att fokusera utvecklingen av 
bostäder genom detaljplaner längs med strategiska 

stråk och noder som följer utbyggnadsplaneringen och 
Göteborgsregionens strukturbild. Genom en mer kon-
centrerad förtätning i närheten av god kollektivtrafik, 
service och gröna områden möjliggör vi för goda livs-
miljöer och en blandning som  gynnar bostadsbehovet 
för livets olika skeden. Det gör vi även genom löpande 
uppföljning om vad som byggts, och hur det hållbara 
bostadsbyggandet fallit ut i kommunen för att kunna 

göra rätt prognoser och ge rätt underlag. 
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Riktlinje 3. Öka variationen av bostäder i alla 
tätorter.

Mölndals stad ska arbeta för en blandad bebyggelse. 
En variation av upplåtelseformer och hustyper efter-

strävas i hela kommunen, anpassade till förutsättning-
arna i respektive kommundel. 

Staden ska sträva efter att möjliggöra bostäder för 
alla och en rörlighet på bostadsmarknaden, i syfte att 
möjliggöra goda bostadsmiljöer i olika delar av kom-

munen som alla kan efterfråga. För livets olika skeden. 
Utsatta grupper på bostadsmarknaden gynnas också 

av blandning och variation av bostäder där det går att 
anpassa livet till både oväntade och väntade situationer. 
Staden ska därför verka för mer variation av särskilda 
boenden, inte bara de lagstiftade (Bostad med särskild 
service, äldreboenden mfl) utan även möjliggöra för 
nya typer av boenden som t.ex. övergångslägenheter, 
plusboenden, kooperativ mfl. För att rusta oss inför 
framtidens bostadsbehov och en varierande befolk-

ningssammansättning.
Hur: Det gör staden genom att använda de kommu-
nala bolagen som drivkraft för bostadsbyggandet i 

samtliga tätorter och i strategiska lägen. Det gör staden 
även genom att ställa krav på blandning och variation 
i samband med markanvisning. Staden ska i samband 
med utbyggnadsplaneringen se över blandningen och 
variationen i de olika kommundelarna, och därefter se 
vad som behöver tillkomma för att gynna en varierad 

bostadsbebyggelse och tillgodose bostadsbehovet.

Riktlinje 4. Utveckla det befintliga bostadsbestån-
det.

Staden ska långsiktigt arbeta för att säkerställa ett 
hållbart bostadsbestånd över tid och utveckla det be-

fintliga beståndet.
Staden ska planera långsiktigt för hur bostadsbeståndet 
ska tas om hand på ett hållbart och resurseffektivt sätt, 
samtidigt som påverkan på hyresnivåer ska beaktas. 
De lägenheter som finns i det befintliga beståndet är 

viktiga för utsatta grupper på bostadsmarknaden, då de 
har lägre bostadspriser/hyresnivåer och därmed tillde-
las vid särskilda behov. Hur det befintliga tas om hand  
långsiktigt påverkar hyressättning, trygghet i området, 

utsatthet, integration etc. Det är därför viktigt att staden 
möjliggör för alla aktörer att komplettera och utveckla 
hållbart, både kommunala och privata fastighetsägare.
Hur: Det gör vi genom att arbeta gemensamt med oli-
ka förvaltningar och kommunala bolag för att förlänga 

livslängden på vårt befintliga bestånd, använda be-
ståndet effektivt, och genom att uppmuntra långsiktig 
hållbarhet vid nybyggnation. Genom att ta hänsyn till 

befintliga boendemiljöer och erbjuda stöd till fast-
ighetsägare vid förtätning, upprustning och utveck-
ling kan ökad hållbarhet vid utveckling av befintligt 
bestånd och nybyggnation uppnås. Det gör vi även 

genom regelbunden uppföljning av behovet av bostä-
der och särskilda bostäder för utsatta grupper kopplat 
till bostadsförsörjningen och utbyggnadsplaneringen.
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Nedan beskrivs vad Mölndals stad har att förhålla 
sig till för lagar och mål i arbetet med bostadsför-
sörjningen.

Statliga
Rätten till bostad är stadgad såväl i FN:s konven-
tion om de mänskliga rättigheterna som i svensk 
grundlag. Boende lyfts fram som en social rättighet 
både i FN-deklarationen (artikel 25) och i reger-
ingsformen 1 kap. 2 § första stycket, som anger 
följande: Det ska särskilt åligga det allmänna att 
trygga rätten till hälsa, arbete, bostad och utbildning 
samt att verka för social omsorg och trygghet. 
Det övergripande nationella bostadspolitiska målet 
är långsiktigt väl fungerande bostadsmarknader där 
konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av bo-
städer som svarar mot behoven. Regering och riks-
dag har fastlagt att en bostad är en rättighet och att 
bostadspolitiken ska skapa förutsättningar för alla 
att leva i goda bostäder till rimliga kostnader samt 
i en stimulerande och trygg miljö inom ekologiskt 
hållbara ramar. Boendemiljön ska bidra till jämlika 
och värdiga levnadsförhållanden och särskilt främja 
en god uppväxt för barn och ungdomar. 
Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen ska 
minst innehålla följande uppgifter:
1. Kommunens mål för bostadsbyggande och 
utveckling av bostadsbeståndet,
2. Kommunens planerade insatser för att nå 
uppsatta mål, och
3. Hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta 
nationella och regionala mål, planer och pro-
gram som är av betydelse för bostadsförsörjningen. 
Uppgifterna ska särskilt grundas på en analys av 
den demografiska utvecklingen, av efterfrågan på 
bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och 
marknadsförutsättningar. Dessa uppgifter redovisas 
i bilaga 1, bostadsmarknadsanalysen.
Lagen anger också att, om det behövs för att främja 
bostadsförsörjningen, ska en kommun anordna 
bostadsförmedling samt övergripande former för 
detta.

Regionala
Västra Götalandsregionens (VGR) vision ”Vision 
Västra Götaland – Det goda livet” och Göteborgsre-
gionens kommunalförbunds (GR) strategi, ”Hållbar 
tillväxt” slår fast att regionen ska utvecklas till en 
stark och tydlig tillväxtregion i Europa. En region 

som är attraktiv att bo, leva, besöka och verka i. 
Målsättningen är att den lokala arbetsmarknadsre-
gionen ska växa till 1,75 miljoner invånare till år 
2030. Göteborg är regionkärnan där Mölndal ingår 
som en del av det sammanhängande stadsområdet. 
Mölndal är en av de 13 kommuner som ingår i ”Gö-
teborgsregionens kommunalförbund”, GR. GR’s 
medlemskommuner är överens om hur den regiona-
la strukturen ska utvecklas och har tillsammans ta-
git fram en sammanfattande strukturbild som visar 
huvuddragen i regionens fysiska utveckling. För att 
nå uppsatta mål måste den politiska viljan omsättas 
till praktisk handling och då krävs ett samstämt och 
konsekvent agerande över lång tid. 
Hur den regionala strukturen ska utvecklas finns 
tydligt beskrivet i GR´s ”Strukturbild för Göte-
borgsregionen”.

Göteborgsregionens (GR) strukturbild, källa: GR

Ambitionen är att medlemskommunerna lokalt tar 
ansvar för att den regionala strukturen är långsiktigt 
hållbar genom att i sin planering utgå från och följa 
strukturbilden och överenskommelsen. Vid produk-
tionen av nya bostäder pekar strukturbilden bland 
annat på följande riktlinjer:
- Koncentrera utbyggnaden av bostäder, arbets-
platser, handel, utbildning, vård mm. till kärnan,  
välbelägna delar av det sammanhängande stadsom-

Statliga lagkrav och regionala mål
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rådet, och till orter belägna i eller starkt knutna till 
de regionala huvudstråken.
- Tillföra ny bebyggelse där det finns luckor i stads-
området (genom kompletteringar, ändrad markan-
vändning mm.) i syfte att ökar förutsättningarna för 
en bibehållen servicenivå, fortsatt närhet till skola 
och omsorg mm.
- Fokusera bostadsbyggandet i stationsnära lägen, 
eller i orter som med god kollektivtrafik är knutna 
till stationslägena, stärker förutsättningarna för en 
uthållig tillväxt i Göteborgsregionen.

Kommunalt ansvar
Kommunens ansvar inom bostadspolitiken preci-
seras i huvudsak i tre ramlagar, utöver lagen om 
kommunens bostadsförsörjningsansvar. De tre 
ramlagarna är:
- Kommunallagen: Ger bland annat kommunen rätt 
till att skapa och driva bostadsföretag.
- Plan- och bygglagen: Ger kommunen rätt och an-
svar för markanvändningen genom planmonopolet 
och ett indirekt ansvar för att goda boendemiljöer 
skapas. Med stöd av planmonopolet har kommunen 
det samlade ansvaret för översiktsplanering och 
detaljplanearbete som i sin tur styr användningen av 
mark, vatten och bebyggelsens utveckling.
- I Socialtjänstlagen: Socialtjänsten har ansvar för 
att ge stöd till eller hjälp med ett skäligt boende för 
dem som på egen hand inte kan. Dessutom finns 
det särskilda paragrafer i lagen som visar barns och 
ungas rätt till stöd vilket kan appliceras på kommu-
nernas ansvar för ensamkommande flyktingbarn. 
Lagen säger också att det ska inrättas särskilda 
boendeformer för äldre personer med behov av 
särskilt stöd och bostäder med service för personer 
som av psykiska, fysiska och andra skäl möter bety-
dande svårigheter i sin livsföring.
Till dessa lagar finns ytterligare:
- Lagen om stöd och service i vilken särskilt stöd i 
form av olika boenden för personer med funktions-
nedsättning anges. Det kan vara grupp- och servi-
cebostäder men även särskilt anpassade bostäder i 
det ordinarie bostadsbeståndet. Enligt reglementet i 
staden har vård- och omsorgsnämnden och social- 
och arbetsmarknadsnämnden i Mölndal ansvar för 
att bevaka dessa gruppers behov.
Det är emellertid inte enbart socialpolitiska insatser 
som krävs utan det måste samordnas med stadens 
generella bostadspolitiska åtgärder.
- Barnkonventionen är ett rättsligt bindande inter-
nationellt avtal, och numera svensk lag. Den slår 
fast att barn är individer med egna rättigheter, inte 

föräldrars eller andra vuxnas ägodelar. Barnkon-
ventionen bygger på fyra principer om barns rättig-
heter; lika värde, rätt till liv, utveckling och rätten 
att uttrycka sina åsikter.
Kommunerna har därför ett ansvar att se till att be-
vaka barns perspektiv och deras delaktighet i beslut 
som berör dem.
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Genomförande
Implementeringen och genomförandet av bo-
stadsförsörjningsprogrammet är en viktig del i att, 
tillsammans med de andra strategiska dokumenten 
i staden, gemensamt arbeta mot att uppnå stadens 
vision och mål. 
Genomförandet av bostadsförsörjningsprogram-
met är därför starkt kopplat till genomförandet av 
översiktsplanen och utbyggnadsplanen, som är 
ett viktigt verktyg för att hantera bostadsbehovet 
långsiktigt. Dessa dokument är direkt kopplade och 
beroende av varandra, och ska följa samma inrikt-
ning mot gemensamma mål för att kunna fungera 
effektivt. Därför är budget och investeringsarbetet 
i staden ett viktigt verktyg för att kunna nå målen 
och arbeta med riktlinjerna, stadsövergripande. Då 
har staden en tydlig inriktning, en robust plane-
ringsberedskap och ett långsiktigt hållbart strate-
giskt arbete.

Uppföljning
Riktlinjerna för bostadsförsörjningen har tagits 
fram utifrån vision Mölndal 2022, kommunfullmäk-
tigemål, och i samband med den kommande över-
siktsplanens inriktningar, i syfte att stärka varandra 
och bidra med tydligare riktlinjer. De är viktiga för 
vägen framåt, och för att dessa ska bli långsiktiga så 
är det viktigt att de är kopplade med andra strategis-
ka mål och riktlinjer i staden. Huvuddokumentet är 
den övergripande inriktningen och politiska viljan. 
Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av 
kommunfullmäktige varje mandatperiod. Förändras 
förutsättningarna för de antagna strategierna under 
mandatperioden ska nya upprättas och antas av 
kommunfullmäktige.
Vid översyn och uppdatering av bostadsförsörj-
ningsprogrammet används följande modell:
1. Översyn av analys och uppdatera underlag. 
2. Ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen.
3. Förtydliga och uppdatera genomförande och fort-
satt arbete med  bostadsförsörjningen i staden.
4. Arbeta med uppföljning.

Riktlinjerna grundar sig på en av staden framtagen 
bostadsmarknadsanalys i bilaga 1, vilken kan behö-
vas ses över inför omarbetning av huvuddokumen-
tet. Mycket av innehållet är nulägesstatistik vilket 
gör vissa delar snabbt inaktuella. Analysen bör där-
med också ses över och uppdaterad vid behov, för 
att vara ett fungerande underlag och stötta eventuell 
omarbetning av riktlinjerna.
Aktivitetsplanen i bilaga 2 är stadens interna arbets-
dokument där aktiviteter tas fram baserat på riktlin-
jerna. Aktiviteterna ska konkretisera genomförandet 
och även redovisa ansvar och tidplaner. Denna 
uppdateras regelbundet på uppdrag av stadsdirek-
tören som har det yttersta ansvaret för aktiviteterna 
samt återkoppling till politiken.

Genomförande av bostadsförsörjningsprogrammet
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Mölndal har ett antal utmaningar som påverkar bo-
stadsförsörjningen i kommunen, och möjligheterna 
att nå stadens mål. Nedan beskrivs kort Mölndals 
långsiktiga utmaningar. De är en sammanslagning 
av nationella- och regionala analyser av utmaning-
ar, tillsammans med Mölndals egna nulägesut-
maningar, som beskrivs mer  detaljerat i bilaga 1 
”Bostadsmarknadsanalysen”.

Sammanfattning
- Stadens möjlighet att påverka bostadsmarknaden.
Bostadsförsörjningsansvaret ligger hos kommu-
nerna, men möjligheterna via allmännyttan för 
kommunerna att på egen hand påverka t.ex. bo-
stadsmarknadens utbud och boendekostnader är 
begränsade. Detta då bostadsmarknaden mestadels 
är marknadsstyrt och utvecklingen styrs av mar-
kägaren.
- Osäkerheter på bostadsmarknaden mellan hög- 
och lågkonjunktur.
Bostadsförsörjningen påverkas mycket av läget på 
bostadsmarknaden, både vad som sker globalt och 
vad som sker lokalt. Det finns mycket som inte går 
att styra eller förutse som kan förändra situationen 
drastiskt, t.ex. klimatkatastrofer som leder till mer 
migrering och förflyttning av människor. Även 
olika lagkrav och förutsättningar nationellt för t.ex. 
amortering, lån etc. De ekonomiska förutsättning-
arna att planera, bygga, ta lån och levnadskostnad, 
som i sin tur påverkas av om det är lågkonjunktur 
eller högkonjunktur. 
- Hitta en balans mellan tillväxt och service, och 
även blandning av bostäder.
Utmaningen för staden är att skapa och behålla en 
balans av utbyggnad i samband med utbyggnad och 
tillskott av service och infrastruktur.
Det är också svårt att hitta en rimlig blandning i 
olika områden, att få fram olika typer av bostäder, 
storlekar osv som ett tillskott för att tillgodose 
bostadsbehovet hos en ständigt föränderlig befolk-
ning.
- Attraktiva lägen för bostadsbyggande längs med 
komplexa infrastrukturstråk.
En stor utmaning för bostadsutvecklingen i Mölndal 
är de stora leder och riksintressen (motorvägar och 
järnväg) som passerar de centrala tätorterna, med 
tillhörande buller-, risk-, och luftmiljöproblematik. 
Det är också längs med dessa stråk stora delar av 
den attraktiva marken finns, med god tillgång till 

service och hållbara resor enligt GR’s strukturbild. 
Det kommer därför alltid vara en utmaning att 
utveckla och förtäta i dessa stråk.

Hur hanterar staden utmaningarna
Mölndals stad kan inte påverka den globala ekono-
min eller bostadsinvesteringarna, utan får då arbeta 
med bostadsutvecklingen på andra sätt. 
Det staden kan göra är att ha en bra planberedskap 
och långsiktiga strategiska verktyg för att kunna 
hantera oväntade händelser och svängningar. De 
kan även göra investeringar via allmännyttan i låg-
konjunkturer. Stadens uppdrag är att främst hantera 
bristen av bostäder, och tillgodose det som markna-
den inte tillför.
Det handlar om att t.ex. planlägga på egen mark, 
där staden styr och har rådighet över, för att säker-
hetsställa bostadsförsörjningen, framförallt för ut-
satta grupper, även under svårare perioder. Därmed 
också styra tillväxten utefter kommunens kapacitet. 
På stadens egen mark kan vi påverka t.ex. bostads-
priser, utbud, blandning, samt möjliggöra för nya 
innovativa bostadslösningar. 

Mölndals utmaningar
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Riktlinjer, mål och lagar som stöd för bostads-
byggandet finns på statlig nivå medan kommunen 
har det övergripande ansvaret för att bostadspoli-
tiken verkställs på lokal nivå. Som verktyg för att 
genomföra detta har kommunen bostadsförsörj-
ningsprogrammet, men även andra politiska mål, 
inriktningsbeslut samt planeringsdokument kan 
användas.
Staden har flera verktyg att använda sig av för att 
följa bostadsbehov och efterfrågan på bostäder. 
Kommunerna har ett så kallat planmonopol enligt 
Plan- och bygglagen som innebär att det är en kom-
munal angelägenhet att planlägga användningen av 
mark och vatten. 

Underlag och verktyg i staden
Mölndalsbostäder AB har i uppgift att förvärva, 
bebygga, äga, förvalta och avyttra fastigheter med 
bostäder, och lokaler för vård- och omsorgsverk-
samhet, inom staden. Den viktigaste uppgiften, för-
utom att förvalta fastigheter, är att utveckla Möln-
dal som bostadsort. Mölndalsbostäder är en viktig 
aktör i sammanhanget, då de äger och förvaltar 
större delen av stadens bostadsbestånd. Mölndals 
stad äger bolaget och kan genom bolagsordning och 
ägardirektiv ställa krav på Mölndalsbostäder och 
dess medverkan att främja bostadsförsörjningen i 
staden. 
Fastighetsavdelningen har det övergripande an-
svaret för att förvalta, bygga och utveckla det egna 
fastighetsbeståndet, med mestadels lokaler t.ex. 
skolor, tillfälliga boenden. 
Mölndals stad använder sig av flera verktyg för att 
löpande följa upp behovet av det som berör särskil-
da bostäder. Dokumenten beskrivs kort nedan.
Strategisk Fastighetsplan: 
För ett effektivt lokal- och bostadsutnyttjande och 
maximal utveckling av fastigheternas avkastning 
tar staden fram en strategisk fastighetsplan och en 
lokalbehovsanalys som uppdateras varje år.
Fastighetsplanen syftar till att beskriva hur staden 
får ändamålsenliga lokaler till lägsta kostnad, på 
kort och på lång sikt. Den beskriver behovet av 
utvecklingsinsatser över tid och är därför ett viktigt 
underlag och redskap för arbetet med bostadsför-
sörjningsprogrammet och utbyggnadsplaneringen. 
Boendeplan:
Boendeplanen är vård-. och omsorgsnämndens 

verktyg för att se över behovet av bostäder till 
nämndens målgrupper. Boendeplanen fokuserar på 
att beskriva brukarnas behov av anpassade bostäder 
idag och på längre sikt. Boendeplanen är ett viktigt 
underlag för bostadsförsörjningen kopplat till beho-
vet av särskilda boenden.

Utbyggnadsplan och planeringsbered-
skap
För att en kommun ska växa hållbart behöver 
bostadsutveckling gå hand i hand med utbyggnad 
av service och omsorg. Ett blandat näringsliv är 
också en viktig förutsättning för en samhällsekono-
miskt hållbar utveckling. Mölndals stad har under 
en längre tid arbetat utifrån Göteborgsregionens 
kommunalförbunds strukturbild och 95% av de 
bostäder som planeras genom detaljplaner i staden 
ligger inom 400 meter till hållplats för kvartstrafik 
alternativt 800 meter till pendeltågsstation.
Nedan följer förslag på Mölndals stads utbyggnads-
plan som föreslås i kommande översiktsplan. 
• Förtätning inom tätorterna i anslutning till pendel-
tågsstationerna. Kållered och Lindome ska priori-
teras.
• Hällesåker och landsbygden utvecklas i mindre 
skala -genom komplettering i de centrala delarna.
• Tätorterna ska växa inifrån och ut för att öka 
andelen hållbara resor.
• Ökad blandning av upplåtelseformer är en priori-
terad fråga
• Strategiska markförvärv används som redskap för 
att påverka innehåll i planerna.
• Kontorsutveckling och annan ej störningskänslig 

Stadens verktyg för arbete med bostadsförsörjningen
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bebyggelse prioriteras nära infrastrukturstråk cen-
tralt i tätorterna.
• Mellankommunala frågor kring grön, blå och grå 
infrastruktur hanteras i samverkan, genom exempel-
vis fördjupade översiktsplaner. 
För att klargöra när olika områden ska planeras 
utifrån utbyggnadsplanen behövs en utbyggnads-
ordning tas fram. En utbyggnadsordning med prio-
riteringar behöver uppdateras löpande och kopplas 
till stadens investeringar och kapacitet för service 
m.m. Detta ska vara ett pågående samarbete mellan 
stadens berörda förvaltningar och tillsammans med 
den politiska organisationen.
För att staden ska kunna växa långsiktigt och håll-
bart kan behöver vi styra var tillväxten ska ske och 
i vilken takt. När bebyggelsetrycket är högt kan vi 
därför behöva vara mer restriktiva och våga brom-
sa takten. När konjunkturerna är svagare finns det 
möjlighet att arbeta med en planeringsberedskap.

Markanvisningar
Mölndals stads markanvisningspolicy beskriver 
vilka riktlinjer och rutiner som är vägledande vid 
fördelning av stadens mark till olika exploatörer 
och gäller vid byggande för bostads-, verksamhets- 
och övriga ändamål.
En markanvisning är en överenskommelse mellan 
en kommun och en exploatör som ger exploatören 
ensamrätt att under en begränsad tid och under 
givna villkor förhandla med kommunen om överlå-
telse av ett visst av kommunen ägt markområde för 
bebyggande. 
Fördelningen av Stadens mark för bostadsändamål 
syftar till att åstadkomma en varierad bebyggelse, 
vad gäller utformning, hustyp, storlek, och upp-
låtelseform, av god standard och med en attraktiv 
gestaltning. Vid bostadsproduktion i samband med 
markanvisning bevakas möjligheten till krav på 
socialt boende, ekologisk hållbarhet, god tillgäng-
lighet i goda lägen för kollektivtrafik och samhälls-
service samt fördelning av bostäder på ett flertal 
målgrupper.
Utgångspunkter vid anvisning av Stadens mark är 
de politiskt beslutade mål och strategier gällande 
budget, översiktsplan, bostadsförsörjnings-program, 
arkitekturpolicy , konstpolicy, näringslivsstrategi, 
dagvattenstrategi och övriga  relevanta styrdoku-
ment som gäller vid varje tillfälle.

Prognoser
Statistik är ett viktigt verktyg för stadens planering 
och åtgärder för bostadsförsörjningen. Genom att 

följa upp och göra prognoser kan vi lättare förstå 
och planera för en hållbar och långsiktig bostadsut-
veckling.
Det kan finnas flera olika nivåer av prognoserna, 
mer övergripande över befolkning och omvärlds-
statistik, och mer detaljerat kring flyttmönster, 
husstorlekar och åldrar. Detta kan ge mycket under-
lag till analyser som också kan kopplas geografiskt 
och därmed stötta det strategiska arbetet. 
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Inledning

Bostadsförsörjningsprogrammet är Mölndals stads 
dokument som redovisar stadens ambitioner och 
riktlinjer för bostadsförsörjningen, och har tagits 
fram i enlighet med lagen om kommunernas bo-
stadsförsörjningsansvar. Ansvaret innebär att alla 
kommuner ska redogöra för viktiga behov och ut-
maningar, riktlinjer och åtgärder för att kunna möta 
behovet av bostäder och med särskilda insatser för 
olika grupper. Programmet utgör tillsammans med 
stadens övriga styrdokument (t.ex. översiktsplan) 
gemensamt grunden för den strategiska planeringen 
för att ge staden förutsättningar att växa hållbart 
och utveckla kommunen långsiktigt. 

Bostadsmarknadsanalys
Bostadsförsörjningsprogrammet grundar sig på en 
analys. Bostadsmarknadsanalysen är framtagen 
utifrån nationell, regional och kommunal statis-
tik. Statistik är ett viktigt verktyg för kommunens 
planering och åtgärder för bostadsförsörjningen. 
Genom att följa upp och göra prognoser kan vi lätt-
are förstå och planera för en hållbar och långsiktig 
bostadsutveckling.  
I denna bostadsmarknadsanalys redovisas statistik 
och prognoser om bland annat befolkning, bostäder, 
arbetsmarknad och flyttmönster – faktorer som alla 
påverkar bostadsutvecklingen tillsammans med 
andra förutsättningar och kommunala ställningsta-
ganden. Analys och prognoser bör dock läsas som 
nulägesbeskrivningar, då den data som samlats in 
kan komma att förändras snabbt. Framförallt prog-
noser bör granskas kritiskt då de fortfarande utgår 
från förutsättningarna idag, och är svåra att förutse 
långsiktigt.
 
Uppföljning
Bostadsmarknadsanalysen ska uppdateras med 
relevanta underlag och aktuell statistik i samband 
med översynen av stadens riktlinjer för bostadsför-
sörjningen, som sker varje mandatperiod. Analysen 
kan även uppdateras vid behov och revideras efter-
hand om nya aktiviteter behövs för att nå målen för 
bostadsförsörjningen.
En kortversion av bostadsmarknadsanalysen kan 
med fördel tas fram som uppdateras kontinuerligt, 
med aktuella prognoser och statistik vilka är till 
nytta för det vardagliga arbetet i staden. Denna kan 
innehålla prognoser och siffror gällande befolkning, 
bostäder och byggnation. Ansvar och tillvägagångs-
sätt för denna kortversion fördjupas i den interna 
aktivitetsplanen.

Sammanfattning analys

Inom Mölndals stad ökar antalet boende och för-
väntas fortsätta att öka de kommande åren. I augusti 
2020 var antalet folkbokförda 69 798 personer, och 
kommunen förväntas passera 70 000 personer i 
närtid. 
Medellivslängden har sedan länge generellt ökat 
och det antas fortsätta. Enligt Mölndals befolk-
ningsprognos föds det fler än vad som avlider, och 
vi flyttar mer än någonsin. Men det finns en osä-
kerhet kring hur in- och utflyttningen i kommunen 
kommer att se ut framöver. 
Både på regional nivå och i Mölndal specifikt har 
efterfrågan på bostäder varit hög och kan antas fort-
sätta vara hög i närtid. En effekt av detta har visat 
sig vara att grupper med mycket resurser trycker 
ut andra grupper med exempelvis svag etablering 
i samhället eller låga inkomster. I det perspektivet 
kan man tala om ett underskott av bostäder, vilket 
framförallt gäller vissa grupper. Underskottet av 
bostäder i länet påverkar särskilt de grupper som 
har svårt att få sina bostadsbehov tillgodosedda, 
ekempelvis socioekonomiskt utsatta. En utmaning 
för kommunen är att möta den här utvecklingen på 
ett hållbart sätt.
Marknadsförutsättningar är svåra att förutse, precis 
som prognoser. Marknaden bygger för efterfrågan 
och där det är mest lönsamt medan kommunen har 
ett bostadsförsörjningsansvar för vissa grupper på 
bostadsmarknaden enligt bland andra socialtjänstla-
gen och bosättningslagen. 
Bedömningen idag är att det behövs fler stora 
bostäder för olika målgrupper. Framöver behövs 
en större blandning av olika boendetyper, för olika 
livssituationer och hushållssammansättningar. 
Den största andelen av planerad bebyggelse är 
i dagsläget i Mölndals tätort, här kommer även 
framöver merparten av utvecklingen ske. Men det 
planeras även inom Kållered och Lindome tätort. 
Där planeras för i dagsläget främst lägenheter i 
flerbostadshus.
Kommunens strategiska beslut har här en direkt 
koppling till befolkningsutvecklingen genom sitt 
inflytande över bostadsbyggande och planering. 
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Mölndals kommun
Mölndals stad är en av de 49 kommuner som ingår i 
Västra Götalands län. Kommunen ligger strax söder 
och öster om Göteborg, och har ett strategiskt läge 
i nära anslutning till de större kommunikationsle-
derna E6, E20/Söderleden samt Västkustbanan och 
Kust till kustbanan.
Längst med Västkustbanan ligger kommunens tre 
större tätorter: Mölndal, Kållered och Lindome. 
Knutpunkten Mölndals bro i Mölndal är en av 
regionens största sett till antalet resenärer och har 
därmed en betydande roll för Göteborgsregionen 
och Västsverige gällande kommunikationer inom 
kollektivtrafiken.

Mölndals strukturbild från ÖP� Källa: White arkitekter

Mölndal är en unik kommun som både fungerar 
som boendekommun och arbetskommun på grund 
av sina förutsättningar. Pendlingsmöjligheterna till 
och från Mölndal är goda. I relation till folkmängd 
pendlar många över kommungränsen i jämförelse 
med andra kommuner. Som en del av storkommu-
nen Göteborg, regionens kärna, finns även högt 
tryck på efterfrågan av bostäder. 

Stadens mål och riktlinjer
Bostadsförsörjningsprogrammet är en del i stadens 
strategiska arbete att ge förutsättningar att växa 
hållbart och utveckla kommunens bostadsförsörj-
ning. 
Vision Mölndal 2022 antogs av kommunfullmäk-
tige 2013 och är en gemensam framtidsbild om att 
Mölndal ska bli en ännu bättre stad för alla som bor 
och verkar här. Arbetet med en ny vision kommer 

att påbörjas under 2021. Staden antog även nya 
kommunfullmäktigemål 2019: 
Stärka förutsättningarna för växande näringsliv och 
arbetsmarknad. * Säkerställa likvärdig utbildning 
av hög kvalitet som främjar livslångt lärande. * Ut-
veckla en växande och trygg stad, tätort och lands-
bygd med god infrastruktur. * Främja och stödja 
självständigt, gott och aktivt liv för alla åldrar. * 
Bedriva det miljö- och klimatarbete som krävs för 
långsiktigt hållbar utveckling.
Mölndal har de senaste åren växlat upp i bostads-
byggandet. Vi har haft en kraftig befolkningstill-
växt pga av bland annat expansivt bostadsbyggande 
under åren 2017-2019. Detta kommer fortsatt att 
påverka Mölndal under kommande år. Trycket 
på bostäder i regionen och i Mölndal innebär att 
vi måste arbeta effektiv för att kunna tillgodose 
marknadens önskemål, men också strategiskt för 
att skapa attraktiva boendemiljöer och bostäder för 
alla, med god service.

Mölndals översiktsplan och utbygg-
nadsplan
Nedan följer förslag på Mölndals stads utbyggnads-
plan som föreslås i kommande översiktsplan. 
• Förtätning inom tätorterna i anslutning till pendel-
tågsstationerna. Kållered och Lindome ska priori-
teras.
• Hällesåker och landsbygden utvecklas i mindre 
skala -genom komplettering i de centrala delarna.
• Tätorterna ska växa inifrån och ut för att öka 
andelen hållbara resor.
• Ökad blandning av upplåtelseformer är en priori-
terad fråga
• Strategiska markförvärv används som redskap för 
att påverka innehåll i planerna.
• Kontorsutveckling och annan ej störningskänslig 
bebyggelse prioriteras nära infrastrukturstråk cen-
tralt i tätorterna.
• Mellankommunala frågor kring grön, blå och grå 
infrastruktur hanteras i samverkan, genom exem-
pelvis fördjupade översiktsplaner. 
För att klargöra när olika områden ska planeras ut-
ifrån utbyggnadsplanen behövs en utbyggnadsord-
ning tas fram. En utbyggnadsordning med priorite-
ringar behöver uppdateras löpande och kopplas till 
stadens investeringar och kapacitet för service m.m. 

Kommunala förutsättningar
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Särskilda boenden och boenden för utsatta grup-
per
Staden har idag ett antal utslussningslägenheter 
och två HVB-hem. I slutet av år 2020 finns det 
totalt 243 lägenheter som klassas som bostad med 
särskild service: 23 gruppbostäder med 139 lägen-
heter samt 12 servicebostäder med 104 lägenheter. 
Utöver detta finns 10 lägenheter i kategorin särskilt 
anpassad bostad. Staden köper också platser externt 
inom bostad med särskild service.  

Kommunala bolag
Mölndalsbostäder är ett helägt kommunalt bostads-
bolag vars främsta uppgift är att förse Mölndal med 
attraktiva och kundanpassade lägenheter. Bolaget, 
som sedan 1947 byggt och förvaltat hyreslägenhe-
ter, har i dagsläget kring 3900 lägenheter, varav cir-
ka 820 är specialanpassade för särskilt boende, som 
till exempel äldreboende och kooperativa hyreslä-
genheter. Idag bygger Mölndalsbostäder i huvudsak 
samtliga lokaler för staden avseende hyresrätter, 
äldreboenden, olika typer av gruppbostäder etc. 
Förbo bildades 1966 och ägs gemensamt av Härry-
da, Kungälv och Lerums kommun samt Mölndals 
stad. Drygt 5 800 hushåll bor i Förbos fastigheter 
i 62 områden på 19 orter, i de fyra kommunerna. 
De har lägenheter i t.ex. flerfamiljshus, men även 
radhus, 55+ boende, ungdomsboenden och senior-
boenden t.ex. I Mölndal så har bolaget ca 1400 st 
bostäder i dagsläget. 
Mölndalsbostäder använder marknadsplatsen 
Boplats som är en bostadsförmedlings-sajt för hela 
Göteborgsregionen, men främst för kommunala 
bolag. Sökande betalar en årsavgift för att registrera 
sig, och bygger på ett kösystem som ger poäng efter 
antal dagar registrerade. Det krävs ett aktivt delta-
gande och framförhållning.
Boplats bestämmer inte vem som får lägenheten, 
utan det gör alltid hyresvärden själv utifrån sina 
krav och villkor. Villkoren kan t.ex. vara kring 
inkomst, antal som får bo i lägenheten osv. Bo-
plats kontrollerar andra uppgifter vid tilldelning 
av lägenhet, så som betalningsanmärkningar, 
boendereferenser, skulder etc. Därför kan också en 
exkludering av vissa grupper på bostadsmarknaden 
förekomma. Framförallt för utsatta grupper som 
har annan socioekonomisk bakgrund, annan slags 
sysselsättning/inkomst, eller med tidigare skulder.
Förbo har en egen bostadsförmedlings sajt där sö-
kande precis som på Boplats samlar poäng genom 
kösystem och antal dagar registrerade. Förbo har 
inga inkomstkrav, men likt boplats kontrolleras 
betalningsanmärkningar och skulder t.ex. 

Mölndals bostadsbestånd
Bostadsbeståndet i Mölndal präglas idag mycket 
av det byggande som genomfördes under 60-talet 
samt åren strax före och efter. Hela 26 procent av 
bostäderna i kommunen tillkom under 60-talet. 
Jämfört med regionen och landet är en liten andel 
av bostadsbeståndet byggt före 1930, och en ovan-
ligt stor andel byggt de senaste åren. 

Källa: SCB 2018

Bostadsrätterna i flerbostadshus är främst samlade 
i de norra delarna av kommunen, i Mölndals tätort. 
I tätorterna, och omkring dem, finns det sedan stora 
delar äganderätter i form av småhus. Hyresrätterna 
är främst lokaliserade i Mölndals tätort och Kålle-
reds tätort.
Kållered tätort har idag en större blandning av upp-
låtelseformer än t.ex. Lindome. I både Kållered och 
Lindome finns det främst hyresrätter och bostads-
rätter på de östra sidorna, och småhus på de västra.

Källa: SCB 2018
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Källa: SCB och Evidens 2019 

Det är lite lättare att förutspå de mer generella och 
normala förändringarna i ett hushåll, olika typer av 
boendeformer och behov som varierar utifrån ålder 
t.ex. I diagrammet nedan ser vi att många barn i 
yngre åldrar bor i småhus, unga vuxna bor mer i 
flerbostadshus, och äldre bo mestadels i småhus.

Källa: SCB och Evidens 2019 

Genom att följa upp hushållssammansättningar och 
flyttmönster kontinuerligt kan vi få en bättre bild 
över flyttfrekvenser och vilka faktorer som kan 
ligga bakom.

Mölndals befolkning idag
Antalet invånare på en plats förändras ständigt. 
Inom Mölndals stad ökar antalet boende och för-
väntas fortsätta att öka de kommande åren. I augusti 
2020 var antalet folkbokförda 69 798 personer, och 
kommunen förväntas passera 70 000 personer i 
närtid. 
I Mölndal skiljer sig hushållsstorleken från regio-
nen och landet. Det vanligaste hushållet är oftast på 
två personer, men i Mölndal är det 4 personer vilket 
motsvarar 27 % av befolkningen. Så har det sett 
ut under de senaste åren, med små förändringar. I 
tätorterna ser vi stora andelar av hushållen beståen-
de av en person och två personer, främst i Mölndals 
tätort där de står för sammanlagt nästan 68%.

Flyttmönster
En grundläggande förutsättning för bostadsförsörj-
ningen är de befintliga bostäderna, då de allra flesta 
som flyttar inom Mölndal gör det inom det redan 
bebyggda bostadsbeståndet. 
De som främst flyttar in till nyproduktion i Möln-
dal kommer inte från Mölndal. Det är framförallt 
Göteborgare som flyttar till Mölndal, både till 
äganderätterna och till hyresrätterna. För flyttning-
arna inom Mölndal så ser vi att Mölndalsbor främst 
flyttar till bostadsrätter inom kommunen, och minst 
till hyresrätter.
Den topp av immigration som skedde under 2018 
har minskat. Från och till utlandet tenderar flytt-
ningarna att närma sig varandra. Med andra ord för-
modas överskottet av utrikes flyttningar att minska 
enligt prognosen.
Vid sidan av preferenser påverkas marknadsdju-
pet också av flyttfrekvens. Data från SCB visar att 
flyttfrekvenserna varierar mellan olika hushållsty-
per. Sammanboende som i högre utsträckning bor 
i större bostäder inklusive småhus redovisar lägre 
flyttfrekvenser än ensamhushåll. I Mölndal flyttade 
17 procent av de ensamboende hushållen under 
2017, motsvarade siffra för sammanboende hushåll 
är 12 procent. 
Flyttfrekvenser påverkas även av hushållets sam-
mansättningar, t.ex. ålder, ekonomi. Men också av 
mer oförutsedda händelser i livet så som skilsmäs-
sor, dödsfall osv. Livets olika skeden, därför är det 
svårt att förutspå och göra beräkningar och progno-
ser.

Mölndals demografiska utveckling

Källa: SCB och Evidens
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Befolkningsprognoser
Befolkningsprognosen är starkt beroende av vilka anta-
ganden som vi gör om historien och framtiden. Viktigt 
att komma ihåg är att den här analysen är en nulägesbe-
skrivning som utgår från de förutsättningar som finns vid 
framtagandet av analysen. Detta gäller nationella, regi-
onala och lokala förutsättningar, för kommunen och för 
marknaden.
Nationella och regionala prognoser
De senaste åren har befolkningen vuxit snabbt. Enligt 
SCB:s befolkningsprognos för 2020 kommer Sveriges 
folkmängd att öka med mellan 70 000 och 80 000 per-
soner per år de kommande åren. 11 miljoner människor 
väntas nås 2029, därefter beräknas befolkningen öka 
långsammare. 
Under de senaste tio åren har antalet invånare i Västra 
Götalands län ökat med 156 000 personer och var drygt 
1,72 miljoner personer i slutet av 2019. I länet har till-
växttakten varig kraftig från 2012-2016, men under 2017 
bröts den utvecklingen och såväl 2017 som 2018 ökade 
folkmängden i länet med drygt 19 000 personer. 
Folkmängden i Västra Götalands län ökade med cirka 16 
000 invånare under 2019, en lägre ökning än de senaste 
tre åren. Anledningen är främst en minskad invandring. 
Medellivslängden har sedan länge generellt ökat och det 
antas fortsätta. Den ökande överlevnaden resulterar i att 
fler når höga åldrar vilket i sig leder till en ökad befolk-
ning och därmed till fler framtida hushåll, både nationellt 
och regionalt.
Kommunala prognoser

Källa: SCB 2019

I Mölndals befolkningsprognos antas det att fler föds än 
vad som avlider, och att fler flyttar in i kommunen än vad 
som flyttar ut. Flyttningar inom riket bidrar till den största 
delen av befolkningsförändringarna. Kommunens strate-
giska beslut har här en direkt koppling till befolkningsut-
vecklingen genom sitt inflytande över bostadsbyggande 

och den allmänna attraktiviteten i området. Den 
framtida ökningen i folkmängd i Mölndal beror på 
ett positivt flyttnetto och ett positivt födelseöver-
skott. Fler flyttar in än ut och fler föds än dör. 

Källa: SCB 2020

Medelåldern i Mölndals stad är relativt låg, vilket 
kan analyseras på olika sätt. Det här beror bland 
annat på att det bor många personer som är 25-30 år 
i kommunen, samtidigt som andelen mellan 60-80 
är lägre än riksgenomsnittet. Strukturen på befolk-
ningen förändras dock ständigt och bedömningen 
är att åldersfördelningen kommer se något jämnare 
ut framöver. Fler äldre och minskad andel yngre 
kommer sannolikt att öka medelåldern något i kom-
munen framöver.
Antalet barn i grundskoleålder bedöms öka varje 
år de kommande 10 åren, samtidigt som gruppen 
kommer att minska som andel av kommunen som 
helhet. Barn under 7 år kommer också att öka, men 
ligga oförändrat andelsmässigt. I övrigt kommer 
Mölndalsbor över 70 år att utgöra mellan 11,4 % 
och 11,7 % de kommande åren och samtidigt öka i 
absoluta tal. Eftersom folkökningen i princip antas 
ske i alla åldrar kommer flera av kommunens delar 
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att möta ökade behov.

Karta avser prognos för befolkning 0-17 år vid 2025 slut 
Källa: SCB 2020

Barn upp till 17 år tenderar att utgöra en större 
andel av befolkningen på landsbygden och en lägre 
andel i centralorterna, medan motsatt förhållande 
gäller unga vuxna mellan 18-34 år. År 2025 be-
döms samma förhållande att gälla. Från idag fram 
till 2025 antas också att den största omflyttning är 
koncentrerad till Mölndals tätort där antalet nya 
bostäder är högt. Sammantaget kommer fler och 
fler att flytta in och ut ur kommunen, medan nettot 
varierar och framförallt blir lågt 2020.

Karta avser total omflyttning 2020-2025 
Källa: SCB 2020

Antalet immigrerade bedöms ligga på en lägre nivå 
framöver jämfört med de senaste åren, medan emig-
rerade ökar något. Av det totala antalet flyttningar 
som beräknas i befolkningsprognosen utgör ungefär 
29% flyttar inom kommunen mellan skolområden. 
Med andra ord sker stora förändringar inom kom-
munen där Bosgården och Åby & Broslätt omsätter 
många förändrar medan Hällesåker står för lägst 
antal interna flyttar. Det här är både kopplat till 
bostadsproduktion och åldersfördelning avseende 

flyttbenägna grupper.

 
Källa: SCB 2020

Under arbetet med bostadsförsörjningsprogrammet 
har Mölndals stads befolkningsprognos reviderats. 
En lärdom från det är att Mölndal är inne i en fas 
där stora förändringar också ger stor osäkerhet 
kring befolkningsutvecklingen. I en kommun där 
inflyttningen från riket är en viktig faktor är också 
unga vuxna och deras potentiella barnafödande 
osäkra aspekter. Skulle den förmodade inflyttning-
en justeras innebär det framförallt ett nytt läge i 
dessa grupper. Det här hänger ihop med vilka åldrar 
som är mest benägna att flytta. Med samma logik är 
den äldre befolkningen en mer säker faktor i demo-
grafin och kommunens planering. 
Trots att antalet inflyttade har varit högt under 2020 
hittills har nettoökningen varit låg. Det här förkla-
ras av att oväntat många flyttat ut ur kommunen. 
Vad som ligger bakom den nya riktningen eller hu-
ruvida den är ihållande är oklart i nuläget. Bedöm-
ningen är att folkökningen inte blir i samma storlek 
som under 2017- 2019 i fortsättningen.
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Bostadsmarknaden nationellt och regionalt
Marknadsförutsättningar är svåra att förutse, precis 
som prognoser. Mycket kan hända globalt, natio-
nella och lokalt som påverkar marknaden ner på 
områdesnivå. 
Enligt Boverkets indikatorer 2020 bedöms hushål-
lens osäkerhet kring bostadsmarknaden att hålla i 
sig framöver. År 2020 påbörjas 48 000 bostäder, 
och år 2021 påbörjas 42 500 bostäder enligt Bover-
kets prognosuppdatering. Antalet påbörjade bostä-
der minskar med 9 procent i år och med ytterligare 
11 procent nästa år. Men osäkerheten i prognosen 
är fortsatt stor, i synnerhet för 2021. Sammantaget 
präglas bostadsmarknaden av fortsatt osäkerhet i 
dagsläget. 
Utvecklingen av bostadsbyggandet under 2021 är 
fortsatt svårbedömd. Antalet påbörjade bostäder be-
ror bland annat på hur stämningsläget för hushållen 
utvecklas, hur arbetslösheten utvecklas för köpstar-
ka grupper, men även på finansieringsmöjligheterna 
för bostadsutvecklarna och byggherrarnas vilja att 
agera i det osäkra läget. Prognosen har därför ett 
stort osäkerhetsintervall.
Efter flera år med kraftigt ökande priser på bostä-
der skedde en prisnedgång under slutet av 2017. 
Under 2018 har priserna i riket generellt stabilise-
rats. I Västra Götaland har priserna på bostadsrätter 
minskat något i början av 2019, medans priserna 
på småhus har ökat. Prisutvecklingen i kombina-
tion med oro kring de långsiktiga effekterna av nya 
amorteringskrav och skärpta krav för bolån har ökat 
osäkerheten på marknaden, inte minst i storstäder-
na. 
De olika åtgärder som vidtagits på senare tid för 
att underlätta bostadsbyggandet och den ökade 
medvetenheten om problemen som präglat bostads-
marknaden har säkert haft viss effekt, men huvud-
förklaringen till de senaste årens högre produktions-
volymer är de ekonomiska förutsättningarna och 
den högkonjunktur präglat de senaste åren.
När den ekonomiska konjunkturen framöver viker 
nedåt riskerar vi också att få en ytterligare fallande 
bostadsproduktion. Det kan innebära att det blir 
ännu svårare i lågkonjunktur att analysera och göra 
prognoser om bostadsmarknaden. Då är det oftast 
kommunernas egna initiativ, investeringar och 
målstyrda inriktning som påverkar bostadsförsörj-
ningen.
Samtidigt som produktionen av nya bostäder är 
central för att möta framtida befolkningstillväxt, 
kommer vi även i framtiden att till övervägande del 

bo i bostäder som redan existerar idag. Det är där-
för viktigt att befintligt bostadsbestånd tas om hand 
och att det totala bostadsbeståndet nyttjas effektivt, 
vilket också underlättas genom ökad nyproduktion.
Baserat på förändringarna av folkmängden enligt 
den regionala befolkningsprognosen har Länssty-
relsen beräknat att behovet av nya bostäder (våren 
2020) är cirka 6 400 per år de kommande tio åren.
Under 2019 färdigställdes 10 300 bostäder i länet. 
Det är 2 400 fler än under 2018 och den högsta 
siffran sedan 1991. I 29 av länets kommuner var 
bostadsbyggandet högre än genomsnittet för de se-
naste tio åren. Byggandet under 2019 var betydligt 
högre än det beräknade bostadsbyggnadsbehovet 
per år de kommande tio åren. Ett byggande utöver 
det demografiska behovet bidrar till att minska den 
brist som redan finns. Det är dock en utmaning att 
hålla så höga nivåer på antalet färdigställda bostä-
der över en längre tid.

Bostadsmarknaden i Mölndal
Mölndal är en kommun där det byggs mycket bo-
städer i relation till befolkningsstorleken.
Huspriserna i Mölndal ligger långt över genom-
snittet i riket, men strax under nivån i grannkom-
munen Göteborg. Kungsbacka som angränsar till 
söder om Mölndal har jämförbara genomsnittspri-
ser, med skillnaderna att fritidshus är lite dyrare i 
Kungsbacka och småhus som permanentbostäder är 
billigare.
Bostadsmarknadens struktur och lokala marknads-
villkor återspeglas i hur olika åldrar väljer och har 
möjlighet att bo. Betalningsviljan är i dagsläget 
högst för bostäderna i de norra delarna.
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Genomsnittligt bostadsrättpris per SAMS-område
Mölndal kommun, februari 2019

Medelpris 37 400 kr/kvm

Källa: Valueguard och Evidens
Källa: Evidens 2019

Av försäljningarna av bostadsrätter under 2018 ser 
vi att störst andel mindre lägenheter såldes, främst 
tvåor och treor. Den genomsnittliga kostnaden per 
kvadratmeter var 37 936kr.

Marknadsförutsättningar
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Ögonblicksbild över pågående planering och projekt, oktober 2020� 
Källa: Mölndals stad� 

I relation till befintligt bestånd rankas Mölndal högt 
när det gäller nyproduktion av bostäder, tyngdpunk-
ten ligger på produktion av bostadsrätter i flerbo-
stadshus. Under 2019 färdigställdes 709 lägenheter  
och 42 småhus i kommunen. Totalt har det byggts 
1890 bostäder mellan 2017 och 2019, vilket är 
ca 6,1 % av Mölndals totala bostadsbestånd. De 
snabba förändringarna är synliga i stadsbilden, 
på bostadsmarknaden och i stadens planering av 
kommunal service. I dagsläget råder i Mölndal, 
jämfört med andra kommuner, en hög genomsnittlig 
bostadshyra per kvadratmeter. Det här beror delvis 
på en 13,1 procent ökning av kvadratmeterhyran 
under de senaste åren. Sammantaget förändras 
därmed mycket i Mölndal vad gäller boende och det 
finns en viss osäkerhet i hur marknaden kommer att 
utvecklas framöver.
I Mölndal finns det ett antal personer som behöver 
hjälp med sin boendesituation av olika anledning-
ar, vilket också ingår i stadens ansvar att lösa. Det 
finns ett antal utslussningslägenheter och stadens 
HVB- hem. Men det finns även behov av bostad 
med särskild service för personer inom socialpsyki-
atriområdet. Behovet kan bland annat ses hos perso-
ner med funktionsnedsättning och missbruk t.ex. 
Detta beskrivs mer detaljerat i nästa kapitel. 
Det projekterades fem nya gruppbostäder under 
2019, där tre står klara under 2020 och där övriga 
två har en osäkrare prognos. För att möta efterfrå-
gan på nya bostäder och bygga bort befintlig kö 
finns det behov av ytterligare 2 gruppbostäder, samt 
därefter ca 9 lägenheter per år (servicebostad) de 
närmast följande åren.

I sin kvantitativa behovsbedömning utgår Boverket 
från att varje hushåll behöver en bostad. Det inte är 
en bostad till varje individ som är lagkravet, utan 
för att klara bostadsförsörjningen så är målet att alla 
hushåll i Mölndal ska ha en bostad för att kunna 
täcka bostadsbehovet.
Begreppet behov skiljer sig från begreppet efter-
frågan vilket inbegriper aspekter som hushållens 
personliga preferenser och ekonomiska förmåga. 
Människan kan efterfråga mer än den behöver. 
Efterfrågan håller byggbolagen och bostadsbola-
gen sig ajour med för att kunna förmedla det som 
efterfrågas på marknaden, allt ifrån olika storlekar, 
prisgrupper, typer till olika områdestyper. Viktigt att 
därför komma ihåg att hushållens behov inte i alltid 
står i relation till vad bostadsmarknaden erbjuder. 
Bostadsbehovet tar mer hänsyn till och fokuserar 
på det allmänna behovet, men tar inte alltid med 
efterfrågan. Här kommer även aspekter in så som 
olika typer av behov utifrån olika hushåll, t.ex.  
människor som inte klarar av eller kan efterfråga en 
bostad, särskilda boendeformer, olika slags livssitu-
ationer och socioekonomiska förutsättningar. 

Nationella prognoser och behov 
Alla prognoser är förenade med osäkerhet – ett fak-
tum som inte nog kan betonas. Det gäller inte minst 
befolkningsprognoser som handlar om människor 
vars handlande påverkas av händelser i omvärlden. 
Prognoserna sträcker sig långt fram i tiden vilket 
medför att estimaten mer ger en indikation om rikt-
ning snarare än exakt prediktion. Byggbehovs-prog-
noserna ska ses som scenarier som tagits fram 
under vissa givna antaganden snarare än förutsägel-
ser om hur det kommer att bli i framtiden.
Enligt Boverket är det beräknade byggbehovet för 
riket är drygt 640 000 nya bostäder under tioårspe-
rioden 2018–2027, det vill säga cirka 64 000 nya 
bostäder per år i genomsnitt. 
Analysen visar även att byggbehovet är koncentre-
rat till vissa delar av landet. De tre storstadsregio-
nerna; Stockholm, Göteborg och Malmö-Lund, står 
för 76 procent av byggbehovet och de tio FA-regio-
ner som har det högsta byggbehovet står sammanta-
get för 89 procent.

Behov och efterfrågan i Mölndal 
I dagsläget byggs det många bostäder i kommunen, 
och siffran kommer att fortsätta att ligga relativt 
högt de kommande åren, på grund av att många 
projekt startades upp under högkonjukturen de 
senaste åren. 

Bostadsbehov och efterfrågan på bostäder
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Underskottet av bostäder i länet påverkar särskilt 
de grupper som har svårt att få sina bostadsbehov 
tillgodosedda på den vanliga bostadsmarknaden. 
Bostadsbehov och bostadsefterfrågan skiljer sig åt 
för olika grupper, och även förutsättningarna för att 
få en bostad skiljer sig. På följande sidor beskrivs 
situationen för några grupper som har särskilt svårt 
att finna bostad i kommunen och vilket bostadsbe-
hov de kan ha.

Unga och studenter
Mölndals befolkningsprognos visar på att fler unga 
flyttar in i kommunen idag, och denna grupp väntas 
även öka.
Staden har byggt en stor andel flerbostadshus de 
senaste åren i framförallt centrala delarna i Möln-
dals tätort, både bostadsrätter och hyresrätter. En 
stor del av dessa har varit mindre lägenheter, 1or 
och 2or. Även i kommande planering de närms-
ta åren ser vi samma byggnadstrend. De mindre 
lägenheterna, i centrala lägen och nära pendlings-
stråk, har attraktiva boendekvaliteter för unga och 
studenter. Mölndal har i dagsläget inga utpekade 
eller planerade utpekade studentlägenheter, därför 
ses deras boendeförutsättningar som liknande den 
för unga. Mölndal är en strategisk kommun utifrån 
deras boendeperspektiv, då det finns goda kollektiv-
trafik- och cykelstråk till Göteborgsregionens stora 
lärosäten; Göteborgs universitet, Chalmers och 
Borås högskola. 
Förutsättningar på bostadsmarknaden 
Unga är inte en homogen grupp med lika bostads-
behov. Det som är generellt för unga som grupp 
är att de jämfört med befolkningen i stort har haft 
mindre tid att etablera sig på bostads- och arbets-
marknaden. Många har inte hunnit samla tid i 
bostadsköer, spara ihop ett eget kapital eller skaffa 
sig ett stort kontaktnät. Unga som grupp har också 
lägre inkomster. Många fastighetsägare ställer krav 
på fast inkomst och tillsvidareanställning vilket kan 
göra det svårt även för unga med arbete och god 
inkomst att efterfråga en hyresrätt. Samma krav 
på fast inkomst gäller för att banken ska bevilja 
ett bostadslån vilket begränsar möjligheterna för 
unga att efterfråga bostads- och äganderätter. Unga 
flyttar mer än övriga åldersgrupper. Att unga flyttar 
mycket kan dels bero på deras svaga ställning på 
bostadsmarknaden (att tvingas flytta mellan olika 
tillfälliga lösningar) men också på snabbt skiftande 
behov (flytta hemifrån, börja studera på annan ort, 
flytta ihop/isär, etc.). Ungas behov ställer krav på en 
diversifierad bostadsmarknad med utbud för olika 
plånböcker och hushållsstorlekar.

Äldre
De flesta äldre bor i ordinärt boende, alltså boende 
som inte kräver ett biståndsbeslut, men en mindre 
andel av de äldre bor i särskilt boende. I Mölndals 
stad finns 504 platser i särskilt boende samt 27 
korttidsplatser för äldre med behov av särskilt stöd 
fördelade på 8 äldreboenden. 
Det råder i dag viss brist på platser till särskilt bo-
ende i Mölndal, och enligt SCB’s befolkningsprog-
nos kommer antalet äldre personer öka i staden, 
vilket innebär att behovet av nya äldreboendeplatser 
väntas öka över tid. Om kön till särskilt boende 
inte överstiger ett visst antal personer som bedöms 
vara en balans, och om behovet av nya äldreboen-
deplatser är konstant inom den befolkningsgrupp 
som är 65 år och äldre, kommer det att behövas 74 
nya platser fram till 2024 och ytterligare 92 platser 
till 2029 enligt vård- och omsorgsförvaltningens 
boendeplan 2020-2026.
Förutsättningar på bostadsmarknaden 
Äldre är en heterogen grupp med stora variationer 
i möjligheten att efterfråga olika bostäder och med 
olika önskemål om sitt boende. Det som kan vara 
av särskilt stor betydelse för gruppen äldre är att 
boendet och omgivningen har hög tillgänglighet så 
att det finns möjlighet att åldras självständigt i sitt 
boende. De flesta äldre får sina behov av vård och 
omsorg tillgodosedda i sitt hem i ordinärt boende. 
För den äldre innebär det oftast en stor trygghet att 
få bo kvar i en känd miljö, men det kan även inne-
bära mer isolering och ensamhet. 
Med hög ålder ökar risken för funktionsnedsätt-
ningar och de sociala förutsättningarna förändras 
om ens partner och vänner avlider. Behovet av 
trygghet och gemenskap kan därför vara större 
bland äldre. Boendeformerna seniorboende och 
trygghetsboende är utformade för att erbjuda 
trygghet och gemenskap i ordinärt boende och kan 
sannolikt få en ökad efterfrågan i samband med att 
gruppen äldre blir fler. 

Nyanlända enligt bosättningslagen
Generellt har antalet nyanlända som bosatt sig 
i Västra Götaland minskat från och med 2017. 
Bosättningslagen innebär ett gemensamt ansvar för 
alla kommuner att på bästa sätt ta emot nyanlända 
som har fått uppehållstillstånd. Mölndal tog emot 
97 personer under 2019, 80 personer under 2020 
och Länsstyrelsens fördelningstal för Mölndal år 
2021 är prognostiserad till 85 personer. 

Särskilda grupper
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Förutsättningar på bostadsmarknaden 
De som nyligen anlänt till Sverige har oftast ge-
mensamt att de saknar förankring på bostadsmark-
naden och på arbetsmarknaden. Ofta har hushållen 
låga eller inga ekonomiska förutsättningar att 
efterfråga en bostad som motsvarar deras behov. 
Det betyder att förutsättningarna att anordna eget 
boende är begränsade i högattraktiva områden. 
Nyanlända är en bred grupp med olika hushålls-
sammansättningar, åldrar, och därmed behov. Det 
generella behovet är att det idag behövs mer utbud 
av större bostäder för målgrupp nyanlända, lämpli-
ga för familj med flera barn. Annars så är det även 
här önskvärt med en blandning av olika boendety-
per för olika livssituationer och hushållssamman-
sättningar. 
Utmaningen är de långsiktiga boendelösningar, 
behovet är främst en förstärkning i boendekedjan 
och fler lägenheter i stort. Nyanlända som, utifrån 
bosättningslagen, förväntas söka/finna bostad på 
egen hand efter två år har alldeles för kort kötid. De 
lägenheter som kommer från Allmännyttan (MBAB 
o Förbo) specifikt för denna målgrupp är därför 
viktiga. Många kommer att behöva söka bredare, 
dvs söka en bostad utanför Mölndal vilket påverkar 
den regionala bostadsförsörjningen.

Socioekonomiskt svaga
Betalningssvaga hushåll är en generell grupp där 
låg inkomst är den gemensamma faktorn. Det hand-
lar om hushåll som inte har råd att efterfråga en bo-
stad, eller en bostad av rimlig storlek relativt deras 
hushållsstorlek i det befintliga beståndet. Många av 
de grupper som beskrivs i analysen under särskil-
da grupper faller, helt eller delvis, även in under 
kategorin betalningssvaga hushåll: hemlösa, unga, 
nyanlända med flera. Alla dessa grupper har utöver 
den låga betalningsförmågan ofta andra gruppspeci-
fika hinder eller problematik som kan vara barriärer 
för tillgång till en bostad.
Förutsättningar på bostadsmarknaden 
Förutom att bostadsbristen i sig leder till att de mest 
betalningssvaga utkonkurreras på bostadsmarkna-
den så kan det utöver inkomst finnas andra hinder 
för vissa hushåll att få tillträde till hela bostads-
marknaden. Bland de betalningssvaga hushållen får 
en del hela, eller delar av, inkomsten från försörj-
ningsstöd eller bidrag. Att hyresvärdar accepterar 
bidrag som sjukförsäkring, försörjningsstöd och dy-
likt som inkomstkällor är således viktigt för många 
betalningssvaga hushålls möjligheter att efterfråga 
en bostad. Det kan även finnas andra hyreskrav som 
kan utestänga olika grupper från hyresmarknaden. 
Bostadsdiskriminering kan ske direkt (att individer 
eller grupper missgynnas genom att de behandlas 
sämre än någon annan i en jämförbar situation) 

eller indirekt (när det finns generella regler som slår 
särskilt hårt mot vissa grupper). Det har i studier 
visats att diskriminering mot exempelvis människor 
med utländsk bakgrund är relativt vanligt på bo-
stadsmarknaden, men det är svårt att bevisa. De 
långsiktiga sociala konsekvenserna, såväl som häl-
sotillståndet, för familjer och barn som växer upp i 
otrygga eller fysiskt undermåliga bostadsförhållan-
den är viktiga att framhålla. 
Marknaden bygger för efterfrågan och kommunen 
har ansvar för vissa grupper på bostadsmarknaden 
enligt bland andra socialtjänstlagen och bosätt-
ningslagen. Kommunen har dock inte ansvar för att 
tillgodose bostäder till hushåll med låga inkomster 
eller de som marknaden inte bygger för, annat än 
genom lagen om kommunernas ansvar för bostads-
försörjning. En viktig del är att få till stånd bygg-
nation av nya bostäder med rimliga kostnader som 
kan frigöra bostäder i det befintliga bostadsbestån-
det för flyttkedjor. 

Hemlösa
Enligt socialtjänstlagen och den praxis som gäller 
har hen som inte kan ordna boende på egen hand 
rätt till bostad. Går det att fastslå att personen i 
fråga uttömt alla sin möjligheter att ordna en bostad 
själv ska alltså socialtjänsten bistå med hjälp. Av 
två olika anledning är ändå en andel av befolkning-
en hemlös. Dels söker inte alla hjälp och dels är det 
svårt att styrka att man har rätt enligt lagen. 
Hemlösheten är både en socialpolitisk och en 
bostadspolitisk fråga. Det innebär att ansvaret delas 
mellan socialtjänsten som har det yttersta ansvaret 
och de kommunala förvaltningar som ansvarar för 
bostadsförsörjningen. Det finns fyra olika definitio-
ner av hemlöshet; akut hemlöshet, institutionsvistel-
se och stödboende, långsiktiga boendelösningar och 
ett eget ordnat kortsiktigt boende.
I socialstyrelsen nationella kartläggning från 2017 
ser vi att antalet kvinnor och utlandsfödda har ökat 
bland hemlösa. Personer med missbruk och perso-
ner med psykisk ohälsa är något färre jämfört med 
kartläggningen 2011. Det är både fler personer och 
fler som är föräldrar till barn under 18 år i akut 
hemlöshet.
Mölndal har en högre andel hemlösa än Kungs-
backa, men ett lägre snitt än Västra Götalandsregio-
nen utifrån statistik från 2017. Antalet hemlösa har 
dock ökat i Mölndal mellan 2017 och 2018. Ny-
anlända som bor i tillfälliga boendelösningar ingår 
inte i denna statistik. 
Förutsättningar på bostadsmarknaden:
Långa kötider både på Boplats och i fastighetsbo-
lagens egna kösystem försvårar för denna grupp 
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bostaden, om den erbjudna insatsen tillgodoser behovet 
och den enskilde får en skälig levnadsnivå på detta sätt.

LSS- Lagen om stöd och service till vissa funktionshin-
drade. 

Bostad enligt LSS: Till skillnad från SoL anges i LSS 
konkret vilka insatser de personer som omfattas av LSS 
har rätt till om de behöver sådan hjälp i sin livsföring 
och om behovet inte tillgodoses på annat sätt. En av de 
insatser som regleras i lagen är vuxnas rätt till bostad 
med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad. 
BmSS enligt LSS kan sedan delas in i underkategorierna 
gruppbostad, servicebostad och annan särskilt anpassad 
bostad. 

Biståndsbedömt trygghetsboende (SoL), kom som ett 
nytt beslut under 2019. Från 1 oktober 2020 kan perso-
ner som fyllt 80 år och har hemtjänst ansöka om denna 
boendeform. 

Förklaringar enligt Socialstyrelsens termbank:

Särskilt boende – individuellt inriktad insats i form av 
boende som ges med stöd av socialtjänstlagen eller lagen 
om stöd och service till vissa funktionshindrade

Särskilt boende för äldre - boende som tillhandahåller 
bostäder eller platser för heldygnsvistelse tillsammans 
med insatser i form av vård och omsorg för äldre perso-
ner med behov av särskilt stöd

Bostad med särskild service-boende som tillhandahåller 
bostäder för personer med funktionsnedsättning och med 
behov av stöd och särskild service enligt LSS eller SoL

HVB-hem – (inom socialtjänsten): boende som tillhan-
dahåller platser för heldygnsvistelse tillsammans med 
insatser i form av vård eller behandling

Stödboende - (inom socialtjänsten:) boende som tillhan-
dahåller platser för heldygnsvistelse avsedda för perso-
ner som behöver insatser i form av tillsyn och stöd men 
inte vård eller behandling

Skyddat boende - (inom socialtjänsten:) boende som 
tillhandahåller platser för heldygnsvistelse avsedda för 
personer som behöver insatser i form av skydd mot hot, 
våld eller andra övergrepp tillsammans med andra rele-
vanta insatser.

…………………………………………………………………

Seniorboende och trygghetsboende (även kallat plus-bo-
ende) 

Ordinärt boende utan biståndsbeslut, som produceras 
och drivs av både kommunala bostadsbolag och privata 
aktörer. Riktar sig till personer som är över en viss ålder, 
bostäder med hög tillgänglighet. För de boende finns ofta 
personal vissa timmar och gemensamma utrymmen.

tillsammans med övriga förutsättningar kopplat till 
situationskategorisering. 
Att förebygga avhysningar, i dagligt tal vräkning-
ar, är en väsentlig del av arbetet med att motverka 
hemlöshet. Något som Mölndalsbostäder arbetar 
med i sin verksamhet tillsammans med staden. Sta-
den har även ett uppsökande arbete med utgångs-
punkt i verksamhet kopplat till en husbil som åker 
runt i kommunen. 

Barn
I och med att barnkonventionen blev svensk lag, 
har nu alla kommuner ett ansvar att bevaka barns 
intressen, och lyfta fram dem som grupp. 
För bostadsförsörjningens del så handlar detta om 
att bevara hur barn påverkas av olika boendesi-
tuationer, vilka möjligheter de har att påverka sin 
situation, och att lyfta fram gruppen som en del 
av hushåll med olika utmaningar och svårigheter. 
För oftast så ingår barn i övriga hushåll, men kan 
påverkas annorlunda än de vuxna i hushållet, av en 
speciell boendesituation.
Förutsättningar på bostadsmarknaden:
Liksom övriga utsatta grupper på bostadsmarkna-
den så påverkas barn på liknande sätt, men de kan 
även vara mer utsatta på grund av sin ålder och 
att de inte har någon makt över situationen. T.ex. 
ekonomisk utsatthet, tillgång till kösystem, lågt 
utbud på marknaden, höga priser, svängningar i 
konjunktur, trångboddhet osv. 
Beroende på situation så kan detta påverka bar-
nens uppväxtförhållanden, t.ex. trångboddhet, 
ekonomi, tillgång till plats för vila och läxläsning 
i hemmet. 

Förklaringar
Olika typer av biståndsbedömda boendeformer:

BmSS- Förkortning av bostad med särskild service. En 
boendeform som kan beviljas utifrån två lagstiftningar, 
SoL eller LSS.

SoL- Socialtjänstlagen. 

Insatsen bostad med särskild service enligt SoL är en rät-
tighet för en enskild person som inte själv kan tillgodose 
sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt, 
t ex genom hemtjänst eller boendestöd. Biståndet ska 
tillförsäkra den enskilde en skälig levnadsnivå. Insat-
serna erhålls efter en individuell behovsbedömning. En 
helhetsbedömning av den enskildes totala situation måste 
alltid göras. Rätten till bistånd enligt SoL handlar om att 
få ett behov tillgodosett, inte vilken insats den enskilde 
ska få. Det innebär att kommunen har möjlighet att före-
slå en alternativ insats, till exempel hemtjänst i den egna 
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Bostadsbrist
Trots kraftigt ökat bostadsbyggande bedömer de 
flesta kommuner i Västra Götalands län att det är 
underskott på bostäder. I jämförelse med de senas-
te åren är det dock fler kommuner som bedömer 
att det är balans på bostadsmarknaden såväl nu 
som om tre år. Förklaringen antas vara såväl ökat 
bostadsbyggande som att folkmängden ökar i lägre 
takt eller till och med minskar.
Att bostadsbehovet och efterfrågan på bostäder kan 
ses ur olika perspektiv gör det komplext att prata 
om bostadsbristen. Var bostäderna ligger och hur 
dessa är utformade matchar inte alltid behov eller 
efterfrågan. Därför är det inte bara viktigt att det 
byggs i kommunerna för att lösa bostadsbristen, det 
är också viktigt vad som byggs, att det är bostäder 
som kan möta behovet och efterfrågan. Att det är 
olika typer av bostäder som möjliggör t.ex. flytt-
mönster, bostadsreserver, och tillgodoser behovet 
för utsatta grupper. 
En stor utmaning är att tillgodose allas möjlighet att 
kunna bo i en bra bostad och möta behoven för de 
hushåll som ska etablera sig på bostadsmarknaden 
i länet. De med svag ekonomi och svaga kontakt-
nät har allt svårare att tillgodose sina behov. Trots 
att det byggs mer än på länge i Västra Götalands 
län finns det många hushåll som saknar en lämplig 
bostad. Svårigheten för vissa hushåll att hitta en 
lämplig bostad riskerar därmed att påverka männ-
iskors livskvalitet samt inte minst ungdomars och 
barns uppväxtvillkor. Det är framför allt hushåll 
som saknar ekonomiska resurser för att köpa en 
bostad eller finna en hyresrätt med lämplig hyres-
nivå samt hushåll som har bristande kontaktnät 
och kort tid i bostadskö som möter stora problem. 
I en situation med generellt lågt utbud och höga 
priser på bostadsrätter och småhus samt höga hyror 
i nyproduktion får dessa grupper det extra svårt. 
Men det är också svårt för kommunerna att påverka 
bostadsmarknaden.
Behov och efterfrågan
Det är en svår fråga om alla individers olika behov 
och efterfrågan ska tillgodoses. Är det rimligt för 
en kommun att bygga de bostäder som efterfrågas- 
när de inte alltid avspeglar hushållets behov. Det 
kommunen har krav på och som är lagstiftat är att 
möta upp behovet av bostäder för hushållen, men 
det är svårt att avgöra vad det egentliga behovet är, 
och vad som går över till att bli personliga preferen-
ser och ”det lilla extra” som efterfrågas. Om länets 
kommuner bygger nya bostäder i den omfattning 
som krävs för att alla hushåll ska ha en bostad kan 

bostadsbehovet sägas vara löst. Men för att det ska 
finnas en rotation och rörlighet på bostadsmark-
naden och för att omflyttningar av hushåll inom 
och mellan olika kommuner ska kunna ske på ett 
friktionsfritt sätt, måste det också finnas en bostads-
reserv.
Något att lyfta i frågan om behov är de utsatta 
grupperna och deras möjlighet att efterfråga eller 
få sina grundläggande bostadsbehov tillgodosedda. 
Ska behovet för dessa kunna tillgodoses framöver, 
bör byggandet riktas mer och till och ha i åtanke 
segmenten längre ned på efterfrågekurvan för att 
hushåll med begränsade resurser ska få möjlighet 
att efterfråga och skaffa en bostad. 
Regional bostadsförsörjning och infrastruktur
Ett underskott av bostäder lokalt beror på en hög 
efterfrågan i Göteborgs storstadskommun, och mås-
te därför ses i ett regionalt sammanhang. Bostads-
försörjningen är en regional fråga, och både behov, 
efterfrågan och förutsättningar påverkas av regiona-
la samband. Göteborgsregionens kommuner svarar 
i den regionala bostadsmarknadsenkäten att brist på 
detaljplaner på attraktiv mark ligger högt upp bland 
de faktorer som begränsar bostadsbyggandet. 
För Mölndals del är buller och infrastruktursats-
ningar en utmaning för bostadsutvecklingen, då 
kommunen har flera stora leder och riksintressen 
som passerar. Men det är också längs med dessa , 
centralt i tätorterna, som stora delar av den attrak-
tiva marken finns för utveckling. Med god tillgång 
till service och hållbara resor. Det pågår just nu 
även flera stora åtgärdsvallstudier och utredningar 
kring utveckling av flera av riksintressena för infra-
struktur i Mölndal. Dessa påverkar bostadsbyggan-
det och utvecklingen i dessa stråk och områden, i 
väntan på besked.
Ekonomi och marknad
Den globala ekonomin bromsar i dagsläget in sam-
tidigt som företag och hushåll är mindre optimis-
tiska än tidigare. Det är skärpta krav på bolån och 
amortering t.ex. Bostadsinvesteringarna förväntas 
minska framöver, från högre nivåer åren innan. 
Mycket av de bostäder som byggts de senaste åren 
har varit mindre lägenheter och främst flerbostads-
hus, med höga boendekostnader. Dessutom har 
den mesta tillökningen av bostäder skett i de norra 
delarna av kommunen, i Mölndals tätort där trycket 
har varit stort.

Utmaningar för Mölndal
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Lindome

Bostäder under 2020-2023 
(grovt beräknade på pågående, planerade och 
kommande projekt)

Totalt i kommunen: ca 800 bostäder.
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Den planerade byggnationen i kommunen utgår 
från pågående planer, planbesked och aktuella 
projekt. Dock är det viktigt att komma ihåg att den 
planerade byggnationsnivån utgår ifrån den totala 
summan av bostäder som möjliggörs i planer, och 
inte ger en tydlig bild av vad som faktiskt kommer 
att byggas framöver. Vi kan med relativ säkerhet 
säga vad som kan komma att byggas under peri-
oden 0-3 år, men sen blir det mindre säkert under 
perioden 3-5 år framåt. Efter 5 år och framåt så blir 
bilden av den planerade byggnationen generell och 
osäker.
I Mölndals tätort (både östra och västra sidan om 
järnväg/motorväg) ligger den största andelen av 
planerad byggnation de närmsta åren. Där pågår 
främst utbyggnad av, och planläggning för, lägen-
heter i flerbostadshus (ca 10 000 bostäder i pågåen-
de planläggning eller i pipeline, enligt prognosen). 
Endast ett fåtal avstyckningar samt planer i västra 
Mölndal bidrar till komplettering med villor och 
radhus i dagsläget. Majoriteten av planläggningen 
för nya bostäder pågår i västra Mölndal. 
Det pågår planering för både villor och radhus i 
både Kållered och Lindome. I och med planlägg-
ningen och Kållered centrum och pågående plan-
läggning av Lindome centrum kommer även dessa 
orter att uppleva en större utbyggnad av lägenheter 
i flerbostadshus än tidigare. Utöver den större cen-
trumutvecklingen i dessa orter omfattas pågående 
planer främst av mindre antal bostäder, främst villor 
och radhus. I princip all planläggning i både Lindo-
me och Kållered pågår inom tätortsområdena.
Sammantaget bedömer staden att den planerade 
byggnationen just nu har hjälp att motverka den 
bostadsbrist som staden (och regionen) haft de se-
naste åren. Dock har den höga takten även inneburit 
en del utmaningar som t.ex. att hålla samma takt 
med utbyggnad av infrastruktur och service. Detta 
kommer även att bli utmaningen de kommande åren 
då byggnadstakten runt om i kommunen fortfarande 
är hög. Det har byggts många flerbostadshus och 
lägenheter i de norra delarna av kommunen, men i 
kommande planering ser vi i nuläget att mer flerbo-
stadshus och lägenheter även kommer att komplet-
tera ytterligare det befintliga bostadsbeståndet i de 
övriga tätorterna i de södra delarna.

Planerad byggnation
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Mölndals stad
Julia Halldin 

Elisabet Börlin

Maria Patriksson

Ragnar Dahlgren

Louise Eiterjord

Sofia Refsnes

Kristina Bodin

Gustav Magnussson

Monica Mathisen

Översiktsplanerare

Översiktsplanerare

Strategisk trafikplanerare

Analytiker

Planarkitekt

Planarkitekt

Mark&exploateringschef

Exploateringsingenjör

Lokalförsörjningsstrateg

Stadsbyggnadsförvaltningen

Stadsbyggnadsförvaltningen

Tekniska förvaltningen

Stadsledningsförvaltningen

Stadsbyggnadsförvaltningen

Stadsbyggnadsförvaltningen

Stadsbyggnadsförvaltningen

Stadsbyggnadsförvaltningen

Stadsledningsförvaltningen

Bilder: Mölndals stad och SCB, om inget 
annat anges.

Kommunala bolag
Anna Olá

Peter Granstedt

Mats Andersson

Clas Svennsson

Förbo

Förbo

Mölndalsbostäder

Mölndalsbostäder

Konsult
Lisa Wistrand 

Alexander Börefelt

Axel Heyman

White arktitekter

White arktitekter

White arkitekter
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Samarbetsavtal I avseende etapp 1 inom Landvetter Södra 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner Samarbetsavtal I avseende etapp 1 inom 
Landvetter Södra mellan Härryda kommun och Landvetter Södra 
Utveckling AB samt exploatörerna Nordr Sverige AB, Serneke Sverige AB, 
Wallenstam Fastigheter 290 AB, GBJ Bostadsutveckling AB, Riksbyggen 
ekonomisk förening och Skanska Sverige AB/BoKlok Housing AB.  

Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektör och samhällsbyggnadschef 
att underteckna samarbetsavtalet.  

 
Sammanfattning av ärendet  
Härryda kommun äger ca 650 hektar mark i området som benämns 
Landvetter Södra. Marken har ett bokfört värde på 95,9 mnkr, varav 
markinköp 84,2 mnkr. Under år 2014 antog kommunfullmäktige 
inriktningsmål som ska styra arbetet med planering och genomförande av 
Landvetter Södra. En stor del av arbetet med utvecklingen av området 
genomför kommunen genom det helägda kommunala bolaget Landvetter 
Södra Utveckling AB (LSAUB). Utvecklingsarbetet har utgått ifrån det 
ägardirektiv som kommunfullmäktige har beslutat om för bolaget och den 
avsiktsförklaring om samverkan och utveckling av Landvetter Södras första 
etapp som kommunen tecknat med valda exploatörer under 2019.  

Parterna för etapp 1 inom Landvetter Södra har upprättat ett förslag till 
Samarbetsavtal I mellan Härryda Kommun, LSUAB samt konsortiets övriga 
parter i form av sammanlagt sex exploatörer. Föreslaget samarbetsavtal har 
tagits fram utifrån tidigare tecknad avsiktsförklaring mellan parterna. 
Avtalet reglerar målsättningen avseende bruttoarea (BTA) för exploatörerna 
och kommunen i den kommande utvecklingen samt översiktliga mål kring 
finansiering, tidplan och organisationsstruktur för samarbetet. 

Förevarande samarbetsavtal föreslås ersätta den tidigare ingångna 
avsiktsförklaringen. Samarbetsavtalet kan komma att ersättas eller 
kompletteras med ett Samarbetsavtal II när fler och nya förutsättningar är 
kända. Alternativt kan aktuellt samarbetsavtal komma att ersättas med 
genomförandeavtal. 
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Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse den 13 januari 2021  
 Avtalsförslag – Samarbetsavtal I avseende etapp 1 inom Landvetter 

Södra, inklusive avtalsbilagor 
 
Ärendet 
Härryda kommun äger ca 650 hektar mark i området som benämns 
Landvetter Södra. Marken har ett bokfört värde på 95,9 mnkr, varav 
markinköp 84,2 mnkr. Under år 2014 antog kommunfullmäktige 
inriktningsmål som ska styra arbetet med planering och genomförande av 
Landvetter Södra. En stor del av arbetet med utvecklingen av området 
genomför kommunen genom det helägda kommunala bolaget Landvetter 
Södra Utveckling AB (LSAUB). Utvecklingsarbetet har utgått ifrån det 
ägardirektiv som kommunfullmäktige har beslutat om för bolaget och den 
avsiktsförklaring om samverkan och utveckling av Landvetter Södras första 
etapp som kommunen tecknat med valda exploatörer under 2019.  

Parterna för etapp 1 inom Landvetter Södra har upprättat ett förslag till 
Samarbetsavtal I mellan Härryda Kommun, LSUAB samt konsortiets övriga 
parter i form av sammanlagt sex exploatörer. Föreslaget samarbetsavtal har 
tagits fram utifrån tidigare tecknad avsiktsförklaring mellan parterna. 
Avtalet reglerar målsättningen avseende bruttoarea (BTA) för exploatörerna 
och kommunen i den kommande utvecklingen samt översiktliga mål kring 
finansiering, tidplan och organisationsstruktur för samarbetet. 

Avtalets innehåll  
Utvecklingen av Landvetter Södra planeras ske under en längre tid och i 
flera etapper. Etapp 1, som för närvarande är föreslagen att indelas i två 
deletapper (etapp 1a och 1b), utgör den första samlade bebyggelsemiljön 
inom området för den fördjupade översiktsplanen för Landvetter Södra. 
Etapp 1 omfattar cirka 500 000 kvadratmeter BTA ovan mark, med tillägg 
för avsatt yta avseende sim- och ishall, som ska utvecklas och detaljplaneras 
i samverkan mellan parterna. 

Parternas ambition är att etapp 1 kommer att omfatta  

- Cirka 445 000 kvadratmeter BTA för bostadsändamål och 
kommersiella lokaler/verksamheter i bottenvåningar på bostadshus 
(varav cirka 15 000 kvadratmeter BTA bedöms tillfalla kommunen).  

- Cirka 55 000 kvadratmeter BTA för kommunala ändamål (skola, 
bostäder med särskild service, idrott och kultur m.m., dock inte sim- 
och ishall som tillkommer utöver angivna volymer). Kommunala 
ändamål ska integreras med övriga ändamål i så stor utsträckning 
som det är möjligt. 

Preliminärt exploateringsområde för etapp 1 är förlagt till den norra delen av 
Landvetter Södra, i anslutning till befintlig bebyggelse. Exploateringsgrad 
och bebyggelsetäthet kommer att utredas vidare av parterna inom 
målbildsgruppens arbete och exploateringsområdet kan komma att förändras 
om så är nödvändigt för att uppnå i föreslaget avtal angiven volym utifrån 
lämplig bebyggelse och en väl avvägd täthetsgrad sett i förhållande till 
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totalekonomi, stadskvaliteter såsom dagsljusinfall, ljudkvalitet, tillgång till 
rekreationsytor, insyn samt överblickbarhet. Exploateringsområdet ska även 
vid behov anpassas till de begränsningar som art- och biotopskydd kan 
komma att innebära, så att projektets ambitionsnivå avseende 
byggrättsvolym kan uppnås. Vidare kan projektet under etapp 1 komma att 
inkludera ianspråktagande av och markarbeten inom ett större område än 
själva exploateringsområdet. Detta med hänsyn till behovet av 
massbalanseringar, massförflyttningar och upplagsplatser samt för 
uppnående av en miljö- och kostnadseffektiv transportlösning. Den närmare 
områdesavgränsningen kommer att fastställas av parterna under utrednings- 
och detaljplanearbetet. 

Etapp 1 planeras att utföras i enlighet huvudtidplan, bilagd till avtalet. 
Parterna kommer löpande uppdatera huvudtidplanen och kontinuerligt 
arbeta för att korta ner tiderna i den mån det går. Vidare kan det konstateras 
att det planförberedande arbetet har påbörjats och att kommunstyrelsen 
beräknas ge ett planuppdrag till kommunens planenhet under 2021. 

Parterna kommer att lägga ned betydande kostnader, arbete och resurser 
inom ramen för etapp 1 som kan förväntas vara av värde och till nytta även 
för senare etapper inom den fortsatta utvecklingen och utbyggnaden av 
Landvetter Södra, särskilt då projektet ska drivas utifrån ett 
helhetsperspektiv i relation till Landvetter Södra. Det är därför parternas 
gemensamma avsikt och strävan att också de efterföljande etapperna inom 
Landvetter Södra ska utvecklas inom konsortiet och således i fortsatt 
samverkan mellan parterna samt att inriktningen följaktligen är att 
exploatörerna ska erbjudas markanvisningar också inom de framtida 
etappområdena enligt samma huvudsakliga principer som gäller för etapp 1. 
Det noteras dock att en utvärdering av etapp 1 ska ske inför nästkommande 
etapp samt att kommunen och LSUAB har rätt att från sådant fortsatt 
konsortiedeltagande utesluta exploatör som, trots påpekanden, visat sig (i) 
inte bidra till projektets mål och visioner, (ii) inte agera i enlighet med av 
styrgruppen fattade beslut eller (iii) inte uppfyller de krav och värderingar 
som parterna enats om ska gälla för parternas samverkan inom projektet. 
Vidare kan noteras att kommunen kan komma att bjuda in även andra 
aktörer i utvecklingen av efterföljande etapper inom Landvetter Södra. 
Sådan medverkan kommer dock inte innebära att ny aktör inträder i 
konsortiesamarbetet, om inte parterna är eniga om det.  

Föreslaget samarbetsavtal ersätter den tidigare ingången avsiktsförklaring. 
Parterna kan komma att ersätta eller komplettera samarbetsavtalet med ett 
Samarbetsavtal II när fler och nya förutsättningar är kända, alternativt 
ersätta aktuellt samarbetsavtal med genomförandeavtal.  

Samarbetsavtalet har arbetats fram genom dialog och samverkan inom en 
för ändamålet särskilt bildad avtalsgrupp bestående av representanter från 
samtliga parter i konsortiet. Det huvudsakliga syftet med avtalet är att 
reglera ett antal väsentliga principer och villkor för etapp 1 samt hur arbetet 
med projektet fram till ingående av Samarbetsavtal II alternativt 
genomförandeavtal, eller projektets avslutande, ska bedrivas och finansieras 
samt principerna för exploatörernas framtida förvärv av kvartersmark av 
kommunen. 
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Finansiering  
Föreslaget avtal reglerar indirekt finansieringen av verksamheten i bolaget 
LSUAB för etapp 1 genom en årlig avgift för exploatörerna. Avgiften 
benämns årsavgift. Parterna ska gemensamt finansiera utredningar och 
gemensamt beslutat arbete i konsortiet för etapp 1. Dessa kostnader 
benämns processkostnader och fördelas mellan parterna. Exploatörerna har 
rätt att få tillbaka erlagda årsavgifter och processkostnader under 
förutsättning att det sker ett markförvärv, genom motsvarande avdrag på 
köpeskillingen. Kostnaderna som ska bäras av kommunen beräknas 
bokföras som exploateringsutgift. I projektet tas en exploateringskalkyl fram 
för etapp 1 för att säkerställa att projektet är en affär för samtliga parter. 
Kalkylen är uppskalningsbar för kommande etapper och succesiv 
kalkylering kommer att ske kontinuerligt i takt med att fler förutsättningar 
kring utvecklingen konkretiseras.  

Förevarande samarbetsavtal är den andra delen av en avtalsstruktur där 
genomförandeavtal ska ingås inför antagande av detaljplan. Därefter ska 
marköverlåtelseavtal ingås mellan kommunen och exploatörerna. 

Projektets status  
Projektet fokuseras för närvarande på det detaljplaneförberedande arbete 
som samordnas med pågående arbete avseende den fördjupade 
översiktsplanen. Målsättningen under 2021 är att kunna starta arbetet med 
konsortiedrivna detaljplaner utifrån kommunens modell om 
exploatörsdrivna detaljplaner. Avgränsning av de första detaljplanerna ska 
konkretiseras under 2021och den fördjupade översiktsplanen utgör ramen 
för arbetet. Utifrån den ingångna avsiktsförklaringen har parterna redan 
byggt upp en organisation för det gemensamma arbetet.  

 
 
Peter Lönn Anders Olsson 
Kommundirektör Samhällsbyggnadschef 
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Detta samarbetsavtal (”Samarbetsavtal I”) har denna dag träffats mellan 

(1) Härryda kommun, org. nr 212000–1264, 435 80 Mölnlycke, (”Härryda 
kommun”)  

(2) Landvetter Södra Utveckling Aktiebolag, org. nr 559147–2377, Skolvägen 
2, 43580 Mölnlycke (”LSUAB”) 

(3)  Nordr Sverige AB, org.nr 556550-7307, 171 41 Solna (”Nordr”) 

(4) Serneke Sverige AB, org. nr 556621-6908, 400 10 Göteborg (”Serneke”) 

(5) Wallenstam Fastigheter 290 AB, org.nr 559088–6064, 411 36 Göteborg, 
(”Wallenstam”)  

(6)  GBJ Bostadsutveckling AB, 556974–6729, 352 55 Växjö, (”GBJ”) 

(7)  Riksbyggen ekonomisk förening, org.nr 702001–7781, 106 18 Stockholm, 
(”Riksbyggen”) 

(8)  Skanska Sverige AB, org.nr 556033-9086, 112 74 Stockholm  

(9)  BoKlok Housing AB org.nr 556673-3829, 215 32 Malmö 

Parterna (1) - (9) benämns var för sig ”Part” och gemensamt ”Parterna”. Parterna 
(3) – (9) benämns var för sig ”Exploatör” och gemensamt ”Exploatörerna”.  

Parterna (8) och (9) ingår i samma koncern och benämns gemensamt ”Skanska”. 
Vid tillämpning av Samarbetsavtal I ska dessa två parter betraktas som en part i 
samtliga avseenden om inte annat uttryckligen framgår. 

Parterna utgör tillsammans konsortiet för Landvetter Södra (”Konsortiet”) och 
detta Samarbetsavtal I tar huvudsakligen sikte på Parternas samverkan i etapp 1.  

 
1 BAKGRUND OCH SYFTE 

1.1 Härryda kommun planerar att skapa en ny hållbar stad, Landvetter Södra, 
för minst 25 000 invånare utifrån inriktningsmålen att den ska vara 
innovativ, internationell, modern och mänsklig (”Landvetter Södra”). 
För att för Härryda kommuns räkning leda förverkligandet, utvecklingen, 
marknadsföringen och genomförandet av Landvetter Södra har LSUAB 
bildats med ett ägardirektiv enligt Bilaga 1.1a. LSUAB styrs av en politiskt 
tillsatt styrelse. I dagsläget pågår arbetet med fördjupad översiktsplan för 
Landvetter Södra. Den fördjupade översiktsplanen, se karta i Bilaga 1.1b, 
har gått ut på samrådsförfarande under andra kvartalet 2020 och den 
beräknas vara klar för antagande under andra kvartalet 2022, varefter 
detaljplanen för den första utbyggnadsetappen (etapp 1a) beräknas vara 
klar för antagande under fjärde kvartalet 2022. 

1.2 LSUAB har publicerat en webbinbjudan avseende Landvetter Södra och 
efter utvärdering av inkomna intresseanmälningar avseende 
markanvisningar och utvecklingssamverkan valt att inleda ett 
konsortiesamarbete med Exploatörerna. Den 9 september 2019 signerade 
Parterna en avsiktsförklaring avseende etapp 1 av utvecklingen av 
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Landvetter Södra (”Avsiktsförklaringen”). Av Avsiktsförklaringen 
framgår det huvudsakliga ramverket för den inledande etappen av 
exploateringen av Landvetter Södra i form av nödvändiga 
överenskommelser (bl.a. detta Samarbetsavtal I) och vissa tidsramar.  

1.3 Vid urvalet av parterna i Konsortiet och inför tecknandet av 
Avsiktsförklaringen var ett centralt övervägande att Härryda kommun och 
LSUAB ville ha en konsortiedriven stadsutvecklingsprocess där styrkan i 
att samverka mellan privata och offentliga aktörer tillvaratas.  Syftet är att 
tillvarata Exploatörernas kompetens och erfarenhet så att visionen om och 
genomförandet av Landvetter Södra ska kunna förverkligas och att det kan 
ske på ett tids- och kostnadseffektivt samt innovativt sätt. Parterna är 
därför eniga om att det är av vikt att samtliga Parter får möjlighet att inom 
ramen för konsortiesamarbetet ta en aktiv och ledande roll, exempelvis 
genom att leda arbetsgrupper och delta i urval av processledare. Därutöver 
ska LSUAB vara en aktiv, drivande och verkställande aktör för att tillse att 
fattade beslut inom Konsortiet genomförs. LSUAB ansvarar även genom 
sin styrelse för löpande politisk förankring gentemot kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige. 

1.4 Utvecklingen av Landvetter Södra planeras ske under en längre tid och i 
flera etapper. Etapp 1, som vid undertecknandet av Samarbetsavtal I är 
föreslagen att indelas i två deletapper (etapp 1a och 1b), utgör den första 
samlade bebyggelsemiljön inom området för den fördjupade 
översiktsplanen för Landvetter Södra. Etapp 1 omfattar cirka 500 000 
kvadratmeter BTA ovan mark, med tillägg för avsatt yta för sim- och ishall, 
som ska utvecklas och detaljplaneras i samverkan mellan Parterna 
(”Projektet”).  

1.5 Parternas ambition är att Projektet kommer att omfatta 

- Cirka 445 000 kvadratmeter BTA för bostadsändamål och 
kommersiella lokaler/verksamheter i bottenvåningar på bostadshus 
(varav cirka 15 000 kvadratmeter BTA bedöms tillfalla kommunen 
enligt p. 7.2 nedan).  

- Cirka 55 000 kvadratmeter BTA för kommunala ändamål (skola, 
bostäder med särskild service, idrott och kultur m.m., dock inte sim- 
och ishall som tillkommer utöver angivna volymer). Kommunala 
ändamål ska integreras med övriga ändamål i så stor utsträckning som 
det är möjligt.  

För undvikande av oklarhet noteras att levande bottenvåningar inte ska 
vara ett självändamål eller generellt krav, utan ska föregås av noggranna 
lämplighetsöverväganden utifrån syftet att sådana inslag i 
bostadskvarteren ska öka attraktionskraften i Området. Som utgångspunkt 
ska lokaler och verksamheter i bottenvåningar lokaliseras i centrumstråk 
och vid torgbildningar. 
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1.6 Preliminärt exploateringsområde för etapp 1, nedan kallat ”Området”, är 
förlagt till den norra delen av Landvetter Södra, i anslutning till befintlig 
bebyggelse. Exploateringsgrad och bebyggelsetäthet kommer att utredas 
vidare av Parterna inom målbildsgruppens arbete och Området kan 
komma att förändras om så är nödvändigt för att uppnå i p. 1.5 angiven 
volym utifrån lämplig bebyggelse och en väl avvägd täthetsgrad sett i 
förhållande till totalekonomi, stadskvaliteter såsom dagsljusinfall, 
ljudkvalitet, tillgång till rekreationsytor, insyn samt överblickbarhet. 
Området ska även vid behov anpassas till de begränsningar som art- och 
biotopskydd kan komma att innebära, så att Projektets ambitionsnivå 
avseende byggrättsvolym enligt p. 1.5 kan uppnås. Det noteras även att 
Projektet med hänsyn till behovet av massbalanseringar, 
massförflyttningar och upplagsplatser samt för uppnående av en miljö- och 
kostnadseffektiv transportlösning kan komma att inkludera 
ianspråktagande av och markarbeten inom ett större område än själva 
Området. Den närmare områdesavgränsningen kommer att fastställas av 
Parterna under utrednings- och detaljplanearbetet.  

1.7 Projektet planeras att utföras i enlighet med bilagd huvudtidplan, Bilaga 
1.7. Parterna kommer löpande uppdatera huvudtidplanen och 
kontinuerligt arbeta för att korta ner tiderna i den mån det går. Det 
antecknas att det planförberedande arbetet har påbörjats och 
kommunstyrelsen i Härryda kommun beräknas ge ett planuppdrag till 
planenheten under 2021.  

1.8 Parterna kommer att lägga ned betydande kostnader, arbete och resurser 
inom ramen för Projektet som kan förväntas vara av värde och till nytta 
även för senare etapper inom den fortsatta utvecklingen och utbyggnaden 
av Landvetter Södra, särskilt då Projektet ska drivas utifrån ett 
helhetsperspektiv i relation till Landvetter Södra. Det är därför Parternas 
gemensamma avsikt och strävan att också de efterföljande etapperna inom 
Landvetter Södra ska utvecklas inom Konsortiet och således i fortsatt 
samverkan mellan Parterna och att inriktningen följaktligen är att 
Exploatörerna ska erbjudas markanvisningar också inom de framtida 
etappområdena enligt samma huvudsakliga principer som gäller för 
Projektet. Det noteras dock att en utvärdering av etapp 1 ska ske inför 
nästkommande etapp samt att Härryda kommun och LSUAB har rätt att 
från sådant fortsatt konsortiedeltagande utesluta Exploatör som, trots 
påpekanden, visat sig (i) inte bidra till Projektets mål och visioner, (ii) inte 
agera i enlighet med av Styrgruppen fattade beslut eller (iii) inte uppfyller 
de krav och värderingar som Parterna enats om ska gälla för Parternas 
samverkan inom Projektet. Det noteras vidare att Härryda kommun kan 
komma att bjuda in även andra aktörer i utvecklingen av efterföljande 
etapper inom Landvetter Södra. Sådan medverkan kommer dock inte 
innebära att ny aktör inträder i konsortiesamarbetet, om inte Parterna är 
eniga om det (se vidare p. 2.4). 
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1.9 Samarbetsavtal I ersätter Avsiktsförklaringen. Parterna kan komma att 
ersätta eller komplettera Samarbetsavtal I med ett Samarbetsavtal II när 
fler och nya förutsättningar är kända, alternativt ersätta Samarbetsavtal I 
med genomförandeavtal (se vidare avsnitt 8). Samarbetsavtal I har arbetats 
fram genom dialog och samverkan inom en för ändamålet särskilt bildad 
avtalsgrupp bestående av representanter från samtliga Parter. Det 
huvudsakliga syftet med Samarbetsavtal I är att reglera ett antal väsentliga 
principer och villkor för Projektet samt hur arbetet med Projektet fram till 
ingående av Samarbetsavtal II alternativt genomförandeavtal, eller 
Projektets avslutande, ska bedrivas och finansieras samt principerna för 
Exploatörernas framtida förvärv av kvartersmark av Härryda kommun.  

1.10 Parterna är överens om att Parternas arbete med Projektet i konsortieform 
inte utgör ett enkelt bolag på vilket lagen (1980:1102) om handelsbolag och 
enkla bolag ska äga tillämpning. 

2 GEMENSAM PROJEKTIDÉ OCH PRINCIPER FÖR 
KONSORTIESAMVERKAN 

2.1 Parterna är överens om att tillsammans arbeta fram vision, kärnvärden och 
mål för Projektet utifrån de övergripande inriktningsmål som fastställts i 
Härryda kommuns strategiska plan för arbetet med Agenda 2030 och i 
LSUAB:s antagna Innovationsstrategi, se Bilaga 2.1. Parterna ska utifrån 
målbilderna i dessa handlingar arbeta fram strategier och handlingsplaner 
för exempelvis hållbarhet, innovation och gestaltning. Parterna är även 
överens om att från tidigt skede verka för gemensamma lösningar enligt 
Innovationsstrategin, exempelvis tidiga val av energi-, sophanterings- och 
mobilitetslösningar för hela Området. Resultatet av Parternas arbete i 
dessa delar beslutas av Styrgruppen. Arbetet med framtagande av målbild 
med vision, kärnvärden och mål har påbörjats och arbetas fram genom 
dialog och samverkan inom en för ändamålet särskild bildad arbetsgrupp 
bestående av representanter från flera av Parterna. Hållbarhet och 
innovation är prioriterade områden och Styrgruppen ansvarar för att 
löpande tillse att gemensamt framtagna handlingsplaner efterlevs så att 
erforderlig höjd inom dessa två områden hålls. 

2.2 Parterna är medvetna om att projektutveckling i konsortiesamverkan 
ställer särskilda krav på beteende och inställning och att detta i synnerhet 
gör sig gällande när samverkan, som i detta fall, sker i ett projekt med 
betydande kommersiella intressen och värden och där motstående enskilda 
intressen kan uppkomma. Parterna är överens om att en framgångsrik 
samverkan förutsätter att samtliga Parter agerar och fattar beslut utifrån 
vad som är bäst för Projektet utifrån ett helhetsperspektiv. Parterna är 
vidare överens om att detta i sin tur förutsätter att Parterna bidrar till och 
strävar efter att finna lösningar och konsortieinterna uppgörelser som i 
frågor om exempelvis lottfördelning, tidplan, utbyggnadsordning, 
gränsdragningar och genomförande präglas av affärsmässighet och med ett 
skäligt beaktande av samtliga Parters intressen. Målet är att finna lösningar 
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som utifrån ett helhetsperspektiv resulterar i nytta, tidsvinster och 
kostnadsbesparingar för samtliga Parter. Dialogen och attityden inom 
Konsortiet ska kännetecknas av ömsesidig kompromiss- och välvilja samt, 
med beaktande av för Parterna tillämpliga konkurrensbestämmelser, 
börsregler, sekretessåtaganden, offentlighetsprincip och andra liknande 
åtaganden och skyldigheter, av öppenhet och transparens. 

2.3 Parterna ska två gånger per år ha ett konsortiemöte där Parternas 
representanter i Styrgruppen, Processledaren samt kommunstyrelsens 
ordförande och kommundirektören för Härryda kommun och andra 
inbjudna personer deltar i syfte att stämma av och diskutera frågor av 
övergripande karaktär kring bland annat konsortiesamverkan, eventuella 
låsningar, knäckfrågor och framdriften av Projektet. För undvikande av 
oklarhet noteras att konsortiemöten enligt denna punkt inte utgör något 
beslutsfattande organ i Projektet och att eventuella beslutsfrågor som 
identifieras vid dessa möten ska underställas beslut i Styrgruppen. Om 
möjligt ska ett av dessa konsortiemöten samordnas med årsstämman i 
LSUAB. LSUAB är sammankallande. 

2.4 Parterna är vidare överens om att det finns en styrka i att hålla Konsortiet 
intakt för att därigenom få ut maximal långsiktig effekt och nytta av de 
relationer och erfarenheter samt den kunskap och samverkansmodell som 
etableras av och utvecklas mellan Parterna. Utbyten eller inbjudan av nya 
konsortiemedlemmar i Projektet och därmed avtalsparter i Samarbetsavtal 
I ska därför ske efter noggranna överväganden av Parterna och endast 
genom enhälligt beslut i Styrgruppen. 

3 ORGANISATION 

Övergripande organisation 

3.1 Parterna ska leda Projektet genom en styrgrupp (”Styrgruppen”) som ska 
bestå av en representant från vardera Part, varvid Härryda kommun och 
LSUAB ska ha en gemensam representant och en röst. Varje representant 
har rätt att biträdas av en bisittare. Därutöver har Härryda kommun rätt 
att, utan rösträtt, delta vid Styrgruppens möten genom kommunstyrelsens 
ordförande, kommundirektören eller annan befattningshavare med för 
Projektet strategisk betydelse. LSUABs representant i Styrgruppen är 
ordförande. Styrgruppen har det överordnande ansvaret för 
genomförandet av Projektet och tar beslut rörande Projektets mål och 
strategier, budget och tidplan. Styrgruppen ger också direktiv till en 
projektgrupp (”Projektgruppen”, se nedan) samt tar beslut i för 
Projektet väsentliga frågor baserat på de förslag som Projektgruppen tar 
fram. Det praktiska arbetet i Projektgruppen leds av en av Styrgruppen 
särskilt utsedd operativ processledare (”Processledaren”). Styrgruppen 
beslutar om uppdragsbeskrivning för Processledaren som därefter handlas 
upp av LSUAB (eller anställs av LSUAB om Styrgruppen beslutar att det 
utgör en bättre lösning). Styrgruppen ska sammanträda minst en gång i 
kvartalet, eller oftare vid behov. Ordföranden är sammankallande. 
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Processledaren ska kallas att närvara på Styrgruppens möten vid behov och 
rapportera Projektgruppens arbete samt Projektgruppens förslag till beslut 
jämte underlag. Vid behov har Processledaren också rätt att efter samråd 
med Styrgruppens ordförande sammankalla Styrgruppen till möte utöver 
ordinarie mötestider. 

3.2 Projektgruppens huvudsakliga uppgift är att ansvara för Projektets 
operativa framdrift inom av Styrgruppen beslutade ramar. 
Projektgruppens uppgift är också att utreda, sammanställa och ta fram 
underlag i frågor där Styrgruppen ska fatta beslut. Representanterna i 
Projektgruppen kan komma att ha särskilt utpekade ansvarsområden så 
som kommunikation, hållbarhet, planprocess m.m., och leda eventuell 
arbetsgrupp på det angivna temat. Projektgruppen består av upp till två 
representanter (varav en ordinarie och en ersättare) från vardera Part, 
varvid LSUAB och Härryda kommun ska ha två representanter 
tillsammans. Projektgruppen har därutöver rätt att adjungera in ytterligare 
personer, såsom t.ex. olika experter eller befattningshavare från Härryda 
kommun. Sådana adjungerade personer ska föreslås av Part och Part 
ansvarar för den adjungerade personen, t.ex. såvitt avser erforderlig 
bakgrundsförståelse och åtaganden om sekretess m.m. Projektgruppen ska 
från tid till annan bestämma sin mötesfrekvens. Processledaren är 
sammankallande. För det fall Processledaren inte är tillgänglig ska LSUABs 
representant vara sammankallande. Projektgruppen ska årligen ta fram 
budget, tidplan, riskbedömning, syfte och mål för Projektgruppens arbete, 
för presentation och beslut i Styrgruppen.  

3.3 För det fall Projektgruppen inte kan enas angående fråga inom dess 
ansvarsområde ska Projektgruppen bereda ett skriftligt underlag och 
överlämna frågan till Styrgruppen för beslut. 

3.4 För att effektivt driva arbetet framåt tillsätter Projektgruppen 
arbetsgrupper som fokuserar på specifika teman, exempelvis 
kommunikation, hållbarhet, planprocess m.m. Projektgruppen inrättar, 
bemannar och upplöser arbetsgrupper utefter behov i Projektet. 
Projektgruppen ska upprätta projektbeskrivningar för respektive 
arbetsgrupp innehållande bland annat syfte, mål, riskanalys, budget och 
tidplan för den inrättade arbetsgruppen. Vid detta avtals ingående är ett 
antal arbetsgrupper inrättade såsom kommunikationsgrupp, 
ekonomigrupp, detaljplanegrupp m.fl.  

3.5 Ovanstående projektorganisation och principer har sammanfattats i 
bifogad bild, Bilaga 3.5. 

Styrgruppens mandat och beslutsordning 

3.6 Styrgruppen leder samarbetet inom ramen för Projektet. Parterna ska tillse 
att deras representanter i Styrgruppen är lämpliga, har erforderligt 
beslutsmandat, samt har förankrat beslut hos Parts respektive 
ledning/styrelse i den mån så krävs. 
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3.7 I den löpande hanteringen av Projektet och i frågor som ryms inom vid var 
tidpunkt fastställd budget fattar Styrgruppen beslut med två tredjedelars 
majoritet (fem av sju röster) under förutsättning att Härryda kommuns och 
LSUABs representant röstar i enlighet med majoriteten. Varje representant 
i Styrgruppen har en röst. 

3.8 Rör beslut en för Projektet väsentlig fråga ska beslut i Styrgruppen som 
utgångspunkt istället fattas enhälligt. Enhällighet krävs även för vissa 
beslut särskilt angivna i detta Samarbetsavtal I, såsom beslut om 
konsortiets sammansättning (p. 2.4). Fråga ska anses vara väsentlig om 
åtminstone två representanter, eller representanten från LSUAB/Härryda 
kommun, anger att den är väsentlig. Om enhällighet inte kan nås ska frågan 
i första hand hanteras genom konstruktiv dialog på lämplig nivå mellan 
Parterna inom ramen för Projektets arbetsmetoder. Om sådan dialog inte 
leder till enighet inom två Styrgruppsmöten från att oenigheten 
konstaterades får, såvida inte annat uttryckligen angetts i detta 
Samarbetsavtal I, beslut fattas med tre fjärdedels majoritet (sex av sju 
röster) under förutsättning att Härryda kommuns och LSUABs 
representant röstar i enlighet med majoriteten. Om inte heller sådan 
majoritet kan uppnås ska frågan utan dröjsmål hänskjutas till behandling 
av ansvariga personer hos respektive Part såsom kommundirektör, 
styrelseordförande, regionchef eller VD. Om tre fjärdedels beslutsmajoritet 
alltjämt inte uppnås efter sådan behandling ska omröstning ske enligt p. 
3.7. De Exploatörer som motsatt sig beslutet ska då ha rätt att utträda i 
enlighet med regleringen nedan (se avsnitt 9), och därvid inte vara bundna 
av beslutet.  

3.9 Samma förfarande som enligt p. 3.8 ska äga tillämpning om Parternas 
representanter inte är överens om huruvida Styrgruppen är behörig att 
behandla viss fråga. 

Dokumentation 

3.10 Kallelse till Styrgruppsmöten ska tillsammans med underlag skickas ut 
senast en vecka innan mötet. Protokoll eller minnesanteckningar ska föras 
vid samtliga möten inom Projektet. Protokoll eller minnesanteckningar 
med tillhörande bilagor ska läggas upp på projektportalen inom en vecka 
från mötet.  

3.11 Samtliga beslut skall dokumenteras i protokoll. Protokoll förs av vid mötet 
utsedd protokollförare och justeras med signatur av protokollförare och av 
mötet utsedd justerare. Handlingar ska, i den mån så är möjligt, signeras 
med digital signatur. Justerat protokoll med tillhörande bilagor ska 
distribueras senast en vecka efter genomfört möte. Därtill ska separata 
beslutsloggar föras i Projektgrupp och Styrgrupp med hänvisning till i 
vilket protokoll respektive beslut kan återfinnas samt med uppgift om vem 
som ansvarar för genomförande av beslut. LSUAB ansvarar för att följa upp 
och tillse att beslutsloggarna löpande hålls uppdaterade. 
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3.12 Parterna är överens om att alla verksamma i Projektet ska tillse att följa de 
riktlinjer för dokumentation som Styrgruppen och Projektgruppen i övrigt 
beslutar om. 

Resurser, roller och ansvar 

3.13 De av Parterna genom Årsavgifter och Processkostnader finansierade 
operativa personella resurserna och deras respektive rollbeskrivningar och 
ansvarsområden inom Projektet framgår av Bilaga 3.13. Denna bilaga ska 
uppdateras i takt med att nya resurser och/eller roller tillkommer i LSUAB 
eller anlitas av Parterna för operativt arbete i Projektet. I Bilaga 3.13 
framgår även rollbeskrivningar för de insatser som Exploatörs 
representanter förväntas bidra med i Styrgrupp, Projektgrupp och 
arbetsgrupper för Projektet samt, efter beslut av Styrgruppen, Exploatörs 
operativa arbete i Projektet (”Konsortiearbete”). Angiven bilaga 
beskriver även principerna för hur värdet av Konsortiearbete ska 
bestämmas, vilket kan revideras genom beslut i Styrgruppen. 

Bemanning och kompetens 

3.14 Parterna ansvarar för att tillse att för ändamålet lämpliga personer utses 
som representanter i Styrgrupp, Projektgrupp och arbetsgrupper. 
Representanterna ska vara lämpliga för sin funktion såväl utifrån 
kompetenser och erfarenheter som utifrån sin ställning i respektive Parts 
organisation och därmed sammanhängande beslutsmandat. Parternas 
representanter ska också agera i enlighet med samverkansmodellen enligt 
p. 2.2 och bidra till att stärka de konsortieinterna relationerna. 

3.15 Parterna är överens om att sträva efter kontinuitet i arbetet i Styrgruppen 
och Projektgruppen. Part har dock rätt att, om nödvändigt, tillfälligt eller 
permanent ersätta en av Parten utsedd representant i Styrgruppen eller 
Projektgruppen. Det åligger då Part att tillse att sådan ersättare för 
representant har samma behörighet att fatta beslut i Styrgruppen eller 
Projektgruppen som den ordinarie representanten, att denne har erhållit 
erforderlig introduktion till Projektet och att denne är erforderligt inläst i 
tillgängligt bakgrundsmaterial. Part ska, i förekommande fall, meddela 
övriga Parter om bytet av representant inför aktuellt Styrgrupps- eller 
Projektgruppsmöte. LSUAB ska ges möjlighet att introducera nya 
representanter i arbetet och i Projektet.  

3.16 Vem som av Part utsetts som representant(er) till respektive grupp jämte 
kontaktuppgifter ska framgå av separat upprättad kontaktlista som ska 
hållas uppdaterad av projektledare i LSUAB. 

3.17 Part ska själv stå för sina kostnader för av Part utsedd representant i 
Styrgruppen, Projektgruppen och arbetsgrupper, dock att del av 
kostnaderna för LSUABs arbete i Projektet finansieras av Parterna enligt p. 
4.9 och att värdet av respektive Exploatörs Konsortiearbete enligt p. 3.13 
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ska avräknas från de köpeskillingar som respektive Exploatör erlägger för 
framtida markförvärv (se vidare avsnitt 4). 

Etiska frågor 

3.18 Parterna är överens om att inom ramen för samarbetet följa gällande 
lagstiftning, Skanskas vid var tid gällande Uppförandekod, samt regler för 
kommunal organisation och politiska beslut av vikt för etiska frågor inom 
samarbetet i den mån dessa ställer strängare krav än lagstiftning eller 
Skanskas Uppförandekod. Skanskas Uppförandekod finns tillgänglig via 
Skanskakoncernens hemsida, www.skanska.se. Styrgruppen ska årligen 
överväga och i förekommande fall fatta beslut om revideringar i relation till 
Skanskas Uppförandekod.  

3.19 Parterna är införstådda med att det inom gruppen förekommer aktörer 
som bedriver konkurrerande verksamhet samt att LSUAB och Härryda 
kommun omfattas av för offentlig verksamhet tvingande lagregler. 
Parternas samverkan ska därför endast ske i den utsträckning samverkan 
är tillåten enligt Konkurrenslagen och lagstiftning och föreskrifter för 
offentlig verksamhet. Exploatörerna ska t.ex. inte dela affärskritisk och icke 
offentliggjord information från respektive Exploatörs affärsverksamhet. 
Parterna är införstådda med att dessa lagreglerade åtaganden har företräde 
framför övriga åtaganden och skyldigheter Parterna emellan.  

3.20 Parterna är överens om att årligen genomföra utbildningsinsatser avseende 
p. 3.18 – 3.19 för att säkerställa att åtagandena efterlevs. Projektgruppen 
är ansvarig för att sådana utbildningsinsatser genomförs. 

4 EKONOMI 

Övergripande mål 

Modell helhetskalkyl och ekonomi i balans 

4.1 Finansieringsmodellen för Landvetter Södra och därmed Projektet, som 
också uttrycks i LSUABs ägardirektiv, baseras på att Härryda kommuns 
intäkter från försäljning av mark med byggrätter till marknadspris samt 
sedvanliga anslutningsavgifter ska som minst finansiera kommunens 
nödvändiga kostnader för (i) utbyggnad av allmän plats såsom gator, torg, 
parker etc. och allmänna anläggningar inom planområdet, där kommunen 
är huvudman, (ii) kommunens process-, utrednings- och 
utvecklingskostnader innefattande specificerade kostnader för LSUABs 
arbete och projektledning, samt (iii) utbyggnad av allmänna anläggningar 
utanför Området och statlig infrastruktur till den andel sådana åtgärder 
skäligen ska belasta Området.  

4.2 Den överenskomna modellen innebär att Exploatörerna inom Konsortiet 
inte ska drabbas av några avgifter eller kostnader utöver (i) 
köpeskillingarna för markförvärven till marknadspris, (ii) kommunala 
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anslutningsavgifter enligt taxa för teknisk försörjning (VA, dagvatten, 
värme, el/IT etc.) och (iii) en andel av kommunens kostnader för 
planhandläggning/myndighetsutövning enligt p. 4.14. Exploatörerna ska 
således inte erlägga exempelvis gatukostnadsersättning, 
exploateringsbidrag eller planavgift enligt PBL till Härryda kommun eller 
LSUAB. Vidare innebär modellen att respektive Exploatör står kostnaden 
för egen personal (med undantag för värdet av Konsortiearbete, se vidare 
p. 4.12) och för kostnader som avser utbyggnad och genomförande av 
exploateringen inom förvärvad kvartersmark i Området.  

4.3 Finansieringsmodellen för Projektet baseras också på att ekonomin, i 
största möjliga mån, ska vara en god affär för alla Parter. Detta innebär att 
finansieringen ska fördelas rättvist mellan Parterna i förhållande till den 
nytta deras respektive exploatering har av den åtgärd som kostnaden avser. 
Parterna är överens om att nyttan av nödvändiga och planerade åtgärder i 
Projektet tillsvidare är av generell natur och inte utan svårighet går att 
differentiera, varför finansieringen ska fördelas till lika delar mellan 
Parterna i enlighet med vad som närmare anges i p. 7.4, såvida inte 
Styrgruppen beslutar annat i det enskilda fallet.  

4.4 Exploatörernas samtliga löpande betalningar för processkostnader, 
optionsavgifter, årsavgifter och utvecklingsbidrag liksom värdet av 
Konsortiearbete ska i enlighet med principen i p. 4.13 avräknas från 
köpeskillingarna för de framtida markförvärven inom Området.  

4.5 Parterna är överens om att Härryda kommuns målsättning att genomföra 
Projektet som en god affär för alla Parter enligt p. 4.3 ställer krav på att 
Konsortiet vid befarat underskott i Härryda kommuns övergripande 
totalkostnadskalkyl söker kostnadsbesparingar och effektivitetsvinster i 
utförande- och genomförandefrågor eftersom den överenskomna 
helhetsmodellen inte ger utrymme för krav på några extra 
exploateringsbidrag eller liknande stöd från Exploatörerna.    

Budget, likviditetsprognos, budgetuppföljning och ekonomistyrning 

4.6 Parterna ska, genom beslut i Styrgruppen, snarast efter ingåendet av detta 
Samarbetsavtal I anta en flerårig likviditetsprognos och budgetmodell med 
uppskattade kostnader per fas i Projektet. Budgeten ska hållas löpande 
uppdaterad. LSUAB ansvarar för att budgeten hålls uppdaterad utifrån vad 
som beslutas av Styrgruppen och vad som i övrigt blir känt om 
kostnadsutvecklingen. Budgeten ska följas upp vid Styrgruppens och 
Projektgruppens möten. 

4.7 Parterna ska, genom beslut i Styrgruppen, anta ekonomirutiner för 
hantering av fakturor, upphandlingar, budgetprocess och uppföljning. 
Ekonomirutinerna ska även inkludera riktlinjer och rutiner för 
Konsortiearbete. 
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Kostnader (Årsavgift, Optionsavgift, Processkostnader) 

4.8 Under 2019 har Exploatörerna, i enlighet med Avsiktsförklaringen, erlagt 
800 000 kronor vardera (vilket i Avsiktsförklaringen benämnts som 
årsavgift och utvecklingsbidrag). Inom ramen för Projektet ska 
Exploatörerna finansiera framdriften av Projektet genom att erlägga 
betalningar enligt nedan. 

4.9 Exploatörerna ska erlägga en årsavgift till Härryda kommun om 408 000 
kronor per Exploatör från och med år 2020 och fram till dess att 
Samarbetsavtal I upphört att gälla, dock längst till och med år 2023 
(”Årsavgiften”). Årsavgiften är bestämd utifrån principen att LSUABs 
drift finansieras till lika delar av Härryda kommun och Exploatörerna. 
Årsavgiften ska under den angivna perioden justeras år 2021, 2022 och 
2023 med hänsyn till förändringar av Arbetskostnadsindex (SNI L). 
Årsavgiften är anpassad till indextalet för december 2019 (preliminärt 
bastal – 137,5) och ska justeras med hänsyn till förändringar mellan 
bastalet och indextalet för december månad efterföljande år. Årsavgiften 
ska erläggas årligen efter anmodan från Härryda kommun. Efter år 2023 
ska Parterna ta upp en ny diskussion om eventuell fortsatt eller reviderad 
årsavgift, varvid Parterna särskilt ska beakta aktuell status i 
detaljplanearbetet för Projektet, bedömd kvarstående tid och kostnad till 
dess att marköverlåtelser i Etapp 1 kan genomföras, Härryda kommuns 
ägardirektiv till LSUAB samt planerad fortsatt utveckling av Landvetter 
Södra. 

4.10 Årsavgiften finansierar indirekt en del av driften av LSUAB såvitt avser 
bolagets arbete med Projektet. Exploatörernas ansvar för finansiering av 
LSUAB är dock begränsat till den totala årliga summan av Årsavgiften. 
Härryda kommun finansierar resterande del av driften av LSUAB. Med 
LSUAB:s drift avses i detta sammanhang kostnader för del av personal som 
arbetar i bolaget (VD, kommunikationsansvarig, projektledare, 
ekonomistöd, administrationsstöd, personalstöd m.m.), styrelsearbete och 
lokaler, samt med dessa sammanhängande kostnader såsom försäkring 
och licenser som Styrgruppen genom sitt budgetbeslut godkänt och som 
ligger till grund för den enligt p. 4.9 fastställda Årsavgiften. 

4.11 Respektive Exploatör ska erlägga en optionsavgift motsvarande 100 kronor 
per kvadratmeter BTA ovan mark som respektive Exploatör bedöms kunna 
förvärva av Härryda kommun inom Projektet (”Optionsavgiften”). 
Optionsavgiften erläggs till Härryda kommun och ska användas för 
finansiering av tidiga kostnader för förverkligande av Projektet. 
Exploatörerna ska erlägga 20 % av Optionsavgiften senast 30 dagar efter 
undertecknande av Samarbetsavtal I, till Härryda kommun enligt 
anmodan. Resterande 80 % av Optionsavgiften ska erläggas vid de 
tidpunkter som överenskoms i Samarbetsavtal II (alternativt 
genomförandeavtal, om Samarbetsavtal II inte ingås), varvid 
utgångspunkten är att en del av Optionsavgiften ska betalas i anslutning till 
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ingåendet av Samarbetsavtal II och att den slutliga delen ska betalas när 
detaljplanen för etapp 1 har varit ute på granskning. För det fall Etapp 1 
planläggs med flera detaljplaner ska den slutliga delen av Optionsavgiften 
erläggas i relation till byggrättsvolym inom respektive detaljplan.  

4.12 I tillägg till Årsavgiften och Optionsavgiften ska rörliga kostnader 
hänförliga till Projektet, såsom kostnader för Processledaren, planarkitekt, 
utredningar inom ramen för detaljplanearbetet, utvecklings-, 
marknadsförings- och kommunikationsarbete samt värdet av 
Konsortiearbete finansieras av Parterna (”Processkostnader”). Parterna 
har i Bilaga 4.12 förtecknat vid tidpunkten för ingåendet av 
Samarbetsavtal I kända åtgärder som ska finansieras av Parterna såsom 
Processkostnader. Denna företeckning ska löpande uppdateras i takt med 
att nya aktiviteter identifieras och beslutas av Styrgruppen. I 
Processkostnader ingår inte operativt arbete som utförs av LSUAB:s 
personal, vilket delvis finansieras av Årsavgiften.  Processkostnader 
beslutas löpande av Styrgruppen baserat på budgeten och 
likviditetsprognosen enligt p. 4.6. Processkostnader, med undantag för 
värdet av Konsortiearbete, betalas av Parterna till lika delar (i enlighet med 
vad som närmare anges i p. 7.4) två gånger per år efter anmodan från 
LSUAB. Styrgruppen ska också föra en separat kostnadslogg över 
beslutade, faktiska och av Exploatörerna finansierade Processkostnader, 
inklusive värdet av respektive Exploatörs nedlagda Konsortiearbete. 
Processkostnaderna ska inkludera mervärdesskatt i den utsträckning 
mervärdesskatten utgör en kostnad för LSUAB eller Härryda kommun.  

4.13 Av Exploatörerna erlagda belopp, inklusive eventuell erlagd 
mervärdesskatt, avseende utvecklingsbidrag enligt Avsiktsförklaringen, 
Årsavgifter, Processkostnader (inklusive värdet av respektive Exploatörs 
Konsortiearbete) och Optionsavgift enligt p. 4.8-4.12 ska avräknas krona 
för krona från köpeskillingarna vid Exploatörs markförvärv 
(”Förvärvsreduktionen”) enligt p. 4.4, varvid Förvärvsreduktionen för 
respektive Exploatör ska fördelas proportionellt i relation till den totala 
byggrättsvolymen på respektive Exploatörs förvärvade Exploateringslotter 
(enligt definitionen i p. 7.9) inom Området. 

Kostnader för planmyndighetens handläggning jämte Härryda kommuns 
samordnare 

4.14 Exploatörerna ska i separat ordning betala 50 procent av Härryda 
kommuns kostnader för planmyndighetens handläggning inklusive arbetet 
av den av Härryda kommun anlitade plansamordnaren. Härryda kommuns 
kostnad ska härvid beräknas utifrån av samordnaren nedlagda 
arbetstimmar i Projektet och med tillämpning av ett fast belopp om 3 450 
kronor/timme. Kostnaden ska därefter reduceras med 50 % innan den 
faktureras av Härryda kommun till Exploatörerna enligt nedan. Angivet 
fast belopp ska justeras årligen, från och med 2022, med hänsyn till 
förändringar av Arbetskostnadsindex (SNI L). Det fasta beloppet ska anses 
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vara anpassat till indextalet för december 2020 och ska justeras med 
hänsyn till förändringar mellan bastalet och indextalet för december 
månad efterföljande år, dock med start från 2022. 
Planhandläggningskostnaden ska löpande redovisas inom ramen för 
budgetarbetet enligt p. 4.6 och i möjligaste mån allokeras till respektive 
berört planärende inom ramen för Projektet. Parternas överenskommelse 
enligt denna p. 4.14 är träffad utifrån det arbetssätt för konsortiedrivet 
detaljplanearbete som gäller vid ingåendet av Samarbetsavtal I (se vidare 
avsnitt 5), och ska omförhandlas vid eventuell överenskommelse om 
förändrat arbetssätt.  

Exploatörerna ska betala en sjättedel vardera av 
planhandläggningskostnaden enligt ovan, dock med sådan justering som 
kan komma att ske till följd av förändrad byggrättsfördelning (se vidare p. 
7.4 nedan). Betalning ska ske mot Härryda kommuns faktura i samband 
med lagakraftvunnet antagandebeslut av respektive detaljplan inom 
Området. 

Genom betalning av kostnaden för Härryda kommuns planhandläggning 
enligt denna punkt är Exploatörerna befriade från skyldigheten att betala 
planavgift enligt PBL i samband med byggnation inom 
Exploateringslotterna (definierade i p. 7.9). Härryda kommun ska dock 
vara oförhindrad att kräva full planavgift enligt PBL i samband med 
byggnation av de byggrätter för kommunal service och andra allmännyttiga 
funktioner som ligger kvar hos Härryda kommun enligt p. 7.3, oavsett om 
dessa byggrätter i steg två förvärvas av någon av Exploatörerna eller av 
extern part. 

LOU och utförande av allmän plats och allmänna anläggningar 

4.15 Härryda kommun och LSUAB lyder under lag (2016:1145) om offentlig 
upphandling. Parterna är införstådda med att detta förutsätter en god 
framförhållning i planering om upphandling behöver ske för 
genomförandet av någon del eller delar av Projektet. 

4.16 Parterna är överens om att alltid sträva efter att finna lösningar som gynnar 
en snabbare och/eller kostnadseffektivare framdrift av Projektet. Parterna 
ska därför sträva efter att nyttja Exploatörernas olika kompetenser (efter 
beslut i Styrgruppen om Konsortiearbete från Part, se p. 3.13 ovan). 
Parterna ska även utreda och överväga förutsättningarna och villkoren för 
att låta Exploatörerna, helt eller delvis, utföra sådana anläggningsarbeten 
som Härryda kommun annars hade behövt utföra inom Projektet, 
exempelvis allmän plats och kommunaltekniska anläggningar, och därefter 
överlämna dessa till Härryda kommun. 

5 KONSORTIEDRIVET DETALJPLANEARBETE  

5.1 Parterna är överens om de huvudsakliga principerna för det 
konsortiedrivna planarbetet, vilka i huvudsak kan jämföras med Härryda 
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kommuns rutiner för en exploatörsdriven planprocess, i enlighet med 
Bilaga 5.1. 

5.2 Parterna är överens om att utifrån angivna principer arbeta fram mer 
detaljerade handlingsplaner för detaljplanearbetet, avseende exempelvis 
förutsättningar, tidplan, process, genomförandestrategi och hur 
Exploatörernas åtagande för framdriften av detaljplanearbetet ska 
utformas. Handlingsplanerna för detaljplanearbetet ska anpassas efter vid 
var tid gällande förutsättningar för Projektet, så att rätt åtgärd vidtas i rätt 
tid och att Parterna i möjligaste mån begränsar risken för 
förgäveskostnader. Resultatet av Parternas arbete i dessa delar beslutas av 
Styrgruppen.  

6 MARKNADSFÖRING OCH KOMMUNIKATION 

6.1 LSUAB har huvudansvar för strategisk kommunikation, inklusive dialog 
med allmänhet och intressenter, och marknadsföring angående 
utvecklingen av Landvetter Södra och dess delområden i olika etapper. 
Arbetet ska bedrivas utifrån de övergripande inriktningsmål som fastställts 
i LSUABs Kommunikationsstrategi, mars 2020, se Bilaga 6.1. 
Kommunikationsstrategin ska brytas ned i en aktivitetsplan för Projektet 
varvid noteras att kostnader beslutas i enlighet med p. 4.12. 

6.2 Eftersom Projektet är en del av Landvetter Södra ska marknadsföring och 
kommunikation om Landvetter Södra ske i samråd med Exploatörerna 
genom Styrgruppen och Styrgruppen ska vara rådgivande instans inför 
eventuella revideringar av Kommunikationsstrategin.  

6.3 Varje Part ska vara ansvarig för kommunikation och marknadsföring 
avseende sin egen exploatering i Området, vilken ska ske i samråd med 
LSUAB och gå i linje med Kommunikationsstrategin.  

6.4 Projektgruppen ska tillse att ansvarig person för strategisk kommunikation 
hos LSUAB löpande får tillgång till framtagna och tillgängliga fakta, kartor, 
visualiseringar och annan information av betydelse för kommunikation och 
marknadsföring av Landvetter Södra och Projektet. 

7 ANDELSFÖRDELNING, FASTSTÄLLANDE AV MARKPRIS OCH 
LOTTFÖRDELNING 

Preliminär andelsfördelning 

7.1 LSUAB har beslutat, vilket därefter fastställts i Styrgruppen, att 
Exploatörerna ska tilldelas lika andelar byggnadsvolym för bostäder. 
Byggrätterna inom Projektet ska därför fördelas enligt följande.  

7.2 Härryda kommun ska erhålla de bostadsbyggrätter som kommunen kan 
komma att behöva för att fullgöra sina separata avtal med externa 
markägare, vilket preliminärt bedöms uppgå till 15 000 kvadratmeter BTA. 
Resterande volym bostadsbyggrätter ska fördelas till lika delar mellan 
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Exploatörerna. Det antecknas att vid fördelningen av bostadsbyggrätter 
ska boende med särskild service inte anses som bostadsbyggrätt.   

7.3 Byggrätter för kommersiella ändamål samt för kommunal service och 
andra allmännyttiga funktioner, såsom förskolor, skolor, boende med 
särskild service, idrotts- och föreningslokaler etc ligger tillsvidare kvar hos 
Härryda kommun. Se vidare p. 7.11 avseende markanvisning av sådana 
byggrätter. Vad som anges i denna punkt 7.3 gäller dock inte för 
kommersiella ytor i bottenvåningar på bostadskvarter. Sådana byggrätter 
ska fördelas till den Part som erhåller aktuellt bostadskvarter (och ska inte 
inräknas i bostadsbyggrättsvolymen vid fördelning enligt p. 7.1).  

7.4 Ovanstående fördelning väntas innebära att Projektets totala 
byggrättsvolym fördelas med en sjundedel vardera till Exploatörerna och 
Härryda kommun. Med hänsyn härtill har Exploatörerna och Härryda 
kommun enats om att preliminärt finansiera Projektet med en sjundedel 
(1/7) vardera. När det finns ett preciserat underlag för att fastställa den 
slutliga fördelningen av Projektets totala byggrättsvolym ska Parterna, 
antingen i Samarbetsavtal II eller genomförandeavtal, slutligt fastställa 
andelstal för finansiering av Projektet. I den mån Parts andelstal då 
justeras, ska kostnader som under Projektet finansierats till lika delar 
justeras genom återbetalningar eller kompletterande betalningar mellan 
berörda Parter.   

Prissättning och värdering av byggrätt och mark 

7.5 Prissättning av marken inom Området som ska förvärvas av Exploatörerna 
av Härryda kommun ska ske i enlighet med de av Parterna fastställda 
villkoren och principerna som framgår av bilagt dokument, Bilaga 7.5, 
vilka är förenliga med Härryda kommuns riktlinjer för markanvisning. 

7.6 Parterna är införstådda med att Härryda kommun med hänsyn till reglerna 
om statligt och kommunalt stöd inte får överlåta mark till ett pris 
understigande marknadsmässigt värde. Marknadsvärdet på den mark som 
ägs av Härryda kommun och som kommer att överlåtas till Exploatörerna 
inom ramen för Projektet ska därför fastställas genom oberoende 
värdering, som beställs av Härryda kommun genom LSUAB i enlighet med 
uppdragsbeskrivning som beslutas av Styrgruppen med utgångspunkt i 
principerna i bilaga 7.5 och i p. 7.7. Det noteras att värdering enligt denna 
p. 7.6 kan komma att behöva göras i flera olika skeden under Projektet.  

7.7 Tillsammans med Processledaren ska Parterna inför lottfördelningen 
enligt p. 7.9 och de slutliga marknadsvärderingarna enas om en 
värderingsmodell som tar hänsyn till varje Exploateringslotts (enligt 
definitionen i p. 7.9) förutsättningar i fråga om läge, ljusförhållande, buller, 
geoteknik/grundläggningsförhållande, tidplan, utbyggnadsordning etc. 
Vidare är Parterna överens om att värderingen ska ske utifrån 
förutsättningen att en förvärvare i separat ordning ska betala planavgift 
enligt PBL och kommunens taxa. Den slutliga marknadsvärderingen ska 
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göras av tre oberoende värderare från välrenommerade värderingsfirmor i 
så nära anslutning som möjligt till de kommande marköverlåtelserna. 
Utgångspunkten är att det genomsnittliga värdet enligt de tre 
värderingarna ska anses utgöra marknadsvärde. Parterna är emellertid 
överens om att värderingarna, innan köpeskillingar för marköverlåtelserna 
fastställs, ska utvärderas av Parterna i syfte att säkerställa att det inte 
förekommer några omotiverade avvikelser, felaktiga antaganden eller 
bristande hänsyn till relevanta faktorer som innebär att ett 
genomsnittsvärde inte skulle kunna anses motsvara marknadsvärdet. 
Baserat på värderingarna och i förekommande fall utfallet av Parternas 
utvärdering ska Härryda kommun fastställa köpeskillingarna för samtliga 
byggrätter inom Området efter samråd med Styrgruppen.  

7.8 I syfte att löpande under Projektet ha en välgrundad uppfattning om 
marknadsmässiga byggrättspriser och därmed Härryda kommuns 
förväntade intäkter från försäljning av byggrätter har Parterna för avsikt 
att anlita en värderingsfirma för utförande av en initial marknadsvärdering 
av blivande byggrätter inom Området. Den initiala marknadsvärderingen 
ska uppdateras fram till dess att slutliga värderingar görs enligt p. 7.6 och 
7.7 i den mån Parterna bedömer att lokala, regionala och nationella 
marknadsförändringar och förutsättningar ger upphov till behov av detta. 

Lottfördelning 

7.9 En motsvarande andel byggnadsvolym som tillgodoräknats Exploatörerna 
inom Området enligt fördelningsprincipen i p. 7.2 ska, när planläggning av 
Området skett, överlåtas såsom exploateringslotter till Exploatörerna 
(”Exploateringslotterna”). Lottfördelningen ska föregås av löpande 
samråd mellan Parterna under Projektet. För det fall någon Exploatör 
önskar en mindre tilldelning, samtidigt som annan Exploatör önskar ökad 
tilldelning, kan fördelningen komma att ändras efter beslut i Styrgruppen.  
Parternas målsättning är att fastställa den slutliga lottfördelningen, liksom 
därtill knuten slutlig fördelning av kostnader under Projektet (se p. 7.4 
ovan), efter genomförd granskning men innan beslut om antagande av 
respektive detaljplan. Parterna ska då, med utgångspunkt i 
detaljplaneförslaget, tidplanen, utbyggnadsordningen, fastställda 
värderingar och marknadsförutsättningarna samt med den 
affärsmässighet och den dialogform som följer av p. 2.2, så långt som 
möjligt ska söka enas om ett förslag till lottfördelning. LSUAB ska därefter 
baserat på Parternas förslag och respektive önskemål presentera ett slutligt 
förslag på lottfördelning för beslut i Styrgruppen.  

Särskilt angående kommunens åtaganden avseende mark 

7.10 Härryda kommun ansvarar för att kommunen blir ägare till den mark inom 
Området som behövs för Projektet. För tydlighetens skull antecknas att 
sådant förvärv också är beroende av medverkan från nuvarande 
markägare, i den mån kommunen saknar möjlighet att lösa in marken 
enligt lag. Parterna är dock överens om, såvitt avser relationen mellan 
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Parterna, att de markförvärv som erfordras för Projektets genomförande 
ligger inom kommunens ansvar och kontroll.  I den mån Härryda kommun 
har åtaganden om marktilldelning eller markbyte inom området för 
Landvetter Södra som inte regleras i Samarbetsavtal I ska sådant åtagande 
fullgöras inom Härryda kommuns Exploateringslott (se även p. 7.2 ovan). 

7.11 Det är av vikt för Projektet att alla som genomför exploatering inom 
Området är medvetna om Projektets förutsättningar. Härryda kommun 
ska därför, i möjligaste mån, i första hand sträva efter att eventuella 
ytterligare markanvisningar inom Området som sker efter lottfördelningen 
sker till Exploatörerna.  

7.12 Om Härryda kommun anvisar mark till extern aktör ska sådan aktör inte 
bli part i Konsortiet och till Samarbetsavtal I, såvida inte Styrgruppen 
bestämmer annat genom enhälligt beslut. Härryda kommun ska dock 
under alla förhållanden tillse att sådan aktör ingår avtal med Härryda 
kommun med villkor att denne i erforderlig omfattning ska efterleva vad 
som följer av Samarbetsavtal I och senare beslut och överenskommelser 
mellan Parterna inom ramen för Projektet. 

8 GENOMFÖRANDE 

8.1 Parterna är överens om att samarbetet kommer kräva ytterligare 
överenskommelser som kompletterar och helt eller delvis ersätter tidigare 
överenskommelser allteftersom arbetet med utveckling av Området och 
Landvetter Södra fortskrider. Parterna avser vid behov att teckna de i p. 
8.2-8.4 redovisade avtalen (avtalen i deras slutliga form, tillsammans med 
Avsiktsförklaringen och Samarbetsavtal I, benämns ”De Slutliga 
Avtalen”). 

8.2 Samarbetsavtal II: Syftet är att närmare reglera det fortsatta arbetet när 
ytterligare förutsättningar är kända, om behov finns i väntan på att 
genomförandeavtal kan ingås (se p. 8.3 nedan). Parterna avser preliminärt 
att teckna Samarbetsavtal II inom ett halvår från att den fördjupade 
översiktsplanen är antagen, om det ännu anses för tidigt att påbörja arbetet 
med genomförandeavtal. Samarbetsavtal II kan eventuellt komma att 
omfatta endast reglering av frågor som berör etapp 1 a, varvid ett 
Samarbetsavtal III kan komma att tecknas för reglering av frågor som berör 
etapp 1 b. Eventuellt dröjsmål med tecknandet av Samarbetsavtal II ska 
dock inte påverka giltigheten eller tillämpning av Samarbetsavtal I. 
Samarbetsavtal II och i förekommande fall Samarbetsavtal III ska bygga 
vidare på de principer som anges i detta Samarbetsavtal I.  

8.3 Genomförandeavtal: I samband med att detaljplan ska antas behöver 
genomförandeavtal (exploaterings- och markfördelningsavtal) ingås 
mellan samtliga Parter för att möjliggöra en effektiv produktion och 
utvecklingen av Området i övrigt. Arbetet med framtagande av 
genomförandeavtalet ska påbörjas av Parterna senast i samband med att 
samrådsskedet i detaljsplaneprocessen är avslutat. Avtalet ska reglera bl.a. 
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slutlig lottfördelning, övergripande tidplan och utbyggnadsordning, 
överlåtelsevillkor avseende markförvärv, behov av 
gemensamhetsanläggningar, markreservat för allmännyttigt ändamål, 
gemensamma parkeringsanläggningar, gränsdragningar mellan arbeten på 
allmän platsmark och kvartersmark, behov av servitut och andra 
rättighetsupplåtelser för tilltänkta fastigheter m.m. Det noteras att det kan 
bli aktuellt att teckna separata genomförandeavtal för etapp 1 a respektive 
etapp 1 b. Genomförandeavtal kommer vara villkorade av att detaljplan 
antas och vinner laga kraft. 

8.4 Marköverlåtelseavtal: Inför genomförandeavtalet behöver Parterna ha 
kännedom om vilka Exploateringslotter som ska tillfalla respektive Part. 
Marköverlåtelseavtal mellan Härryda kommun och respektive Exploatör, 
eller det bolag inom Exploatörs koncern som Exploatör anvisar, ska därför 
ingås samtidigt som genomförandeavtal, eller i vart fall föreligga som 
bilaga till genomförandeavtalet i slutförhandlade versioner för ingående 
vid av Parterna bestämd senare tidpunkt. Marköverlåtelseavtal kommer 
vara villkorade av att detaljplan antas och vinner laga kraft. 

9 UTTRÄDANDE OCH TILLKOMMANDE PARTER 

Allmänt 

9.1 Parterna är överens om att stabilitet och kontinuitet i Konsortiets 
sammansättning är av vikt för Projektets framdrift och genomförande. 
Samtidigt är Parterna medvetna om att Projektet ännu är i ett tidigt skede 
varför behov på grund av oförutsedda händelser kan uppstå för Exploatör 
att utträda ur samarbetet eller för Härryda kommun att avbryta eller 
väsentligt förändra Projektet.  

9.2 Parterna är därför ense om att Exploatörerna i undantagsfall ska ha rätt att 
begära utträde ur Projektet och Samarbetsavtal I genom skriftligt 
meddelande till övriga Parter, varvid Exploatör ska ange skälen bakom sin 
utträdesbegäran. Vid sådant utträde ska Samarbetsavtal I upphöra att gälla 
såvitt avser utträdande Exploatör en månad efter meddelandets 
avsändande. Vad som stadgas i detta avsnitt 9 samt i p. 11 - 13 ska dock 
alltjämt gälla för utträdande Exploatör. Konsekvenserna vid och 
förutsättningarna för utträde kommer förändras med tiden och i takt med 
Projektets framdrift. Parterna är överens om att villkoren för utträde därför 
måste ses över och i förekommande fall förändras i samband med ingående 
av Samarbetsavtal II. Det noteras att Parterna är överens om att ensidigt 
utträde inte kan ske när genomförandeavtalet är tecknat och att 
genomförandeavtalet kommer att innehålla villkor om vad som gäller 
ifråga om Exploatörs rätt att överlåta rättigheter och skyldigheter enligt 
genomförandeavtalet i samband med att förvärvad mark med byggrätt, i 
förekommande fall, överlåts till extern part.  
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Exploatörs utträde 

9.3 Vid Exploatörs utträde ska Exploatör alltjämt svara för sin Årsavgift och 
sin andel av Processkostnader som beslutats eller uppkommit senast vid 
avsändande av meddelande enligt ovanstående punkt. Exploatör ska dock 
inte ansvara för kostnader som uppstår mer än sex månader efter 
meddelandets avsändande. Slutligen ska Exploatör inte ansvara för 
kostnader hänförliga till ett beslut som fattats av Styrgruppen och som 
Exploatör motsatt sig samt angett som skäl för sitt utträde. Det antecknas 
att Exploatörerna inte svarar solidariskt för ersättningar som ska erläggas 
enligt Samarbetsavtal I och i övrigt inom ramen för Projektet, och 
kvarvarande Exploatörer ansvarar således inte för sådana ersättningar som 
utträdande Exploatör är skyldig att erlägga enligt denna p. 9.3. 

9.4 Utträdande Exploatörs tilldelade andel byggrättsvolym enligt 
fördelningsprincipen i p. 7.2 ska i första hand erbjudas de i Konsortiet 
kvarvarande Exploatörerna och fördelas till lika delar mellan de 
Exploatörer som vill utnyttja erbjudandet, alternativt med en fördelning 
som kvarvarande Exploatörer kommer överens om. Eftersom erlagda 
Processkostnader har ökat värdet på den mark som ska överlåtas av 
Härryda kommun och ingår i Förvärvsreduktionen ska respektive 
övertagande Exploatör ersätta den utträdande Exploatören med erlagd 
andel av Optionsavgiften samt ett belopp motsvarande 60 procent av de 
Processkostnaderna (exklusive värdet av Konsortiearbete) som den 
utträdande Exploatören erlagt hänförligt till respektive övertagen 
byggrättsvolym. Övertagande Exploatör övertar därmed, med förbehåll för 
vad som anges i p. 9.3, samtliga de avtalade rättigheter och skyldigheter 
som följer med den övertagna byggrättsvolymen och andelstal enligt p. 7.4 
ska justeras i enlighet härmed. Det noteras dock att Förvärvsreduktionen 
för övertagen byggrättsvolym endast omfattar erlagd andel av 
Optionsavgiften och den andel av Processkostnaderna som övertagande 
Exploatör erlagt till utträdande Exploatör.  

9.5 Om kvarvarande Exploatörer, helt eller delvis, inte önskar överta den 
utträdande Exploatörens tilldelade byggrättsvolym ska berörd andel återgå 
till Härryda kommun, varvid Härryda kommun till utträdande Exploatör 
ska återbetala erlagd andel av Optionsavgiften hänförlig till den 
återlämnade byggrättsvolymen. Härryda kommun har rätt att ensidigt 
genom markanvisning tilldela sådan återlämnad byggrättsvolym till extern 
aktör. Frågan om en tillkommande extern aktör ska ingå som part i 
Konsortiet och Samarbetsavtal I ska underställas beslut i Styrgruppen, 
varvid beslut endast kan fattas i konsensus. 

9.6 Om en utträdesbegäran av en Exploatör enligt p. 9.2 inom en månad följs 
av en motsvarande utträdesbegäran från ytterligare minst två Exploatörer 
ska samtliga Parter, innan något utträde sker, samråda kring 
förutsättningarna för Projektets fortsättning. Om sådant samråd resulterar 
i att det saknas förutsättningar för en fortsatt samverkan genom ett 
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övertagande och/eller återlämnande av andelar enligt p. 9.4 och 9.5 ska 
Konsortiet upplösas och Samarbetsavtal I upphöra, varvid Härryda 
kommun ska återbetala erlagda Optionsavgifter.  

9.7 Om Projektet måste avbrytas på grund av myndighetsbeslut eller andra 
omständigheter utanför Parternas kontroll, såsom men inte begränsat till 
ett beslut av en överprövningsinstans som innebär ett hinder mot en 
lagakraftvunnen detaljplan som möjliggör ett genomförande av Projektet 
ska Härryda kommun till Exploatörerna återbetala erlagd del av 
Optionsavgiften samt under vissa förutsättningar, som närmare anges i p. 
9.9 nedan, återbetala viss andel av erlagda Processkostnader.  

Återbetalning i vissa fall  

9.8 Utträdande Exploatör har alltid rätt att återfå erlagd andel av 
Optionsavgiften, antingen av övertagande Exploatör enligt p. 9.4 eller av 
Härryda kommun. Utträdande Exploatör har, med undantag av vad som 
anges i p. 9.10, aldrig rätt att återfå erlagda Årsavgifter och inte heller 
utvecklingsbidrag som erlagts enligt Avsiktsförklaringen. 

9.9 Om Projektet avbryts med tillämpning av p. 9.7, ska följande gälla. Om 
Härryda kommun inom tio (10) år från avbrytandet antingen (i) genom 
markanvisning, helt eller delvis, tilldelar av Exploatörerna återlämnad 
byggrättsvolym till extern aktör och/eller (ii) inleder en exploatering inom 
Området i egen regi, ska Parterna i samråd enas om en skälig återbetalning 
från Härryda kommun till Exploatörerna av Processkostnaderna, att 
fördelas mellan Exploatörerna i proportion till andelstalen enligt p. 7.4. 
Återbetalningsbeloppet ska grunda sig i en värdering av (i) det ökade 
värdet på kommunens mark som Processkostnaderna bidragit med hänsyn 
till Härryda kommuns förväntade intäkter från markförsäljningar inom 
Området, (ii) värdet av de allmänna anläggningar som projekterats 
och/eller utförts inom eller utanför Området och som delfinansierats 
genom Exploatörernas betalningar och (iii) värdet av de utredningar och 
det planarbete som delfinansierats genom Exploatörernas betalningar av 
Processkostnaderna. Parterna är dock överens om att 
återbetalningsbeloppet kan uppgå till maximalt 60 procent av de 
Processkostnader (exklusive värdet av Konsortiearbete) som 
Exploatörerna hade erlagt vid tidpunkten för Projektets avbrytande.  

9.10 Om Härryda kommun eller LSUAB beslutar att avbryta Projektet och 
beslutet inte beror på omständigheter som ligger utanför kommunens 
kontroll, äger Exploatörerna rätt att återfå samtliga erlagda avgifter i form 
av utvecklingsbidrag enligt Avsiktsförklaringen samt Årsavgifter, 
Optionsavgifter och Processkostnader (exklusive värdet av 
Konsortiearbete). Härryda kommuns och LSUABs rätt att avbryta 
Projektet upphör i samband med att genomförandeavtal ingås.  

9.11 Om Härryda kommun eller LSUAB beslutar att väsentligt förändra 
Projektet (varvid väsentlig förändring kan vara, men är inte begränsat till, 
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väsentligt utökat eller minskat invånarantal som får stor påverkan på 
Projektets ekonomi och tidplan) och beslutet inte beror på omständigheter 
som ligger utanför kommunens kontroll, äger respektive Exploatör rätt att 
genom utträde avbryta sin del i samarbetet. Vid sådant utträde har 
Exploatör rätt till sådan återbetalning som anges i p. 9.10.  

9.12 En Exploatör har alltid rätt att genom utträde avbryta sin del i samarbetet 
utan angivande av skäl om det sker utan krav på återbetalning av några 
avgifter eller ersättningar som betalats enligt Avsiktsförklaringen eller 
Samarbetsavtal I, utöver erlagd andel av Optionsavgiften som under alla 
förhållanden ska återbetalas av Härryda kommun till utträdande Exploatör 
vid ett återlämnande.  

10 SAMARBETSAVTALETS GILTIGHET 

10.1 Samarbetsavtal I är för sin giltighet villkorat av att det godkänns av 
behörigt organ enligt respektive Exploatörs interna beslutsordning senast 
den 29 januari 2021 samt att det senast den 4 februari 2021 godkänns av 
kommunstyrelsen i Härryda kommun genom beslut som vinner laga kraft. 
Meddelande om godkännande lämnas via email till Styrgruppen och 
Processledaren senast vid respektive angiven tidpunkt.  

10.2 Samarbetsavtal I är giltigt till dess Parterna enas kring antingen 
Samarbetsavtal II eller genomförandeavtal, eller till dess Projektet 
avslutats. Om Parterna i Samarbetsavtal II enas om att det endast ska 
komplettera Samarbetsavtal I fortsätter emellertid Samarbetsavtal I att 
gälla till dess annat bestäms av Parterna. 

11 SEKRETESS 

11.1 Parterna förbinder sig att inte till utomstående lämna information rörande 
detta avtal, de Slutliga Avtalen, eller därmed sammanhängande 
förhållande, eller att till utomstående lämna information som Part fått del 
av inom ramen för samarbetet. Detta gäller oavsett om informationen 
lämnats skriftligen eller muntligen eller i annat format. 

11.2 Ovanstående gäller inte för sådan information som 

a) vid tidpunkten för utlämnandet var tillgänglig för allmänheten på annat 
sätt än genom överträdelse mot detta avtal; eller 

b) redan var tillgänglig för mottagande Part eller som denne på egen hand 
har utvecklat innan ingåendet av detta avtal och som inte, direkt eller 
indirekt, har erhållits genom överträdelse av detta avtal. 

11.3 Denna sekretessförbindelse förhindrar inte Part från att lämna sådan 
information som Part har skyldighet att lämna ut enligt lag, dom eller 
myndighetsbeslut eller avtal med börs eller annan marknadsplats. Om Part 
skulle ha, eller åläggas, skyldighet att lämna sådan information, åtar sig 
Parterna att, om så är förenligt med skyldigheten att lämna information, 
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underrätta övriga Parter för att ge dessa möjlighet att vidta skyddsåtgärder. 
Parterna ska göra sitt bästa för att tillse att information som lämnas i 
enlighet med denna punkt, så lång möjligt, behandlas konfidentiellt av 
mottagaren av informationen. 

11.4 Oavsett vad som stadgas ovan gäller offentlighetsprincipen LSUAB:s och 
Härryda kommuns verksamhet. LSUAB och Härryda kommun ska, innan 
utlämnande eller offentliggörande enligt offentlighetsprincipen sker av 
information som Parten erhållit, ge den Part som informationen avser 
möjlighet att granska handlingen eller informationen och i samband 
därmed anföra om denne anser att skäl för sekretess föreligger.  

11.5 Part ansvarar för att alla som representerar eller fullgör arbete för Part åtar 
sig motsvarande sekretessåtagande. 

12 ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG 

Eventuella ändringar och/eller tillägg till Samarbetsavtal I ska, för att vara 
bindande, avfattas skriftligen och vara undertecknade av behöriga 
ställföreträdare för samtliga Parter. 

13 ÖVERLÅTELSE 

13.1 Exploatör får endast efter skriftligt medgivande från LSUAB överlåta sina 
rättigheter och skyldigheter enligt Samarbetsavtal I. Det antecknas dock att 
Parterna ska ha rätt att sätta annan koncernintern part i sitt ställe, efter 
skriftligt medgivande från LSUAB, samt att överlåtelse av rättigheter och 
skyldigheter kan komma att ske vid tillämpning av p. 9.4 ovan.  

13.2 Oavsett vad som anges ovan ska Exploatör ha rätt att anvisa annan juridisk 
person inom samma koncern som Exploatör såsom förvärvare av de 
blivande Exploateringslotter som Exploatör enligt Samarbetsavtal I har 
tilldelats. 

14 TVIST OCH TILLÄMPLIG LAG 

14.1 Svensk rätt ska vara tillämplig på detta Samarbetsavtal I. 

14.2 Eventuella tvister ska avgöras av allmän domstol med Göteborgs tingsrätt 
som första instans. 

 

__________________ 

Parterna har undertecknat detta Samarbetsavtal I med digital signatur i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 (eIDAS) genom 
Mobilt BankID. Datum för undertecknande framgår av den digitala signaturen. 
Samtliga Parter har erhållit en digital kopia av Avtalet med tillhörande e-
signaturverifikat. Vilka som undertecknat för respektive part anges nedan.  
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Härryda kommun: Peter Lönn och Anders Ohlsson  

Landvetter Södra Utveckling Aktiebolag: Maria Ådahl 

Nordr Sverige AB: Mikael Blom och Niels-Peter Jacobsen, enligt fullmakt 

Serneke Sverige AB: Boldi Kisch, enligt fullmakt 

Wallenstam Fastigheter 290 AB: Marina Fritsche och Mats Herner, enligt fullmakt  

GBJ Bostadsutveckling AB: Fredrik Dahlström 

Riksbyggen ekonomisk förening: Ulrika Nyström, enligt fullmakt 

Skanska Sverige AB: Lars Henriksson, enligt fullmakt  

BoKlok Housing AB: Martin Johansson, enligt fullmakt 
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Bilaga 1.1a 
Samarbetsavtal I, Landvetter Södra, Etapp 1 

INNEHÅLL BILAGA 1.1a 

Ägardirektiv Landvetter Södra Utvecklings AB 

Ägardirektivet, bilaga från bolagstämman 2018-03-29 6 sidor 
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Bilaga 1.1b 
Samarbetsavtal I, Landvetter Södra, Etapp 1 

Karta – Landvetter Södra 
Kartan är hämtad från Fördjupad översiktsplan Landvetter södra, samrådshandling, april 2020. 
OBS att att läget för järnvägen och ev station inte är beslutad. Trafikverkets utredningsarbete pågår. 
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Huvudtidplan
 

Bilaga 1.7 Samarbetsavtal I, Landvetter Södra Etapp 1  Utskriven: 2020-12-17
Utfärdad: 2020-10-06

Utfärdad av: DM Kommentar: Rev. datum: 2020-12-17 Rev. kom: 
Projektref. \\res-ad.resurs\Fil-ADM\USER02\Users\DAVMIH\Documents\Powerproject\Projekt\Tidplan Bilaga.pp Powerproject

Rad Namn
Längd

Insats
Start Slut 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Fördjupad Översiktsplan
Landvetter Södra

Avsiktsförklaring

Samarbetsavtal I

Planförberedelser
(avgränsning, riskanalys,
handlingsplan)

Beslut om planuppdrag

Detaljplan 1, Etapp 1

Detaljplan 2, Etapp 1

Detaljplan 3, Etapp 1

Detaljplan 4, Etapp 1

Projektering och utbyggnad
anslutande infrastruktur
etapp 1

Projektering och utbyggnad
infrastruktur kommunala
vägar DP 1-2

Projektering och utbyggnad
infrastruktur kommunala
vägar DP 2-4

Projektering och utbyggnad
kvartersmark etapp 1

3vå 1,7vk

9vm

2,4vå

2,4vå

2,4vå

2,4vå

1,5vå

2vå

2vå

12vå

2019-01-01

2019-10-01

2021-02-04

2021-01-01

2021-10-01

2021-10-01

2022-04-01

2022-10-01

2023-04-01

2023-08-01

2024-01-01

2026-01-01

2024-07-01

2022-06-01

2019-10-01

2021-02-04

2021-10-01

2021-10-01

2024-03-01

2024-09-01

2025-03-01

2025-09-01

2025-02-01

2026-01-01

2028-01-01

2036-07-01

1 Fördjupad Översiktsplan Landvetter Södra

2 Avsiktsförklaring

3 Samarbetsavtal I

4 Planförberedelser (avgränsning, riskanalys, handlingsplan)

5 Beslut om planuppdrag

6 Detaljplan 1, Etapp 1

7 Detaljplan 2, Etapp 1

8 Detaljplan 3, Etapp 1

9 Detaljplan 4, Etapp 1

10 Projektering och utbyggnad anslutande infrastruktur etapp 1

11 Projektering och utbyggnad infrastruktur kommunala vägar DP 1-2

12 Projektering och utbyggnad infrastruktur kommunala vägar DP 2-4

13 Projektering och utbyggnad kvartersmark etapp 1

1 Fördjupad Översiktsplan Landvetter Södra

2 Avsiktsförklaring

3 Samarbetsavtal I

4 Planförberedelser (avgränsning, riskanalys, handlingsplan)

5 Beslut om planuppdrag

6 Detaljplan 1, Etapp 1

7 Detaljplan 2, Etapp 1

8 Detaljplan 3, Etapp 1

9 Detaljplan 4, Etapp 1

10 Projektering och utbyggnad anslutande infrastruktur etapp 1

11 Projektering och utbyggnad infrastruktur kommunala vägar DP 1-2

12 Projektering och utbyggnad infrastruktur kommunala vägar DP 2-4

13 Projektering och utbyggnad kvartersmark etapp 1

Rad Namn
Insats

Längd
Start Slut 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

Byggdelar;LS
FÖP Avtal Planförberedelser Detaljplaner Infrastruktur Produktion kvartersmark

Milstolpe utseende
Diamant

• I planförberedelser ingår att se över vilka besked/beslut 
som Etapp1 är beroende av och utifrån det sätta 
handlingsplaner och tidplaner. Avgränsningen, den 
geografiska utbredningen, är t ex kopplad till beslut 
utifrån artskydd och Trafikverkets val av järnvägskorridor.

• Beslut om planuppdrag avses tas för hela Etapp1 vid ett 
tillfälle och under 2021. Etapp 1 kommer sannolikt sedan 
att delas in i flera detaljplaner. Antal detaljplaner och  
indelningen dem emellan är ej beslutat.

• Projektering och utbyggnad är illustrerat som bedömd 
första möjliga start.
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Bilaga 2.1 
Samarbetsavtal I, Landvetter Södra, Etapp 1 

INNEHÅLL BILAGA 2.1 

Agenda 2030 och Innovationsstrategi 

Strategisk plan, Agenda 2030  version 2.0   12 sidor 

Innovationsstrategi Landvetter Södra Utveckling  2020-06-17   9 sidor 
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Inledning  

Bakgrund 
Resolutionen Agenda 2030 för hållbar utveckling antogs den 25 september 

2015 av FN:s generalförsamling.1 FN:s dåvarande generalsekreterare 

uttryckte i samband med antagandet att ”vi är den första generationen som 

kan utrota fattigdomen och vi är den sista som kan stoppa 

klimatförändringarna”.  

Beslutet om Agenda 2030 innebär att alla FN:s 193 medlemsländer 

förbundit sig att arbeta för att uppnå en socialt, miljömässigt och 

ekonomiskt hållbar värld till år 2030. Agendan innehåller 17 odelbara mål 

och 169 delmål.  

Insatser för att utveckla arbetet med hållbarhetsdimensionerna har sedan 

dess genomförts på internationell, såväl som på nationell och lokal nivå. 

Trots detta har FN konstaterat att det krävs att mer görs för att uppnå de 

globala målen i tid. 

Som en del i Sveriges genomförande av Agenda 2030 tillsatte regeringen 

2016 en delegation med uppgift att stödja och stimulera arbetet. Agenda 

2030-delegationen konstaterar att utmaningarna i Agenda 2030 till stor del 

är globala, men lösningarna är företrädesvis lokala och att genomförandet 

innebär en omfattande samhällsomställning. De förutsättningar som 

delegationen identifierat som viktiga för arbetet med agendan har inarbetats 

i strategierna nedan.  

Uppdraget och processen 
I juni 2019 tog kommunfullmäktige beslut om Strategisk plan Agenda 2030 

1.0. Planen innehåller viktiga principer och nycklar för förvaltningens 

fortsatta arbete med alla tre hållbarhetsdimensionerna. Två av de 17 målen 

lyfts fram som särskilt viktiga att jobba med där förvaltningen har rådighet 

och där särskilda insatser kan göra stor skillnad: God hälsa och 

välbefinnande samt Hållbara städer och samhällen. Planen pekar ut 2019 

som ett kunskapsår för att öka kunskapen om Agenda 2030 och de globala 

målen bland medarbetare och kommuninvånare. Intentionen var också att 

Strategisk plan 1.0 skulle vidareutvecklas och uppdateras årligen. 

Strategisk plan Agenda 2030 2.0 bygger i stora delar på den beslutade 

planen men innebär också en fördjupning och konkretisering av det 

strategiska arbetet med hållbarhet i Härryda kommun. Version 1.0 upphör 

att gälla när version 2.0 är beslutad. 

Förvaltningen har ett team med kompetenser inom miljö, folkhälsa och 

hållbar utveckling som håller samman arbetet med Agenda 2030. Arbetet 

leds av utvecklingschefen. 

                                                 
1 Regeringskansliet (2015). Att förändra vår värld: Agenda 2030 för hållbar utveckling. Svensk 

översättning av FN:s Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development.  
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Nuläge 

Agenda 2030 i Härryda kommun 
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 2030.2  Agenda 2030 är tillsammans med bland annat 

näringslivsklimat, skolresultat, digitalisering och kommunikation långsiktigt 

prioriterade områden. Utmaningen är att dagens insatser och lösningar inte 

räcker för att hantera morgondagens utmaningar, därför krävs nytänkande 

och höjd ambitionsnivå i arbetet för en hållbar utveckling.  

Inledningsvis sätts fokus på att arbeta med de områden där kommunen har 

rådighet. Genom att dessutom inspirera och påverka andra aktörer kan vi 

tillsammans ta ytterligare steg i rätt riktning. Näringslivet är viktiga aktörer 

och en förutsättning för sysselsättning, innovation och utveckling i regionen. 

Förvaltningen ska tillsammans med näringslivet driva på 

samhällsomställningen för att hela kommunen ska kunna utvecklas hållbart.  

Agenda 2030 i dagligt arbete och långsiktig planering 
Härryda kommun gör mycket som bidrar till hållbarhet och som stödjer 

genomförandet av Agenda 2030, såväl i det dagliga arbetet som i långsiktig 

planering och utveckling. Lagstiftning och nationella mål utgör en grund för 

kommunal verksamhet. Det finns dessutom lokala politiska mål, 

inriktningar och uppdrag samt styrdokument så som policyer, riktlinjer, 

rutiner och handlingsplaner med koppling till Agenda 2030. Arbetet inom 

folkhälsa och miljö är exempel på områden inom Agenda 2030 där 

förvaltningen arbetar så väl konkret och operativt som långsiktigt och 

strategiskt. 

Konkreta insatser med kopplingar till målområden inom Agenda 2030 sker 

inom alla sektorer och verksamheter. Det handlar bland annat om insatser 

för att förebygga psykisk ohälsa, öka tillgänglighet, skapa förutsättningar för 

hållbara transporter och trafiklösningar samt insatser för hållbar 

samhällsutveckling. Ytterligare exempel på arbete som pågår i sektorerna 

och på insatser som genomförts under 2019 finns i bilaga 1. 

Det görs redan mycket i förvaltningen men för att få mer kraft och ta 

ytterligare steg i arbetet mot ett mer hållbart Härryda behöver fler åtgärder 

genomföras.  

 

                                                 
2 Härryda kommun (2019). Strategisk plan 2019-2022. Beslutad i kommunfullmäktige 2019-03-28. 
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Vision och mål 

Vision  
En process pågår för att ta fram en vision för Härryda kommun. I arbetet 

med hållbarhetsfrågor framöver är det viktigt med en tydlig koppling till 

kommunens vision.  

Syfte och mål 
Härryda kommun ska bidra till att uppfylla de mål och delmål som är 

formulerade i Agenda 2030.  

Syftet är att skapa förutsättningar för att alla invånare ska kunna leva ett gott 

liv nu och i framtiden. Det får dock inte ske på bekostnad av någon annans 

livskvalitet någon annanstans. 

Strategisk plan Agenda 2030 2.0 utgår ifrån den definition av hållbar 

utveckling som den så kallade Brundtlandskommissionen författade:  

”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov 

utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa 

sina behov.”3  

 

Strategier 

I detta avsnitt presenteras sju strategier som ska vara vägledande i arbetet 

för en hållbar utveckling. Strategierna är utvecklade för att kommunens 

arbete i högre grad ska bidra till den omfattande samhällsomställning som 

krävs och öka måluppfyllelsen av de globala målen.   

Strategi 1 Helhet och prioritering 
Tänk brett – jobba med spets  

De 17 målen inom Agenda 2030 är odelbara och sinsemellan beroende av 

varandra. Därför är det viktigt att se arbetet med de globala målen för 

hållbarhet som en helhet. Insatser och åtgärder inom ett målområde stödjer 

ofta målen inom flera andra områden. Arbetet ska därför utgå från samtliga 

17 globala mål. Insatserna ska däremot prioriteras hårt utifrån var 

kommunen har störst rådighet och vad som ger störst effekt.  

Att arbetet för en hållbar utveckling ska genomsyras av en helhetssyn 

innebär också att hela kommunen ska kunna leva och utvecklas hållbart. 

Dessutom behöver arbetet bedrivas på flera olika nivåer; hos förvaltningen 

som arbetsgivare, i de kommunala verksamheterna och i samverkan med 

andra aktörer.   

                                                 
3 Brundtland, G. H. (1987). Vår gemensamma framtid. Rapport från FN:s Världskommission för miljö 

och utveckling.  
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Strategi 2 Nytänkande och lärande 

Mod att tänka nytt 

Dagens lösningar räcker inte till för att hantera morgondagens utmaningar. 

Det behövs nya sätt att tänka och agera för att bidra till den omfattande 

samhällsomställning som krävs. Att skapa tillit och delaktighet bland 

relevanta aktörer samt utrymme för att testa idéer och nya arbetssätt inom 

organisationen är avgörande. Ett kontinuerligt reflekterande och lärande är 

viktigt under en sådan process. Det krävs mod att tänka nytt och lära sig av 

sina misstag.  

Strategi 3 Delaktighet och handlingskraft 
Ungas inflytande – vuxnas ansvar 

För att skapa motivation att arbeta med hållbar utveckling krävs en bred 

delaktighet i processen samt förutsättningar att kunna agera hållbart. Det 

kan röra sig om delaktighet bland exempelvis medarbetare eller invånare 

beroende på insatsens karaktär. Att unga är särskilt viktiga aktörer som 

bärare av ett framtidsperspektiv ska vara ett vägledande förhållningssätt. 

Utgångspunkten ska vara att skapa handlingskraft och framtidstro. Därför är 

det viktigt att unga får ett ökat inflytande i arbetet för en hållbar utveckling 

men att det tydliggörs att det är de vuxna som bär ansvaret för att komma 

tillrätta med de utmaningar som finns. Förvaltningen ska skapa 

förutsättningar att omsätta engagemang till handling.    

Strategi 4 Positiv förstärkning och spridning av goda exempel  
Gör det lätt att göra rätt 

Genom att göra det lätt att göra rätt skapas förutsättningar för att fler gör 

hållbara val. Både invånare, näringsliv, civilsamhälle och kommunens 

verksamheter är viktiga målgrupper i detta. Att bland annat visa på 

personliga incitament och ge positiv återkoppling ökar motivationen att 

välja mer hållbart. För att skapa inspiration ska goda exempel lyftas, både 

inom den egna organisationen och i kontakten med andra aktörer.  

Strategi 5 Kunskap och medvetenhet 
Med fakta och kunskap som bas  

Arbetet måste vara kunskapsbaserat och i linje med forskning så att 

insatserna ger önskad effekt och ökad måluppfyllelse. Det kräver tid för 

kunskapsinhämtning och flexibilitet i arbetssätt. Genom kontinuerliga 

utbildnings- och fortbildningsinsatser skapas medvetenhet kring 

utmaningarna, men också delaktighet och motivation till att bidra i arbetet 

med de globala målen. Målgrupper är såväl kommunens verksamheter som 

invånare, näringsliv och civilsamhälle.  
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Strategi 6 Samverkan och partnerskap 
Tillsammans gör vi större skillnad 

För att bidra till förflyttning krävs att många aktörer blir delaktiga. 

Förvaltningen kommer aktivt att söka dialog, samverkan och partnerskap 

med näringsliv, civilsamhälle, akademin samt andra kommuner och 

myndigheter för att utveckla och driva arbetet för hållbarhet framåt. 

Förvaltningen deltar i regionala nätverk för att bredda kunskapen och finna 

möjligheter till nya samarbeten. För att nå ökad måluppfyllelse krävs också 

ökad samverkan inom förvaltningen 

Strategi 7 Struktur och systematik  
En del av ordinarie styrmodell 

Arbetet med Agenda 2030 är en del av kommunens ordinarie styrmodell och 

en utgångspunkt för all verksamhetsplanering. Insatser som berör de globala 

målen för hållbar utveckling ska synliggöras och integreras i 

verksamhetsplan och sektorsplan. Uppföljning sker i ordinarie 

uppföljningsprocesser i årsredovisning och verksamhetsberättelse. 

Ansvaret för planering, genomförande och uppföljning följer chefsansvaret. 

Utvecklingsfunktionen stödjer och samordnar arbetet.  

För att följa upp arbetet med Agenda 2030 används nationellt framtagna 

indikatorer för hållbarhet4. Dessa kombineras med indikatorer som är 

specifika för Härryda kommun för att lyfta fram aspekter som är viktiga ur 

en lokal kontext.  

 

Särskilda insatsområden 

För att ta ytterligare kliv framåt och bidra till den omfattande 

samhällsförändring som måste till har fyra särskilda insatsområden 

identifierats. Dessa särskilda insatsområden rör frågor av strategisk vikt och 

som har en övergripande karaktär. Till varje insatsområde knyts redan 

aktuella styrdokument och handlingsplaner. I de insatsområden där 

uppdaterade handlingsplaner saknas ska de tas fram. Agenda 2030 ska vara 

utgångspunkt i förvaltningens styrning och vägledande vid upphandling, 

planering och beslut. På så sätt skapas förutsättningar för att 

hållbarhetsperspektivet genomsyrar all verksamhet och att arbetet bedrivs 

långsiktigt.  

Fossilfri kommun 2030 

Härryda kommun ska ligga i framkant vad gäller miljö- och klimatarbetet på 

kort och lång sikt. Det bidrar till att skapa en kommun som attraherar 

människor och företag som vågar satsa.  

                                                 
4 Rådet för kommunal analys (RKA) har tagit fram indikatorer för uppföljning av Agenda 2030 och 

de globala målen på kommunal och regional nivå. Finns att se på www.kolada.se  
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Härryda kommun ska vara fossilfri till år 2030.5 Det är utgångpunkten i det 

åtagande som Härryda kommun tillsammans med andra kommuner, företag 

och organisationer skrivit under inom ramen för kraftsamlingen Klimat 

2030.6 Arbetet koncentreras inom fyra fokusområden: Hållbara transporter, 

Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster, Klimatsmart och 

hälsosam mat samt Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler. Nya 

arbetssätt måste till för att skapa innovativa lösningar, driva en nytänkande 

samhällsplanering och skapa attraktiva samhällen. Detta ställer stora krav på 

förvaltningen att föregå med gott exempel men också inspirera och skapa 

förutsättningar för andra aktörer inom kommunen att bli klimatsmarta.  

För att lyckas med detta krävs att en handlingsplan tas fram med delmål för 

åren fram till 2030. Handlingsplanen ska resurssättas och justeras 

allteftersom insatsernas effekt följs upp. Handlingsplanen ska tas fram i 

dialog med andra nyckelaktörer i kommunen.  

Fokus på psykisk hälsa 

Den psykiska ohälsan är stor i flera samhällsgrupper. Framförallt bland unga 

kvinnor är den ett ökande problem. Faktorer som kan främja psykisk hälsa 

är bland annat en trygg uppväxtmiljö med möjlighet till bra skolgång för att 

senare få arbete och uppnå delaktighet i samhället. 
 

Härryda kommun ska arbeta på alla fronter för att främja psykisk hälsa. 

Tidiga insatser är viktiga och lägger grunden för en god psykisk hälsa 

senare i livet. Arbetet ska ha ett särskilt fokus på unga och bedrivas 

strategiskt, sektorsövergripande och i samverkan med exempelvis regionen, 

civilsamhället och andra relevanta aktörer. Ett främjande förhållningssätt 

ska genomsyra kommunens verksamheter och förvaltningen ska i 

samverkan med andra aktörer stärka de samhälleliga strukturer som främjar 

en psykisk hälsa. Det kan exempelvis handla om samverkan med 

civilsamhället för ökat deltagande i föreningslivet eller samarbete med 

näringslivet för att möjliggöra sysselsättning för de som saknar arbete.  

 

Arbetet för psykisk hälsa ska utgå från förvaltningens lokala 

handlingsplaner för psykisk hälsa och suicidprevention. Insatser som stöttar 

redan drabbade måste utvecklas vidare. Strukturer och strategier för arbetet 

ska säkerställas och kunskapshöjande insatser ska genomföras i 

förvaltningen och bland invånare.  

Stärka den biologiska mångfalden 

Förlusten av biologisk mångfald i Sverige fortsätter och hastigheten med 

vilken arter försvinner har inte bromsats upp.7 Härryda kommun ska arbeta 

                                                 
5 Definitionen för fossilfri som används inom Klimat 2030 innebär att utsläppen av växthusgaser ska 

minska med 80 procent från 1990-års nivå till år 2030. Dessutom ska utsläppen av växthusgaser från 

västsvenskarnas konsumtion, oavsett var i världen de sker, minska med 30 procent jämfört med 2010. 
6 Klimat 2030 är ett initiativ från Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen Väst. Mer information 

finns att läsa på www.klimat2030.se  
7 SCB (2019). Genomförandet av Agenda 2030 i Sverige: Statistisk lägesbild 2019. Publicerad 2019-

10-01.  
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strategiskt med att bevara och stärka den biologiska mångfalden. Detta 

arbete kräver en nära samverkan med andra aktörer inom och utanför 

kommunens gränser.  

Att stärka den biologiska mångfalden är en viktig utgångpunkt i 

samhällsplaneringen både på kort och lång sikt och arbetet med dessa 

aspekter ska komma in tidigt i processen. Hänsyn till grön infrastruktur samt 

påverkan på och utveckling av ekosystemtjänster ska synliggöras tydligare i 

detaljplansprocessen. Arbetet med grön infrastruktur tillsammans med 

kartläggningen av jordbruksmark är viktiga underlagsmaterial för den nya 

översiktsplanen.   

För att bevara och stärka den biologiska mångfalden i befintliga miljöer 

krävs god kännedom om nuläget för hotade arter och statusen i särskilt 

värdefulla områden. Revideringen av Naturvårdsplan och naturdatabas är 

tillsammans med en ny inventering av skyddsvärda träd viktig för att kunna 

identifiera rätt insatser för hotade arter eller särskilt värdefulla områden.  

Öka ungas delaktighet 
Ungas röster är viktiga i arbetet då en hållbar utveckling är en förutsättning 

för att kunna leva ett gott liv även i framtiden. De är därför viktiga aktörer 

för att påverka och driva på förändring. Unga ska göras delaktiga och få 

inflytande i både det långsiktiga arbetet och i kortare, mer avgränsade 

insatser. Vi ska ta vara på ungas engagemang och stötta goda initiativ.  

Ungdomsrådet ska fungera som ett nav i arbetet med att göra unga i hela 

kommunen delaktiga i arbetet med Agenda 2030 och de globala målen. Det 

kan exempelvis handla om att fungera som en länk till elevråd på skolor runt 

om i kommunen för att skapa förankring och en bred dialog. Rådet ska 

fungera som en plattform för diskussion kring frågor som berör de globala 

målen där ungdomar tillsammans med politiska representanter möts och 

samtalar. Rådet är också ett viktigt rådgivande organ för förvaltningen i 

frågor som rör hållbarhetsaspekterna. 

 

Strukturella förutsättningar 

För att kunna bedriva ett långsiktigt strategiskt arbete med utgångspunkt i 

Agenda 2030 och de globala målen behövs vissa organisatoriska och 

strukturella förutsättningar. I detta avsnitt behandlas de förutsättningar som 

ses som viktiga för ett framgångsrikt arbete.  

Forum för hållbar utveckling 

För att skapa goda förutsättningar för ett långsiktigt hållbarhetsarbete krävs 

en tydlig förankring i organisationen. Forum för hållbar utveckling ska vara 

en plattform för det samlade hållbarhetsarbetet i förvaltningen. Gruppen ska 

bestå av nyckelfunktioner från respektive sektor och stödfunktion. Forumet 

ska fungera som plattform för informationsutbyte, samverkan över 

sektorsgränser och spridning av goda exempel.  
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Hållbarhetsstrategiskt program 2020-2035 

Ett hållbarhetsstrategiskt program ska tas fram med målår 2035. 

Programmet ska utgå från mål, syfte och strategier som finns i Strategisk 

plan Agenda 2030 2.0. Det ska dessutom kompletteras med omvärldsanalys 

och konkreta delmål för hur Härryda kommun ska bli hållbart fram till år 

2035 utifrån miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.  

Programmet ska tas fram med bred delaktighet i förvaltningen och i 

samverkan med viktiga aktörer från exempelvis näringsliv och 

civilsamhälle. Arbetet ska påbörjas under år 2020. Programmet ska 

revideras vart fjärde år.  

Kunskap och kommunikation 

För att kunna fortsätta arbeta kunskapsbaserat krävs en kontinuerlig 

utbildning och fortbildning bland medarbetare i förvaltningen. Dessutom 

behövs fortsatta kunskapsinsatser om Agenda 2030 och de globala målen 

för en ökad medvetenhet bland politiker, invånare, näringsliv och 

civilsamhälle.  

För att nå måluppfyllelse i arbetet med Agenda 2030 och de globala målen 

krävs strategisk, anpassad och kontinuerlig kommunikation med alla 

berörda målgrupper. Det ska finnas tillgång till tydlig och uppdaterad 

information på kommunens hemsida och intranät. Förvaltningen ska arbeta 

för att sprida goda exempel och på så vis uppmuntra andra verksamheter 

och kommuner att bidra till en mer hållbar utveckling. För att skapa 

delaktighet och engagemang i frågan behövs också forum för dialog, idéer 

och frågor. Kommunikationsplanen är ett viktigt verktyg i arbetet och ska 

hållas levande under processens gång. 
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Bilaga 1 Exempel på pågående insatser 

En stor del av det som är kommunens grunduppdrag omfattas av de globala 

målen. Här är ett urval av insatser som pågår i kommunens verksamheter 

och som har koppling till olika målområden inom Agenda 2030.  

 Ett projekt “Tillsammans för Agenda 2030” har påbörjats mellan 

åttondeklassare i kommunen och företag. Elever får lära sig vad 

företagen gör och komma med förbättringsförslag för att nå Agenda 

2030. 

 MHFA (Mental Health First Aid) är första hjälpen i psykisk hälsa. 

Fem instruktörer utbildades under hösten 2018. Under 2019 har 

cirka 110 anställda inom förvaltningen gått utbildning för att bli 

första hjälpare.   

 YAM (Youth Aware of Mental health) startade våren 2018. YAM är 

en metod som syftar till att lära unga om psykisk hälsa och ohälsa. 

Under 2019 har fler YAM-ledare utbildats och målsättningen är att 

samtliga elever i årskurs 8 ska få del av YAM. 

 Ett treårigt projekt som syftar till fullgjord skolgång genom att säkra 

övergången mellan förskola till förskoleklass och erbjuda rätt stöd i 

tidigt skede påbörjades 2018. Projektet finansieras genom sociala 

investeringsmedel och är ett samarbete mellan UTK, SOC och Barn- 

och ungdomsmedicinska mottagningen.  

 Kompetenshöjande insatser för medarbetare har genomförts med 

anledning av att Barnkonventionen blir del av svensk lag. 15 av 

kommunens ungdomar i årskurs 8, 9 och gymnasiet har utbildats till 

barnrättsambassadörer med uppdrag att sprida kunskap om 

barnkonventionen i skolor och bland vuxna.  

 Kommunen bygger stadigt ut gång- och cykelbanor. Cykelkarta 

finns. Under 2018 ökade cyklandet med hela 25 procent på 

kommunens mätpunkter. Cykelinfrastrukturen utvecklas varje år och 

cykelställ sätts upp vid kollektivtrafikpunkter. Utredning kring 

cykelförbindelse mellan Landvetter och Mölnlycke har genomförts 

och frågan lyfts återkommande. 

 Busslinje mellan Landvetter centrum och flygplatsen har 

kompletterat flygbussarna och näringslivsenheten har tagit fram en 

buss- och tåglinjekarta för kommunen. 

 Laddstolpar till elbilar har satts upp av Härryda energi, finansierat av 

KlimatKlivet. 

 Arbetet med Landvetter Södra sker utifrån dess målområden: 

Internationellt, Innovativt, Modernt och Mänskligt. En rad 

workshops mellan forskare, tjänstepersoner och politiker har 

genomförts för att planera en smart stad. Frågor som diskuterats är 
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12 
 

bland annat självkörande fordon samt hur man bygger smart för att 

bibehålla mycket grönska och god mobilitet. 

 Kommunen har tagit beslut att bygga ett nytt vattenverk för att säkra 

vattenförsörjningen långsiktigt. Åtgärder har gjorts för att skapa ett 

säkert och jämnt vattenflöde i Mölndalsån som klarar såväl torka 

som extrem nederbörd. 

 Kommunens måltidsverksamhet köper över 30 procent ekologiskt 

producerade livsmedel. Backaskolan är nationellt känt för sitt 

proaktiva matsvinnsarbete som tar tillvara livsmedel från grossister 

som annars hade kasserats. Därutöver lagar köken mycket 

klimatsmart, säsongsbasserad och svenskproducerad mat. Föräldrar 

och skolungdomar informeras även om vikten att välja hälsosam, 

klimatsmart och miljömässigt bra mat för att skapa hållbarhet för 

såväl individen som planeten. 

 Hela sektorn för teknik och förvaltningsstöd är miljödiplomerade. 

Detta har inneburit att miljökrav ställs vid upphandling och ökad 

hushållning av resurser. Fordonscentralen har stor andel miljöfordon 

och städversamheten använder i stor utsträckning kemikaliefria 

städmetoder.  

 Samverkansprojekt med EU-stöd mellan Härryda kommun och 

Homa Bay, Kenya har gått in i en ny fas. ”Young people’s influence 

and choice of working life and education” syftar bland annat till att 

öka ungas valkompetens, stärka unga att starta nya hållbara företag 

och öka tillgången till kompetent personal för offentlig och privat 

verksamhet. 
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Innovationsstrategi Landvetter Södra Utveckling 1

Stadsdirektör Peter Lönn  

Styrelseordförande Per Vorberg

VD Maria Ådahl

Vi har en unik möjlighet att bygga helt nytt med de senaste innovationerna
inom stadsutveckling, digitalisering och hållbarhet. På så sätt kan vi skapa en
stad utifrån moderna, urbana levnadsförhållanden med arbetsliv och
näringsverksamheter. Städer är i ständig omvandling och med en
innovationsstrategi kan vi planera för en framtidssäkrad stad som utvecklas i
takt med medborgare och omgivningen.
 
 

En stor del av världens befolkning beräknas flytta till städer och
urbaniseringen går snabbt. För att lyckas skapa hållbara städer på människors
och planetens villkor behöver vi agera annorlunda och jobba innovativt.
Politik, offentliga, privata, akademiska aktörer och invånare behöver samverka
i alla skeden av stadsutvecklingsprocessen. I Landvetter Södra har vi
möjligheten att skapa metoder och strukturer som kan spridas och utveckla
hållbara städer världen över och snabbare bidra till Agenda 2030.
 
 

Vice styrelseordförande Patrik Linde
Innovation handlar inte bara om ny teknik utan också om social hållbarhet. Vi
vill bygga en stad med människan som utgångspunkt och för det krävs en del
innovativa lösningar för att kunna erbjuda trygghet och utveckling för alla. Att
till exempel säkerställa närhet till skola och barnomsorg ser vi kan innebära
nytt arbetsätt inom stadsplanering.
 
 

Visionen för Härryda kommun är: Här vågar vi! I praktiken innebär det att vi
vågar testa nytt, både när de gamla sätten inte fungerar och för att göra bra
ännu bättre. Många delar i de traditionella sätten att bygga stad är inte
hållbara med, bland annat, stora miljöavtryck. Genom att använda
innovationer, inom exempelvis mobilitet och energi, kan vi spara på jordens
resurser, spara ekonomiska resurser och skapa ett hälsosammare liv för oss
människor.
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I regeringens innovationsråd slås det fast att Sverige behöver bli mer innovativa, för att möta de globala
samhällsutmaningarna, öka konkurrenskraften och förnya framtidens välfärds- och samhällstjänster. I
den tidigare antagna nationella innovationsstrategin understryker regeringen att ”innovation betecknar
såväl processen att ta fram nya lösningar som resultatet av processen, det vill säga de nya lösningarna”.
Detta är något som vi ställer oss bakom och vill bidra till.
 
Innovation är ett av ledorden när den nya staden Landvetter Södra utvecklas. Begreppet innovation kan
ha olika innebörd och betydelse. I vårt arbete med innovation handlar det om såväl produkter som
tjänster, processer och organisering samt nya sätt att tillämpa dessa. När vi bygger den innovativa
staden innebär det att: "Landvetter Södra erbjuder en flexibel och innovativ miljö, präglad av
entreprenörskap. Under såväl planeringsfas, byggnation och som färdigställt samhälle utnyttjas de
senaste rönen inom social och teknisk forskning samt används spjutspetsteknik inom alla
samhällsbyggnadsområden, däribland energi, miljö, transport, trafik och IT."
 
Innovation och hållbarhet
Att lyckas skapa sociala innovationer är oerhört viktigt när vi ska bygga en hållbar stad från grunden,
som får människor att trivas och må bra. För oss ligger innovation och hållbarhet nära varandra och vi
ser att genom att arbeta innovativt omfamnar vi de lösningar och arbetssätt som bäst gynnar
hållbarhetens tre perspektiv: ekonomiskt, socialt och ekologiskt. På så sätt ser vi att vi i utvecklingen av
Landvetter Södra kommer att möta de globala samhällsutmaningar inom Agenda 2030 och sprida våra
arbetssätt.
 
Innovativ samverkan
För att lyckas och att ständigt pröva nya arbetssätt är samverkan med en bredd av parter i akademi,
näringsliv, civilsamhälle och offentlig sektor avgörande och något som prioriteras högt. Idag är vi ett så
kallat "area of innovation" och ingår i det internationella nätverket International Association of Science
Parks and Areas of Innovation (IASP). 
 

VAD ÄR INNOVATION OCH VARFÖR
BEHÖVS DET?

Innovationsstrategi Landvetter Södra Utveckling
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I N N O V A T I O N S S T R A T E G I
L a n d v e t t e r  S ö d r a  U t v e c k l i n g  A B

Landvetter Södra är Härryda kommuns största satsning med att bygga en helt ny, hållbar stad. 
För att lyckas med det krävs nya lösningar, teknik och arbetssätt. Syftet med innovationsstrategin för
Landvetter Södra är att skapa förutsättningar och ge stöd för framdrift i utvecklingen för att nå det politiska
målet att skapa en hållbar stad för minst 25 000 nya invånare.
 
Innovationsarbetet utgår från antagna strategiska dokument, nationella och regionala policyer och planer
för utvecklingen av Västra Götalandsregionen, Härryda kommun och bolaget (ägardirektivet).
 
Vision för Landvetter Södra
 

2

“Att bygga en hållbar stad från grunden för minst 25 000
invånare utifrån inriktningsmålen.”

Härryda kommuns vision:
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.

Ledord: mod, nytänkande, handlingskraft.
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DEN MÄNSKLIGA STADEN

Landvetter Södra är en stad för alla, en demokratisk,
jämlik, inkluderande och uthållig stad, där kroppslig och
själslig hälsa står i centrum. Landvetter Södra erbjuder
attraktiva omgivningar genom att bevara och förädla
områdets unika miljö och karaktär. Likaså erbjuds ett
brett utbud av idrott, kultur och upplevelser i en stad,
där det alltid händer något.

DEN MODERNA STADEN

Landvetter Södra är en blandstad med en vågad
arkitektur, som byggs med hög täthet,
funktionsblandning och med en levande och attraktiv
stadskärna med mötesplatser för alla. Staden har unika
byggnader, verksamheter, etableringar och aktiviteter,
med höga uppmärksamhetsvärden och är en förebild för
hur ett modernt stationssamhälle ska se ut.

DEN INTERNATIONELLA STADEN

Landvetter Södra har stor betydelse och väcker intresse,
såväl i ett lokalt som regionalt, nationellt och
internationellt perspektiv, där staden är funktionellt
integrerad med Landvetter Airport City med dess utbud
av handel, service och arbetsplatser och med Landvetter
flygplats. Staden har en tydlig internationell karaktär.

DEN INNOVATIVA STADEN

Landvetter Södra erbjuder en flexibel och innovativ miljö,
präglad av entreprenörskap. Under såväl planeringsfas,
byggnation och som färdigställt samhälle utnyttjas de
senaste rönen inom social och teknisk forskning samt
används spjutspetsteknik inom alla
samhällsbyggnadsområden, däribland energi, miljö,
transport, trafik och IT.

De  po l i t i s k t  an t a gn a  i n r i k t n i n g små l e n  ä r  de t  s om  s t y r  p l a n e r i n g  o ch  g enomfö r ande  a v  L a nd ve t t e r  Söd r a .

Innovationsstrategi Landvetter Södra Utveckling 3

De politiskt antagna inriktningsmålen är det
som styr planering och genomförande av
Landvetter Södra.
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Innovationsstrategi Landvetter Södra Utveckling 4

Idén om Landvetter Södra bygger på insikten om att det nu finns en unik möjlighet att möta framtidens
behov och bygga ett hållbart samhälle från grunden. Det kommunägda bolaget Landvetter Södra
Utveckling AB, bildat 2018, i Härryda kommun har uppdraget att leda arbetet med att utveckla staden
Landvetter Södra – en hållbar stad. 
 
Vi ska planera för ett samhälle som är hållbart, även i ett långsiktigt perspektiv. Vi kommer att bygga en
naturorienterad, miljömedveten stad från grunden, fullt utrustad med ny grön teknik. Detta kommer att
bli en vacker och miljövänlig stad från vilken det är lätt att resa, men ännu skönare att återvända hem.
Med ledorden innovativ, modern, internationell och mänsklig kommer framtidens stad att utvecklas.
Ägardirektiv för Landvetter Södra Utveckling utgör grunden för bolagets uppdrag. Hösten 2018
påbörjades processen att utse exploatörer till konsortiet som ska bygga och utveckla staden tillsammans
med bolaget. Projektet omfattar cirka 10 500 bostäder med plats för minst 25 000 invånare. 

Landvetter Södra ligger mitt i Sveriges tredje största pendlingsstråk, mellan Göteborg och Borås, som
under de kommande 15 åren kommer att ha en arbetsmarknadsområde som omfattar 1,75 miljoner
invånare. Nu har vi möjlighet att bygga bostäder i större volym i nytt område och på så sätt bidra till att
lösa bostadsbristen regionalt och nationellt. 
 
Det är ett vackert område. Det är kuperat med närhet till både djupa skogar och vackra sjöar. Samtidigt är
det också nära till riksväg 40, Göteborg-Landvetter flygplats och Airport City. Med en pendeltågsstation
utmed Götalandsbanan blir det lätt att ta sig både till och från Göteborg. Landvetter Södra är en naturlig
och en viktig del av utvecklingen av kommun och region.
 
 

B A K G R U N D

Geografiskt område
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P R I O R I T E R A D E  O M R Å D E N

För att uppnå målet om en hållbar stad som är mänsklig, modern, internationell och innovativ har vi
valt ut sex prioriterade områden. Dessa gäller för helheten. För de olika etapperna kan dessa variera
men ska alltid svara mot dessa områden.

Innovationsstrategi Landvetter Södra Utveckling 5

INFRASTRUKTUR ENERGI

DIGITALISERING SOCIAL HÅLLBARHET

EKOSYSTEMTJÄNSTER
OCH EKOLOGISK

HÅLLBARHET

INNOVATIVA PROCESSER
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För att tillämpa innovationsstrategin för Landvetter Södra har vi identifierat ett antal mätbara mål.
Dessa mål syftar också till att bidra till de regionala, nationella och internationella mål, med koppling
till innovation, hållbarhet och stadsutveckling. Val av aktivitet och innovation utgår från ekonomisk
och byggteknisk genomförbarhet.
 
- vi når kännedom som den innovativa hållbara staden regionalt, nationellt och internationellt
 
- vi har ett antal metoder, produkter, processer och tjänster som går att replikera till liknande projekt
 
- skapa en världsutställning/expo med state of art inom hållbar stadsutveckling
 
- vi medverkar i minst två innovationsprojekt
 
- skapa och utveckla en kultur som främjar innovativt och flexibelt/snabbfotat arbetssätt
 
- att vara en frizon där möjlighet ges att utmana processer och regelverk som hindrar hållbar
utveckling, innovativa lösningar och bostadsbyggande
 
- en välmående befolkning 
 

 

 

 

M Å L  O C H  G E N O M F Ö R A N D E

Uppföljning

Innovationsstrategi Landvetter Södra Utveckling 6

Övergripande innovationsstrategi följs upp av LSUABs styrelse årligen inför styrelsemöte
innan årsbokslut. Strategier som tas fram som bilaga för varje deletapp följs upp av styrgrupp i
respektive etapp.

Urvalskriterier innovationsprojekt

För att kunna prioritera bland förfrågningar om medverkan i innovationsprojekt utgår vi från några kriterier.
Är projektet:
- i linje med vår övergripande vision, denna innovationsstrategi och målen i Agenda 2030?
- attraktivt för staden och något som vi kan vara med och påverka i utformning?
- genomförbart inom vår tidplan och tillgängliga resurser?
- något som skapar mervärde och nytta för medborgare?
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Innovationsstrategi Landvetter Södra Utveckling 17

https://sign.visma.net/sv/document-check/def50b0e-c46d-493b-8086-1dc2c2584fc5

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com

Page 307 of 413



repr. Ekonomi

Wallenstam Riksbyggen

Bygg

Sk
an

sk
a

SernekeLS
UA

B

Nordr

Avtal

Avgränsning
Detaljplan

Kommunikation

GBJ

Sk
an

sk
a

Wallenstam Riksbyggen

LSUAB
Nordr

Bygg
GBJ

LS
UA

B

Serneke

PG
-

re
pr

.rep
r.PG- repr.

PG-

ledare

Direktiv

Uppdrag
Avstämning och 
Återrapportering

Beredning och 
Beslutsunderlag

Uppdragsgivare: KF à KS à Styrelse LSUAB

PROJEKTORGANISATION
Landvetter Södra, Etapp 1

Bilaga 3.5
Samarbetsavtal I, Landvetter Södra, Etapp 1

LSUAB
Ledning, koordinering

Strategisk kommunikation
Länk och rapportering HK

Målbild

Antal Arbetsgrupper varierar över 
tid enligt Projektgruppens 
inrättande och Styrgruppens  beslut.2020-10-01

https://sign.visma.net/sv/document-check/def50b0e-c46d-493b-8086-1dc2c2584fc5

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com

Page 308 of 413



BILAGA 3.13    
Samarbetsavtal I, Landvetter Södra, Etapp 1 

 
 

2020-11-20 1(4) 

Resurser, roller och ansvar i Landvetter Södra Etapp 1 
 
Projektets operativa resurser består av: 
1. Medarbetare i Landvetter Södra Utveckling AB (anställda i Härryda Kommun) 
2. Konsortiegemensamt anlitade konsulter 
3. Exploatörernas medarbetare i konsortieorganisationen 
 
___________________________________________________________________________ 
 
1. Medarbetare i Landvetter Södra Utveckling AB (anställda i Härryda Kommun) 
 
VD 
Bedöms 2020 lägga ca 55% av en heltid i arbetet med Etapp 1 
• Övergripande ansvarig för projektets framdrift och förverkligande. 
• Säkerställer transparens mellan kommunen, LSUAB och konsortiet.  
• Kvalitetssäkra konsortiets arbete relativt bolagets övergripande mål och strategier. 
• Ansvarar för upprättande av budget och löpande uppföljning. 
• Förankrar konsortiets arbete i LSUABs styrelse och kommunen, och omvänt. 
• Leder konsortiets Styrgrupp. 
• Deltar på Projektgruppens möten vid behov och erforderliga Arbetsgruppsmöten. 
• Ansvarar för upphandling av externa resurser (varor och tjänster) utifrån 

arbetsgruppernas eller projektmedarbetares beredning och med stöd av kommunens 
upphandlingsavdelning (LOU). 

 
Strategisk kommunikationsansvarig 
Ansvarig för Strategisk kommunikation för hela Landvetters Södra inkl. framtagande av 
Kommunikationsstrategi samt planering och genomförande av kommunikationsaktiviteter 
för den nya staden som helhet. 
 
Ansvar i Landvetter Södra Etapp1: 
Bedöms 2020 lägga ca 40% av en heltid i arbetet med Etapp 1 
• Säkerställer att LSUABs kommunikationsarbete är förankrat i konsortiets Styrgrupp och 

omvänt. 
• Samverkar med kommunikationschef och kommunikationsavdelning i Härryda kommun. 
• Föredragande i Styrgruppen 
• Deltar aktivt i Projektgruppen 
• Leder konsortiets Arbetsgrupp Kommunikation 
• Leder konsortiets Arbetsgrupp Målbild 
• Ansvarar för framdrift i kommunikationsarbetet och är operativ resurs för av 

Styrgruppen beslutat kommunikationsarbete i Etapp 1 t ex: 
- sociala medier och andra digitala kanaler  
- varumärkesplattform och grafisk profil  
- pressfrågor (budskapsplattform & pressmeddelanden) 
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BILAGA 3.13    
Samarbetsavtal I, Landvetter Södra, Etapp 1 

 
 

2020-11-20 2(4) 

- dialogarbete och gemensam platsmarknadsföring (tidig platsutveckling) 
- genomförande av övriga kommunikationsaktiviteter 

• Ansvarar för konsortiets beslutade kommunikations- och marknadsföringsbudget. 
• Upphandlar vid behov externa resurser, med stöd av kommunens upphandlingsavdelning 

(LOU). 
• Bevakar aktivt vilket material som är att betrakta som konsortieinternt arbetsmaterial 

och material som är möjligt att göra offentligt och kommunicera externt. 
 
Projektledare 
Bedöms 2020 lägga ca 80% av en heltid i arbetet med Etapp 1 
• Driver planarbetet tillsammans med Processledaren och den av konsortiet upphandlade 

planarkitekten.  
• Driver genomförandefrågor. 
• Kontaktperson mellan konsortiet och kommunens tjänstemän. 
• Stöd vid konsortiets upphandlingar – underlag, uppföljning och administration   
• Ansvar för löpande administration och uppföljning som t ex: 
- Ekonomi 
- Huvudtidplan 
- Ansvarar för dokumentarkiv/Teams 

• Deltar aktivt i Projektgrupp och Arbetsgrupp Avgränsning (Detaljplan) 
• Deltar i övriga Arbetsgrupper i erforderliga omfattning 
• Föredragande i Styrgruppen  
___________________________________________________________________________ 
 
 
2. Konsortiegemensamt anlitade konsulter 
Konsortiegemensamma konsulter handlas upp av LSUAB med stöd av kommunens 
upphandlingsavdelning. De konsortiegemensamma konsulterna har månghövdad 
uppdragsgivare och därmed extra viktigt att alla upphandlingar omfattar en tydlig 
uppdragsbeskrivning med ansvar, rapportvägar mm. Resp. arbetsgrupp upprättar underlag, 
uppdragsbeskrivningar mm. Se ekonomirutinen. 
 
Processledare  
• Arbetar på uppdrag av hela konsortiet enligt Styrgruppens beslut  
• Processleder projektets framdrift 
• Driver planarbetet tillsammans med Projektledaren och den av konsortiet upphandlade 

planarkitekten.  
• Samverkar tillsammans med Projektledaren med Stadsbyggnadsavdelning och Mark- och 

exploateringsavdelning i Härryda kommun 
• Identifierar behov av externa resurser (LOU, stöd av kommunens 

upphandlingsavdelning) 
• Leder Projektgruppen 
• Föredragande i Styrgrupp och rapporterar till styrgruppen 
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• Samordnar arbetsgrupper/projektplaner – operativ mellan möten, arbetsgrupper har ett 
ansvar att återkoppla till Processledaren.   

 
Övriga konsulter, t ex Planarkitekt 
• Arbetar på uppdrag av hela konsortiet 
• Ansvarar för och driver sina respektive frågor enligt uppdragsbeskrivningar beslutade i 

Projektgrupp/Styrgrupp 
___________________________________________________________________________ 
 
 
3. Exploatörernas medarbetare i konsortieorganisationen 
Nedan beskrivs Exploatörernas processkostnadsgrundande bemanning av 
konsortieorganisationen under rubrikerna  
- Styrgrupp 
- Projektgrupp 
- Arbetsgrupper 
- En-/fåmansuppdrag 

 
Exploatörerna bemannar konsortiets Styrgrupp, Projektgrupp och Arbetsgrupper enligt 
beslut i Projektgrupp/Styrgrupp. Omfattningen av arbetsinsatsen är bedömd och värderad 
enligt nedan vilket är underlag till den processkostnad som ska tillgodoräknas resp. 
Exploatör i Förvärvsreduktionen. 
  
Nedan schablonberäkning för Styrgrupp och Projektgrupp utgår från mötesfrekvens och 
arbetet under 2020 och kan för kommande år behöva justeras, då med beslut i Styrgruppen.  
 
Avsikten med beräkningsmodellen är att det värdeskapande arbetet som sker inom 
konsortieorganisationen ska kunna bedömas och budgeteras som processkostnad. 
 
För beräkning av processkostnaden sätts för år 2020 värdet av Exploatörernas tid till 1.100 
kr/timme. Beloppet justeras vid behov, max en gång per år och då i samband med att 
Styrgruppen beslutar om budget för kommande verksamhetsår. 
 
Styrgrupp 
En ledamot per Exploatör med rätt att biträdas av bisittare. Mötesdeltagarna ska vara inlästa 
på ev informations- och beslutsmaterial inför möten. Beredning av ärenden och förberedelse 
av Styrgruppsmöten sker i huvudsak i Arbetsgrupperna och av LSUAB. VD, LSUAB är 
sammankallande. 
 
Exploatörs ledamot tillgodoräknas processkostnadstid, bisittare deltar på Exploatörs egen 
bekostnad. Tidsåtgång och processkostnad bedöms enligt: 
1 möte x 3 timmar varannan månad + ca 1 timme förberedelse + 1 timme efterarbete. 
Ger för 2020:   6 möten x (3 + 1 + 0,5) h x 1.100 kr/h = 29.700 kr/Exploatör 
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Projektgrupp 
En ordinarie ledamot per Exploatör samt en ersättare. Båda får delta på möten tillsammans 
om de önskar. Mötesdeltagarna ska vara inlästa på ev informations- och beslutsmaterial 
inför möten. Beredning av ärenden och förberedelse av Projektgruppsmöten sker i huvudsak 
Arbetsgrupperna, av LSUAB och av Processledaren som är sammankallande. 
 
En ledamot per Exploatör tillgodoräknas processkostnadstid. Ersättare som deltar på samma 
möte som ordinarie ledamot deltar på Exploatörs egen bekostnad. Tidsåtgång och 
processkostnad bedöms och budgeteras enligt nedan. Vid varje års utgång justeras resp 
Exploatörs nedlagda processkostnad enligt verkligt antal möten som hållits under året x 
beslutad tidsåtgång per möte. 
1 möte x 3 timmar varje månad + ca 1 timme förberedelse + 1 timme efterarbete 
Ger för 2020:   11 möten x (3 + 1 + 0,5) h x 1.100 kr/h    = 54.450 kr/Exploatör  
 
Arbetsgrupper 
Projektgruppen tillsätter arbetsgrupper som fokuserar på specifika teman. Alla 
arbetsgrupper ska ha en sammankallande ledamot samt en eller flera deltagande ledamöter. 
Ledamöterna ska som huvudregel komma från olika Exploatörer men undantag får 
förekomma. 
 
Arbetsgrupperna bedriver sina uppgifter utifrån resp Projektbeskrivning. Sammankallande 
ledamoten rapporterar kontinuerligt till Processledaren och LSUAB för att möjliggöra 
samordning och uppföljning. Sammankallande ledamot är kontaktperson med övriga 
grupper och föredragande i Projektgruppen.  
 
I samband med Projekt- och Styrgruppens tillsättande av Arbetsgrupper ska omfattningen av 
gruppernas arbete bedömas, erforderligt antal deltagare beslutas samt sammankallande och 
deltagande parter utses. För varje Arbetsgrupp som inrättas ska en schablon för 
processkostnadstid för sammankallande resp deltagande ledamot enligt ovan principiella 
modell beslutas. Den bedömda processkostnadstiden ska framgå av arbetsgruppens 
Projektbeskrivning och beslutas av Styrgruppen. 
 
I samband med signering av Samarbetsavtal I ska de redan inrättade Arbetsgrupperna 
uppdatera sina respektive Projektbeskrivningar och budgetar med bedömd 
processkostnadstid för beslut i Styrgruppen.  
 
En-/fåmansuppdrag 
Styr- Projekt- och Arbetsgrupper kan anlita externa konsulter enligt sina respektive 
ansvarsområden och budget. Om grupperna istället engagerar en eller flera medarbetare 
från Exploatörerna för någon uppgift, t ex specialister inom olika områden, så ska tiden för 
sådan uppgift också bedömas, värderas och beslutas enligt modellen ovan. 
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LSUABs arbete med     
Etapp 1

%-satsen = bedömd andel 
av heltid i budget för 2020

Arbetsinnehåll enligt bilaga 
3.13 Samarbetsavtal I

VD, 55%

Strategisk kommunikatör, 
40%

Projektledare, 80%

Bolagets övriga 
driftskostnader enl budget

Av  konsortiet upphandlade tjänster 
och produkter för projektets framdrift:

Processledare

Planförberedande arbete; Volym och 
byggbarhetsstudie, kartunderlag och 
fältarbete, Massbalans, Avgränsning, 
dialog FÖP, Beskrivningar, 
Planansökan el motsv.

Planarkitekt

Utredningar inom planarbetet; buller, 
markmiljö, luftmiljö, naturvärden, 
geoteknik, terränganpassning, trafik, 
dagvatten,  gestaltning, solstudier, 
parkeringsbehov, riskanalyser osv

Utredningar i genomförandefrågor, 
kalkyler exploateringsekonomi, 
byggrättsvärdering, succesiva avtal, 
lottindelning, dokumenthantering mm

Visionsworkshop, 
Målbildsformulering, Lobbying 
stationsläge, Visionsvideo,  
Marknadsanalyser

Kommunikation, varumärkesarbete,  
platsutveckling, identitetsarbete, 
intressentdialog, digitala och analoga 
modeller

LSUABs arbete med       
hela Landvetter Södra 

%-satsen = bedömd andel 
av heltid i budget för 2020

VD, 45%

Strategisk kommunikatör, 
60%

Projektledare, 20%

Bolagets övriga 
driftskostnader enl budget

Processkostnader
Budget beslutas i konsortiets Styrgrupp

Exploatörernas arbete med 
egna resurser

Ledning och deltagande i 
konsortieorganisationen. 
Styrgrupp, Projektgrupp och  
Arbetsgrupper enligt schablon 
för roller i konsortiegrupper, se 
bilaga 3.13 Samarbetsavtal I

Specialister i definierade 
uppdrag. Enligt ök för tjänster 
som någon part i konsortiet tar 
på sig istället för att konsortiet 
handlar upp externt.

Landvetter Södra Utveckling ABs kostnader

Finansieras av 
Exploatörerna genom 
den fasta* Årsavgiften

Finansieras av Parterna
Nedlagda kostnader debiteras 2 ggr/år 

Finansieras av 
Härryda Kommun

Finansieras av respektive 
Exploatör

Ingår i Förvärvsreduktionen
(i vilken även erlagt Utvecklingsbidrag och Optionsavgift ingår, vilket ej visas i bilden ovan)

**HK och konsortiet ska beskriva arbetsform och organisation utifrån principerna i HKs rutinbeskrivning av 

Exploatörsdriven planprocess version 2019-04-10 med tillägget att beräkningsmodellen för löpande plankostnader

är  Samordnarens antal timmar x […]kr. 

Landvetter Södra, Etapp 1 - Processkostnadsåtgärder
Bilaga 4.12

Samarbetsavtal I, Landvetter Södra, Etapp 1

* Årsavgiften är beräknad utifrån 

6/7 av budget 2020. Därefter fast 

+ arbetskostnadsindex.

Löpande 
plankostnader

Härryda 
Kommuns 
kostnader för 
planhand-
läggning och 
myndighets-
utövning. Dvs 
Samordnaren + 
HKs tjänstemän 
enligt HKs rutin-
beskrivning av 
Exploatörs-
driven 
planprocess**

Finansieras av HK.
50% debiteras Expl vid 

resp.detaljplans
lagakraftvinnande 

Plankostnader

1(2)2020-11-20
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Bedömt 
marknadsvärde 

Mark med byggrätt

Köpare inom konsortiet

Fast planavgift enl taxa 
erläggs i samband med 

bygglov

(Fiktiv köpare utanför konsortiet)

Köpeskilling 
konsortiepart

Köpeskilling               
extern part

Konsortiets plan- och 
utvecklingsarbete

(Processkostnader, 
Utvecklingsbidrag, Årsavgift, 

Optionsavgift)

Förvärvs-
reduktion
(dvs förskotts-
betalad del av 
köpeskilling 
som avräknas 
vid 
markaffärens 
genomförande)

(Fast planavgift enl taxa 
erläggs i samband med 

bygglov) 50% av ”Löpande plankostnad”

Värdering av byggrätterna 
utgår från att planavgift 
erläggs enligt taxa

Med ”löpande plankostnad” avses Härryda Kommuns kostnader för 
planhandläggning och myndighetsutövning. Dvs Samordnaren + HK 
tjänstemän enligt HKs rutinbeskrivning av Exploatörsdriven 
planprocess version 2019-04-10 samt tillägget att 
beräkningsmodellen är:
”Löpande plankostnad” =  Samordnarens antal timmar x 3.450 kr för 
2021. Därefter uppräknas timkostnaden med Arbetskostnadsindex.

Byggrätter för ”samhällsfastigheter” som 
HK behåller i steg 1 i lottfördelningen 
debiteras Planavgift enligt taxa även om 
någon av Exploatörerna är köpare.

2(2)

Landvetter Södra, Etapp 1 - Processkostnadsåtgärder
Bilaga 4.12

Samarbetsavtal I, Landvetter Södra, Etapp 1
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Fördjupad Översiktsplan Laga
kraft

PRINCIPER FÖR EXPLOATÖRSDRIVET PLANARBETE
Planarbetet för Landvetter Södra etapp 1 ska bedrivas av konsortiet med tids- och 
kostnadseffektiv framdrift. Arbetssättet utgår från Härryda Kommuns rutinbeskrivning 
av Exploatörsdriven planprocess version 2019-04-10.

Bilaga 5.1
Samarbetsavtal I, Landvetter Södra Etapp 1

Komunledning
• övergripande mål
• formella beslut i processens

olika  skeden
• informeras löpande av LSUAB

Kommunens Planorganisation
• säkerställer rätt 

kravspecifikationer gentemot 
konsortie LSE1

• kvalitetssäkrar konsortie LSE1s 
leveranser i samråd med 
projektledaren

• ansvarar för den formella 
planhandläggningen såsom 
samrådsförfarande, granskning 
tjänsteutlåtande mm

• Samordnaren är konsortiets 
kontakt in i kommunen, lotsar 
konsortiet  till rätt funktioner

PL LSUAB / Planarkitekt konsortieLSE1
• kommunens kontakt ochbollplank 

gentemot konsortie LSE1
• säkerställer att kommunens krav 

tillhandahålls och efterlevs
• förankrar framdriften med relevanta 

funktioner hos kommunen / konsortieLSE1
• framtagande av planhandlingar

Konsortiet LSE1
• projektmål
• formella projektbeslut i 

processens olikaskeden
• informeras löpande av

projektledaren/plan-
arkitekten

Plan-
uppdrag

Planförberedande arbete
Ev Samråd Granskning Antagande Laga kraft

Ev
överklagande

HK styrgrupp LSE1 = 
SHB Ledningsgrupp

• Plan
• Trafik, väg
• VA
• Miljö
• Mark & exploatering
• Bygglov
• …

Sam-
ordnaren

PL LSUAB

Plan-
arkitekt

Arbetsgrupp 
Detaljplan LSE1
• Planarkitekt
• Utredningar
o Geoteknik
o Naturvärden
o Dagvatten
o Trafik
o VA
o …

Projektgrupp

StyrgruppPolitiska besluts-
forum

Övriga Arbetsgrupper 
LSE1
• Kommunikation
• Hållbarhet
• Innovation
• Kalkyl
• ….

2020-11-20
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Bilaga 6.1 
Samarbetsavtal I, Landvetter Södra, Etapp 1 

 
      
      

INNEHÅLL BILAGA 6.1 

Kommunikationsstrategi 
 
 
Kommunikationsstrategi Landvetter Södra Utveckling AB  2020-03-18 19 sidor 
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K O M M U N I K A T I O N S -
S T R A T E G I

 

Antagen av styrelsen: 18 mars 2020
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För att skapa ett starkt varumärke, måluppfyllelse  och hög kännedom hos sina intressenter är en

strategi och plan för kommunikation och marknadsföring bra verktyg för att lyckas. Genom att definiera

en tydlig plattform som talar om Hur, När, Var, Vad, till Vem och Varför vi kommunicerar är det lättare

för oss inblandade i Landvetter Södra att sända samma budskap och skapa tydlighet kring vad bolagets

och projektets syfte är. 

 

Detta dokument är Landvetter Södra Utvecklings och projektets kommunikationsstrategi. Syftet är att

du kan använda den som en guide för hur, var och vad vi kommunicerar till vem. En aktivitetsplan som

anger när och var tas också fram för själva genomförandet och förverkligandet av strategin.

 

En viktig del av att kommunicera är att lyssna. Vi ska alltid ha ett stort öra mot  våra målgrupper och när

vi märker att bilden av bolag eller projekt inte stämmer med strategin är det viktigt att vi följer upp och

bemöter utifrån plattformen.

 

K O M M U N I K A T I O N S S T R A T E G I

1

Framtagen av Amanda von Matern
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B A K G R U N D  O C H  V I S I O N
 

All kommunikation ska vara i linje med och utgå från bolagets vision, värdeord och mål för staden. 

“Att bygga en hållbar stad från grunden för minst 25 000
invånare, 15 000 arbetstillfällen och många nyfikna besökare

från hela världen, utifrån inriktningsmålen.”

Landvetter Södra är ett av Västsveriges största och mest nydanande stadsutvecklingsprojekt.

Bakgrunden till att bygga en helt ny, hållbar stad är rådande bostadsbrist, klimatutmaningarna och

behovet av hållbara lösningar i stadsutvecklingen. Platsen Landvetter Södra ligger i Härryda kommun

och har ett strategiskt läge mellan Göteborg och Borås, nära Landvetter flygplats. Beslutet att utveckla

en stad har brett politiskt stöd med några fåtal som är emot projektet. Eftersom staden byggs från

grunden är långsiktig, strategisk kommunikation och marknadsföring avgörande för att sätta platsen på

kartan och attrahera invånare, besökare, näringsliv och investerare. Platsens unika identitet behöver

utvecklas med avstamp i naturen som idag är det som utgör identiteten.

2
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U T G Å N G S P U N K T E R
Kommunikationen om och marknadsföringen av Landvetter Södra och det kommunägda bolaget

Landvetter Södra Utveckling AB utgår från ägardirektivet taget av Kommunfullmäktige 2017-11-13 och

för året gällande verksamhetsplan. Det övergripande syftet är att skapa nytta för Härryda kommun

och dess invånare. Att jobba strategiskt med kommunikation och marknadsföring är högt

prioriterat och ett verktyg som bolaget använder för att nå målen, hög kännedom om och attraktivitet

hos staden. De politiska inriktningsmålen antagna 2014, att staden som utvecklas ska vara Innovativ,

Modern, Internationell och Mänsklig är också ledorden för bolaget och kommunikationen kring

Landvetter Södra. Flera workshops har genomförts med bolagets styrelse för utveckling av strategi

och budskap. 

 

Kommunikationsarbetet sker också i samarbete med kommunens kommunikationsavdelning för att

säkerställa att kommunikationen inte krockar eller skapar förvirring. Där det är relevant utgår

bolagets kommunikation från kommunens antagna styrdokument för kommunikation så som den

nyligen antagna Kommunikationspolicyn. 

Denna kommunikationsstrategi- och plan är

upprättad att gälla för bolaget och staden i sin

helhet. Strategin kompletteras med en

kommunikationsplan och varumärkesplattform för

etapp ett, framtagna tillsammans med de av

partnerbolagen utvalda representanter

i kommunikationsgruppen. Etapp ett avser det som

utvecklas på en yta om cirka 50 hektar (exakt yta

regleras i samarbetsavtal under 2020). För etapp

ett tas en gemensam målbild fram och ledorden

bryts ner och tolkas för att gälla just etapp ett. 

Avgränsning mellan hela Landvetter Södra och

etapp ett definieras i avgränsningsdokument

framtaget av Landvetter Södra, som också

innefattar avgränsning gentemot Härryda kommun.

Eftersom etapp ett är det som händer nu och

kommande tio år framåt kommer mycket

fokus länkas till målbild och varumärkesplattform

för etapp ett i kommunikations-

aktiviteter. Exempelvis kan den geografiska

avgränsningen göras på så sätt

att stationsläget inte är direkt kopplat till etapp ett,  

men stödjer det.

A V G R Ä N S N I N G

Kommunikationsstrategi Landvetter Södra Utveckling 3

På bilden: Amanda von Matern, Siw Hallbert, Anders Halldén, David Sparredal,  Maria Ådahl, Patrik Linde, 
Per Vorberg, Hans Jakobsson, Dragana Mrdja
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DEN MÄNSKLIGA STADEN

Landvetter Södra är en stad för alla, en demokratisk, jämlik,
inkluderande och uthållig stad, där kroppslig och själslig
hälsa står i centrum. Landvetter Södra erbjuder attraktiva
omgivningar genom att bevara och förädla områdets unika
miljö och karaktär. Likaså erbjuds ett brett utbud av idrott,
kultur och upplevelser i en stad, där det alltid händer något.

DEN MODERNA STADEN

Landvetter Södra är en blandstad med en vågad arkitektur,
som byggs med hög täthet, funktionsblandning och med en
levande och attraktiv stadskärna med mötesplatser för alla.
Staden har unika byggnader, verksamheter, etableringar och
aktiviteter, med höga uppmärksamhetsvärden och är en
förebild för hur ett modernt stationssamhälle ska se ut.

DEN INTERNATIONELLA STADEN

Landvetter Södra har stor betydelse och väcker intresse,
såväl i ett lokalt som regionalt, nationellt och internationellt
perspektiv, där staden är funktionellt integrerad med
Landvetter Airport City med dess utbud av handel, service
och arbetsplatser och med Landvetter flygplats. Staden har
en tydlig internationell karaktär.

DEN INNOVATIVA STADEN

Landvetter Södra erbjuder en flexibel och innovativ miljö,
präglad av entreprenörskap. Under såväl planeringsfas,
byggnation och som färdigställt samhälle utnyttjas de
senaste rönen inom social och teknisk forskning samt
används spjutspetsteknik inom alla
samhällsbyggnadsområden, däribland energi, miljö,
transport, trafik och IT.

De  po l i t i s k t  an t a g n a
i n r i k t n i n g små l e n  ä r  de t  s om  s t y r
p l a n e r i n g  o ch  g enom fö r a nde  a v
L a nd v e t t e r  S öd r a .

Kommunikationsstrategi Landvetter Södra Utveckling 4
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E N  M Y L L R A N D E ,
L E V A N D E  S T A D
M E D  N Ä R H E T  T I L L
N A T U R E N  O C H
V Ä R L D E N .
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attrahera,
intressera,
positionera,
engagera

KOMMUNIKATIONSMÅL

öka kunskap, kännedom och förståelse för varför LS
utvecklas och vad det ger för nytta på individ-,
kommun-, regional och nationell nivå 
stötta och komplettera kommunikation inför och i
samband med samråd FÖP se projektplan
främja kortare ledtid till antagen detaljplan
skapa stolthet hos invånare i Härryda Kommun
och LS  - ambassadörer som gärna berätta om
satsningen så att intresse för att bo i Landvetter
Södra växer 
locka besökare att komma och uppleva Landvetter
Södra

 
 

sätta LS på den lokala, regionala, nationella och den
internationella kartan 
skapa en positiv bild/opinion och känsla kring
stadsutvecklingen av LS 
skapa en positiv bild/opinion för regiontåg och
station i LS
ha stort fokus på dialog med, för projektet,
avgörande intressenter,
särskilt medborgardialog och strategiskt viktiga
myndigheter 
förutom bostäder så ska även ett rikt näringsliv
finnas i Landvetter Södra. Kommunikationen ska
locka investerare och företag att etablera sig i
staden.

 
 

Kommunikationsstrategi Landvetter Södra Utveckling

Kommunikationen om Landvetter Södra (LS) ska vara transparent, tillgänglig, skapa engagemang och
nyfikenhet. Kommunikationen ska väcka känslor som wow, här vill jag bo, jobba, besöka, inspirera andra
stadsutvecklingsprojekt i Sverige och internationellt. Det övergripande syftet och målen med kommunikationen för
Landvetter Södra är att den ska:
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STRATEGI OCH FOKUSOMRÅDEN

7

1000

ÖKA  AN T A L E T  F Ö L J A R E  P Å  L I N K E D I N

500

ÖKA  AN T A L E T  P R ENUMERAN T E R

 
Fokus Strategisk kommunikation och marknadsföring LSUAB:
 
- Varumärkesutveckling: grafisk profil, mf i lokalen, mm
- Platsutveckling
- Ansvarig för kommunikation och marknadsföring LS och delprojekt
- Marknadsföra Landvetter Södra lokalt, regionalt, nationellt och internationellt
- Marknadsföra delprojekt som ska byggas på plats
- Dialog: medborgare, intresseorganisationer, myndigheter, politik, företag, kommuner, regioner, nationellt och
internationellt
- PR - politik, insändare, pressmeddelande
- Digitala plattformar: webb, ta fram och utveckla digitala kanaler, Sociala medier, utveckla och i framkant
- Framtagning kommunikationsstrategi och aktivitetsplan
- Planera och medverka på konferenser, seminarier, mässor, rundabordssamtal lokalt, regionalt, nationellt och
internationellt
- Bevaka och gå med i Strategiska nätverk
- Vid behov upphandla externa resurser 
- FÖP 
- Samverkan med kommunens kommunikationschef
- Omvärldsbevakning 
- Ansvarig beslutad kommunikations- och marknadsföringsbudget
 
För att uppnå visionen och målbilden om en helt ny, hållbar stad med stationsläge behöver den externa
kommunikationen fokusera på fem övergripande områden 2020, se kommande sidor.

 
 

Kommunikationsstrategi Landvetter Södra Utveckling
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Under Sverigeförhandlingen försvann Landvetter Södra som tänkt station. Det pågår nu en

utredning som genomförs av Ramböll. Utredningen beräknas klar 2020 och kommer ut på samråd

Q1-Q2 2020. Under tiden som utredningen pågår så kan bolaget och kommunen kommunicera

värdet av stationsläget, bara fyra minuter från flygplatsen. Se separat kommunikationsplan. 

 

Aktiviteter: skapa separat lobbygrupp?, vid behov engagera experter hos respektive byggaktör?,

anlita extern konsult? Inkludera budskapen i kommunikationen, skriva debattartiklar, strategiska

möten för stöd regionalt och nationellt. 

 

Budskap/argument: öka internationellt intresse för att besöka LS, öka jobbmobiliteten i regionen –

jobba i Gbg el Borås, bo i LS, hållbart att resa med tåg istället för bil (elbuss lika miljövänligt och

bra alternativ?), öka attraktiviteten för nytt bostadsområde,

En av anledningarna till att politiken tog beslut om att utveckla en ny hållbar stad är den

bostadsbrist som råder i Sverige. Kommunen äger rådighet över mark och kan styra. 

 

Aktiviteter: medverka på relevanta konferenser och mässor kopplat till bostadspolitik, bjuda in

bostadsminister, presentera Landvetter Södra i relevanta sammanhang, regelbundna möten med

relevanta aktörer regionalt och nationellt för att öka kunskap och kännedom om LS. 

 

Budskap/argument: genom att utveckla Landvetter Södra bidrar vi till flera regionala, nationella

och internationella styrdokument och mål. Vi bidrar till regionala bostadsförsörjningen

och tillväxten, möjliggör närvaro och verksamhet av fler internationella bolag i regionen, sätter

Västsverige på kartan.

S T A T I O N S L Ä G E

Kommunikationsstrategi Landvetter Södra Utveckling 8

B O S T A D S B R I S T
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S T R A T E G I S K  P L A C E R I N G
 

Lokalisering nära flygplatsen – redan många arbetsplatser, flygporten för Västsverige, nära världen.

 

Aktiviteter: samverka med Swedavia, identifiera relevanta aktiviteter för att synliggöra LS för

potentiella boende, besökare, näringsliv.

 

Budskap/argument: Bästa staden att bo och jobba i, nära till Göteborg och världen.

Eftersom den nya staden ska byggas i skogsmark, med naturvärden och rikt artbestånd ska 

kommunikationen vara tydlig med hur naturen påverkas. Främsta målgrupper: intresseorganisationer 

såsom Naturskyddsföreningen, föreningar och medborgare som nyttjar skog, sjöar och mark.  

 

Aktiviteter: visa på vad som görs inom hållbarhet, vara transparenta i kommunikationen och visa på 

var vi ska bygga, bjuda in till samtal, engagemang. 

 

Budskap/argument: vi gör det bättre inte sämre, vi agerar medvetet, innovation ger bra verktyg för 

att bygga hållbart på riktigt.

I bolagets ägardirektiv framgår att bolaget ska bära sina egna kostnader - vad innebär det?

Kommunikationen ska vara tydlig med hur ekonomin ser ut och att stora delar av kostnaderna 

täcks genom medel från byggaktörerna i konsortiet. Satsade medel från kommun på bland annat

infrastruktur, markköp, vattenverk, kraftledning osv återfås den dag markförsäljning till 

byggaktörerna sker. 

 

Aktiviteter: vara transparenta med ekonomin för projektet och bolaget, svara på insändare, 

skriva artiklar, uppdatera content om ekonomi i våra kanaler - särskilt gentemot

medborgare/skattebetalare, bjud in till möten för presentation av projektet som helhet, 

skapa förståelse och nyfikenhet. 

 

Budskap/argument: LS är ett stadsutvecklingsprojekt med ekonomi i balans. En hållbar stad skapar 

värden i ekonomi, ekologi och socialt.

N A T U R / H Å L L B A R H E T

Kommunikationsstrategi Landvetter Södra Utveckling 9

E K O N O M I
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MÅLGRUPPER

INVÅNARE: närboende, ungdomar, familjer, äldre 
Effekt: information, dialog 
 
ÄGARE:  Härryda kommun
Effekt: ägardialog, information till samtliga förvaltningar
 
MYNDIGHETER: Trafikverket, Länsstyrelsen, Boverket
Effekt: delaktighet, information, ökad kännedom
Bransch- och intresseorganisationer: Naturskyddsföreningen, PRO,  
Effekt: information, delaktighet 
 
FÖRETAG: konsortium, markägare, övriga exploatörer, Swedavia, konsulter och
innovationsbolag med fokusområden ex energi, mobilitet, innovationsområden,
digitalisering 
Effekt: delaktighet, samverkan 
 
POLITIKER lokalt, regionalt, nationellt, internationellt: styrelsen LSUAB, Härryda
kommun, VGR, Göteborg, myndigheter, regering, riksdag
Effekt: måluppföljning, information, delaktighet, samverkan
 
REGIONEN och övriga kommuner, utvecklingsbolag:
Effekt: ökad kännedom, samverkan, benchmarking
 
MEDIA lokalt, regionalt, nationellt och internationellt
Effekt: information, informations- och nyhetsspridning
 
 
Forskare: Chalmers, KTH, IVL mfl 
Effekt: kontinuerlig dialog om vilka utmaningar som ska prioriteras och samverkan,
dialog med forskargrupper 
Finansiärer: Vinnova, VGR, Energimyndigheten, markägare, konsortium, stiftelser
mm, investerare? 
Effekt: finansiering, information, nätverk, (långsiktig stabil utveckling, budget i
balans) 
Nätverk: Gröna Städer, IASP, regeringens utredning Samordning för
bostadsbyggande, BRG, Västsvenska handelskammaren, Västsvenska turistrådet,
Göteborg & Co, Citylab 
Effekt: dialog, ökad kännedom, internationell samverkan, benchmarking 
Studenter: Chalmers, KTH, GU, grundskolor för Minecraft 
Effekt: delaktighet 
Medarbetare och potentiella medarbetare 
Effekt: employer branding

Kommunikationsstrategi Landvetter Södra Utveckling 10

Primära

Sekundära
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KANALKARTA

Kommunikationsstrategi Landvetter Södra Utveckling

L i n k e d I n  
f ö l j a r e :  0 - 4 9 0

We b b s i d a :
www . l a n d v e t t e r s o d r a . s e

N ä s t a  k a n a l  2 0 2 0 ?

Bolagets webbsida är en av huvudkanalerna som vi
uppdaterar och där vi sprider information om bolaget
och projektet. I mars 2019 skapades också en LinkedIn-
sida för bolaget. Val av sociala mediekanal utgick från
den fas där bolaget befann sig med att välja, utvärdera
och skriva avtal med byggaktörer. Den målgrupp som i
det skedet låg närmast till hands att kommunicera med
och skapa kännedom hos var just företag, andra
kommuner, liknande projekt och politiker. 

När målbild och varumärkesplattform tar form för
etapp ett och staden Landvetter Södra kommer
kanalpaletten att utökas med de kanaler som anses
mest relevanta och där våra primära målgrupper
befinner sig.

N y h e t s b r e v
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PLATSVARUMÄRKET BÖRJAR I 
VÅRA LOKALER

Kommunikationsstrategi Landvetter Södra Utveckling 12

Bolaget sitter i en ljus, transparent och central lokal. Det ger oss möjligheter att skapa en plats som genomsyras av
vårt varumärke. Lokalen är tänkt att vara en mötesplats med rum för dialog. I materialval och skyltning visas vår
värdegrund och pågående arbete upp. På sikt är målet att kunna välkomna invånare och nyfikna besökare i en
innovativ dialogbyggnad på plats i Landvetter Södra.
 
Amanda von Matern är ansvarig för design i lokalen och den som i samråd med vd beslutar om inköp av möbler
och inredningsdetaljer.
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BUDSKAP
Huvudbudskap 
- Vi utvecklar en hållbar stad från grunden för minst 25 000 invånare, 15 000 arbetstillfällen och många
nyfikna besökare - en unik möjlighet. 
- Vi bygger en state of art inom hållbar stadsutveckling – en modell för export och replikering. 
- Vi bidrar till tillväxten i Västra Götaland Framtidens boende/stad finns i Landvetter Södra. 
 
 
 
Budskap för speciella teman (ex Stationsläget, mobilitet) 
- Vi har en unik möjlighet att göra rätt från början, att bygga offgrid, bilfritt med människan i fokus. 
- Effektiv, hållbar kollektivtrafik är en av nyckelfaktorerna för att vi ska kunna erbjuda våra invånare en
sömlös vardag, dygnet runt, året om. 
- Med ett regionaltåg och station i Landvetter Södra kan våra invånare och besökare ta sig till flygplatsen
på 4 minuter, Göteborg och Borås på 20 minuter.

Kommunikationsstrategi Landvetter Södra Utveckling 13
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TALESPERSONER
De som är ansiktet utåt i kontakt med media är vd Maria Ådahl, styrelseordförande Per Vorberg och som
pressansvarig Amanda von Matern. Alla bär ett ansvar att hålla sig uppdaterade och säkerställa att allt
material, artiklar och content är i enlighet med vår grafiska profil, tonalitet och budskap. Vid kontakt med
media och i fall där det blir intervju ska text alltid skickas för korr och faktagranskning av ansvarig för
strategisk kommunikation. När kontakt tagits och om intervju bokas meddelar Maria och Per det så att
Amanda kan boka in tid för genomläsning, men också planera in i content plan och spridning.
 
En av huvudaktiviteterna för att öka kännedomen om projektet och bolaget är att medverka och göra
presentationer på diverse konferenser, seminarier och mässor. Presentationer görs av vd,
kommunikations- och marknadsansvarig och styrelseordförande.  Vid visning av ppt säkerställer
presentatör att den är uppdaterad och stämmer vid tveksamheter av det med ansvarig för strategisk
kommunikation. 
 
Ytterligare talespersoner med hänsyn till bildat konsortium 
Till dess att kommunikationsplan för etapp ett är framtagen tillsammans med konsortiemedlemmarna
utser respektive bolag sin talesperson som vid behov kan hänvisas till om frågor berör specifikt bolag
kopplat till projektet Landvetter Södra. Respektive talesperson meddelas bolagets vd och ansvarig
strategisk kommunikation.

Kommunikationsstrategi Landvetter Södra Utveckling 14

Maria Ådahl, VD  Per Vorberg
Styrelseordförande 

Amanda von Matern
Kommunikations- och marknadsansvarig

Patrik Linde
vice ordförande
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AMBASSADÖRER

Kommunikationsstrategi Landvetter Södra Utveckling
15

Alla som på något sätt jobbar med Landvetter Södra Utveckling och stadsutvecklingsprojektet
Landvetter Södra bär ett ansvar som aktiva ambassadörer och positiv spridning av Landvetter Södra och
platsvarumärket. Var och en bär ett ansvar att läsa in sig på kommunikationsstrategin för bolaget och
staden. Har man frågor eller känner sig osäker på vad man ska svara på en viss fråga kan man kontakta
kommunikationsansvarig.

En del av strategin är att arbeta för att invånare och
kollegor i kommunen blir våra ambassadörer.
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En grafisk profil för bolaget och staden har tagits fram 2019. Lokaler, visitkort, vepor, bildval och

presentationsmaterial påverkar mycket hur varumärket uppfattas och ska vara i linje med den grafiska

profilen och ledorden. När bolaget är avsändare används bolagets logotyp och när staden/platsen

marknadsförs används stadens.

 

Logotyp

Symbolen i logotypen representerar de tre dimensionerna i hållbarhet: ekonomisk, ekologisk och

social.

Bolagets kommunikationsstrategi beslutas av bolagets styrelse. Bolagets vd och kommunikations- och

marknadsansvarig står för efterlevnad av varumärket och implementering av de strategiska och

kommunikativa målen som är politiskt beslutade. Kommunikationsstrategin gäller från dess att

bolagets styrelse beslutat om den. Revision vartannat år. Bolagsledningen ansvarar för att strategin

följs upp med årlig rapportering i verksamhetsberättelse.  Bolaget verkar för att vara en kommunikativ

organisation.

G R A F I S K  P R O F I L

A N S V A R  O C H  U P P F Ö L J N I N G

Kommunikationsstrategi Landvetter Södra Utveckling 16
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K R I S H A N T E R I N G

Om kris skulle uppstå i form av negativ debatt, inspel från intressent (medborgare, projektpartner,

intresseorganisationer eller annan) som kan bedömas skada varumärket negativt och behöver

bemötas kallas talespersoner och ansvarig strategisk kommunikation till ett möte för att bena ut och

kartlägga nuläget och lägga en plan för kommunikationen. Det ät viktigt att synka budskapen så att

storyn blir enhetlig. Därefter förankras det i övriga styrelsen och berörda aktörer runt omkring oss,

såsom konsortiemedlemmar och markägare. Viktigt att ställa frågor som: 

- Vad har hänt? 

- Hur kunde det hända?

- Vad ska vi göra åt det? 

- Vad ska man säga? 

Använd de gyllene reglerna: visa empati, erkänn problemet, säg att du ska göra något åt det. Är man

den part som får vetskap om information som bedöms kunna skada varumärket/bolaget/projektet

negativt meddelas ansvarig strategisk kommunikation och vd. 

 

 

Kommunikationsstrategi Landvetter Södra Utveckling 17

Efter krisen
Summera, utvärdera och ställ de kritiska frågorna: 

- Gjorde vi rätt? 

- Vad gjorde vi fel? 

- Kan vi göra någonting bättre nästa gång?
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Bilaga 7.5 
Samarbetsavtal I, Landvetter Södra, Etapp 1 

 
 

  
  
Datum: 2020-11-20  
Reviderad: version 5 Sida 1 (2) 

 

Landvetter Södra Etapp 1 – Principer för prissättning av mark 
 
Byggrätterna inom Etapp 1 delas in i Exploateringslotter som fördelas enligt överenskomna 
andelar inom konsortiet. Byggrätterna ska åsättas marknadsvärde. Parterna ska gemensamt och 
succesivt under utvecklingen av Projektet kalkylera Projektets totala exploateringsekonomi 
vilket innebär bedömning av såväl byggrättsvärden som infrastrukturkostnader och andra 
genomförandekostnader. Som underlag för sådana bedömningar behövs tydlig gränsdragning 
med vad som ingår och inte i markpriset samt vilka åtaganden som åläggs köparna osv. Nedan 
beskrivs principerna för prissättning av marken. Prissättningsmodellen ska preciseras och kan 
komma att justeras under projektets utveckling, då enligt beslut i Styrgruppen. 
 
Generellt 
• Parterna ska under projektets gång gemensamt besluta om andel hyresrätter och 

bostadsrätter i området. Fördelningen ska följa kommunens långsiktiga beslut om 
bostadsförsörjningen. Tills vidare antas en tredjedel hyresrätt. 

 
Byggrättsvärde och bruttoarea 
• Byggrättsvärdet ska sättas per ändamål och per ”ljus BTA” (temperaturreglerad bruttoarea 

ovan mark för huvudbyggnad) enligt detaljplan.  
• ”Ljus BTA” är inte definierad enligt Svensk Standard. Konsortiet ska definiera ”ljus BTA” 

för Projektet och då utgå utifrån BTA och BOA i Svensk Standard (SS 021054:2020).  
• I ”ljus BTA” för bostäder ingår som utgångspunkt inte komplementbyggnader, öppna och 

inglasade balkonger, under- och överbyggnadsrätter samt mörk del av souterrängplan och 
vindsutrymmen. Förtydliganden kring hur dessa ytor ska bedömas ska beskrivas av 
konsortiet före marknadsvärdering av byggrätterna. 

• Eventuell ”ljus BTA” för allmännyttiga ändamål inom exploateringslotter, som exempelvis 
transformatorstation eller annan teknisk anläggning ska ej vara köpeskillingsgrundande 
”ljus BTA”. 

• Köpeskilling för respektive exploateringslott ska beräknas utifrån bedömd ”ljus BTA” 
enligt detaljplan. Om detaljplanen anger exploateringstal så används dessa, annars 
beräknas ”ljus BTA” på planillustrationen.  

• Bedömda antal kvm ”ljus BTA” ska beakta målsättningen med en flexibel detaljplan. 
 

Prissättningen utgår från följande avseende markförhållanden 
• Exploateringslotterna består av obebyggd, oförorenad natur/skogsmark (känslig 

markanvändning enligt Naturvårdsverkets riktvärden) och är fri från underjordiska 
ledningar samt fri från fornlämningar. 

• Prissättningen av respektive byggrätt ska avspegla de faktiska 
grundläggningsförhållandena. Om erforderligt så kompletteras de geotekniska utredningar 
som innefattas i framtagande av detaljplan. 

• Konsortiet ska, före lottval, beredas tillfälle att undersöka värdepåverkande omständigheter 
gällande geotekniska förutsättningar.  
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Bilaga 7.5 
Samarbetsavtal I, Landvetter Södra, Etapp 1 

 
 

  
  
Datum: 2020-11-20  
Reviderad: version 5 Sida 2 (2) 

 

• Exploateringslotten skall vid tillträdet lämnas orörd. Eventuellt värde av skog tillfaller 
köparen, likaså kostnaden för avverkning. 

 
Gatukostnadsersättning, planavgift och förrättningskostnader 
• Med de markanvisade byggrätterna följer inte någon skyldighet att betala 

exploateringsbidrag och/eller gatukostnadsersättning för utförande av allmän plats, den 
kostnaden ingår i vederlaget för marken/byggrätten. 

• Säljaren (kommunen) ansvarar för och bekostar all utbyggnad av allmänna anläggningar 
som ledningar, gator, parkmark och annan allmän plats. 

• Utformning och krav på allmänna anläggningar ska preciseras under projektets utveckling 
och följa teknisk kravställan från kommunen. Likaså gestaltning av allmän plats och 
konstnärlig utsmyckning. 

• Detaljplanen drivs som Exploatörsdriven detaljplan. Exploatörerna betalar löpande 
plankostnader enligt separat överenskommelse. Planavgift enligt taxa kommer därför inte 
att debiteras i samband med bygglov. 

• Säljaren (kommunen) bekostar förrättningskostnader som är hänförliga till tillskapandet av 
exploateringslotterna.  

• Exploateringslotterna ska inte besväras av servitut eller nyttjanderätter som förhindrar 
maximal utnyttjande av byggrätt enligt detaljplanen. 

 
Ledningsanslutningar 
• Köparen ansvarar för anslutningsavgifter för VA och dagvatten och för att ansluta 

exploateringslott till el, fiber och värme enligt för tiden för anslutning gällande taxa. 
• Förläggning av ledningar på kvartersmark inom exploateringslott utförs av resp exploatör.  
 
Förfogandeinskränkning 
• De exploateringslotter som överlåts för uppförande av bostäder upplåtna med hyresrätt ska 

omfattas av ett förfogandeförbud, som innebär att bostäderna i fastigheterna inte får 
upplåtas eller överlåtas med annan rätt än hyresrätt utan kommunens godkännande. 
Förfogandeförbudet ska gälla i 10 år från tillträde. 

• Vid eventuell ombildning från hyresrätt till bostadsrätt år 11-20 från tillträde, utgår 
tilläggsköpeskilling med mellanskillnaden till värdet av byggrätt för bostadsrätt. 

 
Köpeskillingens erläggande 
• Köpeskilling erläggs med 10% vid tecknandet av marköverlåtelseavtal. Resterande belopp 

betalas med räntefri revers. Reversen förfaller till betalning vid tillträde. Tillträde sker vid 
erhållet och lagakraftvunnet mark- eller bygglov för byggnadsarbeten inom den förvärvade 
exploateringslotten. 

• Köpeskillingsreversen säkerställs med moderbolagsborgen och/eller pant i den förvärvade 
fastigheten.  
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sektorn för teknik och förvaltningsstöd 
Mikael Johansson 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-01-14   
 
 

 
 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Diarienummer 
2020KS772 052 

 

Begäran om startbesked för garantiarbeten  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beviljar startbesked för garantiarbeten. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunstyrelsen beslutade den 7 januari 2021 § 13 att belägga nio 
investeringar med startbesked. Garantiarbeten var en av dessa nio 
investeringar.  
 
En del av kostnaden för ett investeringsprojekt kallas garantiarbeten. Det 
förekommer vid byggentreprenad, det vill säga när kommunen bygger nytt, 
bygger till eller bygger om. Garantiarbeten omfattar olika typer av 
besiktningar på byggnaden och dess tekniska installationer samt mark och 
grönytor. När besiktningarna slutförts genomförs kvarvarande åtgärder 
innan utbetalning sker av innehållna medel. 
 
Garantibesiktningen ska enligt gällande lagstiftning genomföras ett till fem 
år efter slutbesiktning. Utbetalning av innehållna medel till entreprenör samt 
kostnader för besiktningar är kommunen som beställare av en entreprenad, 
enligt avtal, ålagda att betala. För att förhindra en rättstvist ska 
garantibesiktning genomföras. 
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 14 januari 2021  
 Planerade garantiarbeten 2021 
 Kvarvarande fel/brister och anmärkningar från slutbesiktning som 

kommunen ansvarar för att åtgärda 
 

 
Ärendet 
 
Beslutad investeringsbudget 
I investeringsbudget 2021-2023 finns 1200 tkr avsatta årligen för så kallade 
garantiarbeten.  
 
Bakgrund till aktuellt projekt 
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Garantiarbeten är en del av kostnaden för ett investeringsprojekt. Det är 
innehållna medel till entreprenör samt medel för garantibesiktning av ett 
objekt. Innehållna medel betalas ut till entreprenören först när godkänd 
garantibesiktning utförts. Garantibesiktning utförs ett till fem år efter 
godkänd slutbesiktning av ett investeringsprojekt. Medel avsätts också för 
korrigeringar som eventuellt behöver utföras och som inte kan härledas till 
byggentreprenören.  
 
Vad? 
Garantiarbeten omfattar olika typer av besiktningar på byggnaden och dess 
tekniska installationer samt mark och grönytor, genomförande av 
kvarvarande åtgärder samt utbetalning av innehållna medel. 
 
Var? 
Under 2021 ska garantiarbeten genomföras på 14 objekt, se bilaga 
"Planerade garantiarbeten 2021". 
 
Varför? 
Ett till fem år efter att ett byggprojekt är slutbesiktigat och godkänt så utförs 
garantibesiktningar, se bilaga ” Kvarvarande fel/brister och anmärkningar 
från slutbesiktning som kommunen ansvarar för att åtgärda”. 
Garantibesiktningar är förutbestämda och ingår i det juridiska 
byggnadskontraktet mellan Härryda kommun, upphandlade entreprenörer 
och besiktningsmän.  
 
Hur? 
Garantiarbeten genomförs av projektledare på fastighetsfunktionen i 
samverkan med berörd entreprenör. När de olika typerna av besiktningar är 
slutförda genomförs besiktning av kvarstående åtgärder. Åtgärderna 
genomförs när verksamhet pågår på objektet men sker i samverkan med 
verksamheten för att minimera eventuell påverkan på pågående verksamhet. 
 
När? 
Garantiarbeten sker löpande under 2021, enligt tidplan för respektive 
entreprenad. 
 
Investeringsutgift och driftkostnad 
Beräknad investeringsutgift är 1200 tkr. Driftkostnaden beräknas till 52 tkr, 
kostnaden finns med i driftbudgeten. 
 
 
 
Per-Arne Larsson Maria Hamrehjelm 
Sektorschef Funktionschef 
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Bilaga planerade garantiarbeten 2021 

 

Objekt Innehållna 
medel (kr) 

Garantibesiktning 
2 år (kr) 

Växtbesiktning 
1 år (kr) 

Extra 
besiktningar 
(Tak, Mark, 

Bygg) 

Kostnader för 
kvarvarande 

fel/brister och 
anmärkningar 

från 
slutbesiktning 

som kommunen 
ansvarar för att 

åtgärda 

Kostnad objekt 
(kr) 

       

Lunnaskolans kök/matsal 100 000 25 000    125 000 

Pinntorps idrottshall 100 000 25 000  25 000  150 000 

Hönekulla gård äldreboende     100 000 100 000 

Näckrosvägens stödboende 50 000 50 000    100 000 

Barrskogens förskola     100 000 100 000 

Säteriskolan    20 000 30 000 50 000 

Backaskolan     100 000 100 000 

Tallgården förskola    25 000 175 000 200 000 

Västergärdets förskola    20 000 30 000 50 000 

Skolgårdsprojekt: Hindås förskola  20 000    20 000 
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Skolgårdsprojek: Ekdalaskolan  20 000    20 000 

Skolgårdsprojekt: Rävlandaskolan  20 000    20 000 

Skolgårdsprojekt: Skinnefjällsskolan  20 000    20 000 

Solstensförrådet 50 000 30 000    80 000 

      1 135 000 
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Kvarvarande fel/brister och anmärkningar från slutbesiktning som kommunen ansvarar för att åtgärda 
 

 

Objekt Kvarvarande fel/brister och anmärkningar från slutbesiktning som kommunen 
ansvarar för att åtgärda Kostnad objekt (kr) 

   

Hönekulla gård äldreboende Problem med läckande tak/ventilationshuvar samt fukt i ytterväggar. 100 000 

Barrskogens förskola Problem i kök med köksutrustning och brunnar. 100 000 

Tallgården förskola Åtgärda tak på grund av läckage. 175 000 

Säteriskolan Åtgärda eventuella brister som uppkommit vid extra besiktning  30 000 

Västergärdets förskola Åtgärda eventuella brister som uppkommit vid extra besiktning  30 000 

Backaskolan 

Kvarvarnade fel inne i huset (förstärkning runt dörrkarmar och dörrstopp) och 
kvarvande fel i utanpåligande utrymningstrapphus (öppen konstruktion orsakar 
vatteninträngning i trappans plåtkonstruktion. Förstärkning av utrymningsdörrar 
och inklädnad pga skadegörelse vid inbrott som har skett) 100 000 

   

  535 000 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Utvecklingsfunktionen  
Ulrika Aebeloe 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2020-12-11   
 

 
 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Diarienummer 
2020KS662 106 

 

 

Handlingsplan för suicidprevention 2020-2025 

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar den länsgemensamma handlingsplanen för 
suicidprevention 2020-2025 samt beslutar att delge handlingsplanen till 
välfärdsnämnden. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Som en del i arbetet med den länsgemensamma handlingsplanen för psykisk 
hälsa, har en handlingsplan för suicidprevention arbetats fram. Hälso- och 
sjukvårdsstyrelsen antog handlingsplanen den 15 oktober 2020. På kommunsidan 
ställde sig styrelsen för Västkom bakom förslaget och rekommenderade 
kommunalförbunden och samtliga kommuner att göra detsamma. 
 
Göteborgsregionens förbundsstyrelse ställde sig bakom handlingsplanen, den 16 
oktober, diarienummer 2019-00429, och rekommenderade samtidigt 
medlemskommunerna att besluta om att anta handlingsplan för suicidprevention 
2020-2025. 
 
Syftet med planen är att minska antalet suicid och suicidförsök i Västra Götaland 
genom förebyggande insatser. I handlingsplanen beskrivs bakgrund, mål och 
syfte, process för framtagande samt aktivitetsområden för det suicidpreventiva 
arbetet. Ambitionen är att planen ska utgöra en grund för kommunernas och 
regionens gemensamma suicidpreventiva arbete där även andra aktörer kan 
inkluderas.  
 
I Härryda kommun finns sedan 2013 en lokal handlingsplan för det 
suicidpreventiva arbetet. Förvaltningen har inväntat den länsgemensamma 
handlingsplanen för att den ska vara vägledande i arbetet med att revidera den 
lokala handlingsplanen som ska påbörjas under våren 2021. Förvaltningen föreslår 
därför att kommunstyrelsen antar den länsgemensamma handlingsplanen och att 
välfärdsnämnden delges planen. 
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 11 december 2020  
 Handlingsplan för suicidprevention 2020-2025  
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 Användarmanual - Handlingsplan för suicidprevention  
 Protokollsutdrag GR 16 december 2020 § 201, inklusive tjänsteskrivelse 
 

Ärendet 
Ett nationellt handlingsprogram för arbetet med att minska suicid beslutades av 
riksdagen 2008. Den nationella visionen för suicidprevention innebär att ”ingen 
människa ska behöva hamna i en sådan utsatt situation att suicid ses som den enda 
utvägen”. För att detta mål ska kunna nås krävs insatser nationellt, regionalt och 
lokalt.  

I januari 2018 gav Vårdsamverkan Västra Götaland, VVG, uppdraget att ta fram 
en länsgemensam handlingsplan för suicidprevention, som en del i Handlingsplan 
psykisk hälsa. Det övergripande syftet med länsgemensam handlingsplan för 
suicidprevention i Västra Götaland är att med suicidpreventiva åtgärder minska 
antalet suicid och suicidförsök. Planen ska också utgöra en gemensam grund för 
kommunernas och regionens suicidpreventiva arbete och framtagande av 
delregionala/lokala handlingsplaner där även andra aktörer kan inkluderas.  

Handlingsplanen för suicidprevention har processats fram genom rådslag med 
företrädare för civilsamhället, polis och tjänstepersoner från kommunerna och 
Västra Götalandsregionen. På rådslaget identifierades sex områden för att främja 
psykisk hälsa, motverka psykisk ohälsa och suicid samt erbjuda insatser till de 
som drabbats. En partsammansatt arbetsgrupp har därefter arbetat vidare med 
förslagen. Handlingsplanen innehåller, förutom sex insatsområden även 
aktiviteter, mål och indikatorer för uppföljning vilka kommer att följas upp av 
Styrgrupp för Västra Götalands Handlingsplan för psykisk hälsa.  

Förslaget till handlingsplan sändes ut på remiss i november 2019. 33 kommuner, 
14 nämnder och styrelser i Västra Götalandsregionen samt tre 
brukarorganisationer besvarade remissen. Härryda kommun var en av parterna 
som lämnade synpunkter på förslaget. 
Efter bearbetningen av inkomna synpunkter har Vårdsamverkan Västra Götaland 
(VVG) samt det Politiska Samrådsorganet för Västra Götalandsregionen och 
Västkom (SRO) ställt sig bakom handlingsplanen.  
 
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen antog handlingsplanen den 15 oktober 2020. På 
kommunsidan ställde sig styrelsen för Västkom bakom förslaget och 
rekommenderade kommunalförbunden och samtliga kommuner att göra 
detsamma. Göteborgsregionens förbundsstyrelse ställdes sig bakom 
handlingsplanen, 2020-10-16, diarienummer 2019-00429, och rekommenderade 
samtidigt medlemskommunerna att besluta om att anta handlingsplan för 
suicidprevention 2020-2025. 
  
Förvaltningens bedömning 
Kommunstyrelsen antog den 9 april 2018 Västra Götalands Handlingsplan för 
psykisk hälsa 2018-2020, i vilken det framgår att en länsgemensam handlingsplan 
för suicidprevention ska tas fram.  

Det suicidpreventiva arbetet och arbetet för psykisk hälsa lyfts fram som ett 
prioriterat område i den av kommunfullmäktige beslutade strategiska planen för 
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mandatperioden 2019-2022 för Härryda kommun, och ingår bland annat som en 
del i strategisk plan för Agenda 2030. I det lokala folkhälsoarbetet är psykisk 
hälsa ett prioriterat område och inom prioriteringen finns insatser som främjar 
psykisk hälsa likväl som insatser som syftar till att motverka psykisk ohälsa och 
suicid. 

I Härryda kommun finns sedan 2013 en lokal handlingsplan för det 
suicidpreventiva arbetet. Förvaltningen har inväntat den länsgemensamma 
handlingsplanen för att den ska vara vägledande då den lokala handlingsplanen 
ska revideras. Under våren 2021 påbörjas arbetet med framtagande av en ny, lokal 
handlingsplan, vilket kommer att ske inom ramen för NOSAM, 
närområdessamverkan mellan kommunen och hälso- och sjukvårdsverk- 
samheterna som är verksamma i Härryda kommun.   
 
Förvaltningens bedömning är att handlingsplan för länsgemensam 
suicidprevention utgör en bra vägledning för det lokala arbetet då den är kort, 
konkret samt ger möjlighet för kommunen att forma arbetet utifrån lokala 
förutsättningar. Då kommunstyrelsen, enligt reglementet, ansvarar för 
kommunens folkhälsoarbete föreslår, förvaltningen att kommunstyrelsen antar den 
länsgemensamma handlingsplanen samt delger planen till välfärdsnämnden då 
flera av insatserna i planen utförs inom välfärdsnämndens ansvarsområden. 
 

 

 

Peter Lönn Birgitta Flärdh 
Kommundirektör Utvecklingschef 
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Orden suicid och självmord används oftast synonymt 
och syftar båda på en handling för att medvetet orsaka 
sin egen död. Eftersom ordet självmord kan uppfattas 
ge anspelningar på kriminell handling har vi i den här 
handlingsplanen valt att använda ordet suicid.  

Suicid är ett komplext problem
Suicid är ett komplext samhälls- och folkhälsoproblem, 
som kräver många olika angreppssätt. Suicid är i sig 
ingen sjukdom. Det är inte ens nödvändigt att psykisk 
sjukdom ligger bakom. Däremot är psykisk sjukdom 
eller någon form av psykisk ohälsa en vanlig riskfaktor 
för suicid. 
Suicidalitet är ett samlingsbegrepp för suicidtankar, 
suicidförsök och fullbordade suicid. Suicidalt beteende 
påverkas av biologiska-, psykologiska-, sociologiska- 
och omgivningsfaktorer. Statistiskt sett tar drygt tre 
svenskar sitt liv varje dag. Suicid genomförs främst av 
män och äldre personer, medan suicidförsök främst 
genomförs av kvinnor och yngre. 

Varje år tar cirka 200 personer i  
Västra Götaland sitt liv
I Sverige har antalet suicid kontinuerligt minskat i 
befolkningen sedan mitten av 1980-talet men planat 
ut det sista decenniet. I gruppen 15-24 år har antalet 
legat på en oförändrad nivå. I Västra Götaland inträffar 
cirka 200 suicid varje år och uppskattningsvis görs 2000 
suicidförsök. Vid suicidförsök finns ett större mörkertal 

än vid fullbordat suicid eftersom alla personer som 
gör suicidförsök inte söker sjukvård och därför inte 
registreras.  

Resultat kräver långsiktigt arbete
Ett nationellt handlingsprogram beslutades av riksdagen 
2008 för arbetet med att minska suicid.1 Den nationella 
visionen för suicidprevention innebär att ”ingen 
människa ska behöva hamna i en sådan utsatt situation 
att suicid ses som den enda utvägen”. För att detta mål 
ska kunna nås krävs insatser på såväl individ- som på 
befolkningsnivå nationellt, regionalt och lokalt. 

Att förebygga suicid är inte bara ett sätt att ge hjälp i 
livsfarliga situationer utan innebär även ett långsiktigt 
arbete för att få ner antalet suicid och suicidförsök. 
Det kan handla om att tidigt observera varningssignaler, 
identifiera, remittera, ge stöd till individer och grupper 
i särskilt utsatta situationer samt att utbilda personal. 
Varje liv som kan räddas är en framgång. Därför är det 
viktigt att förebygga suicid till skydd för livet. 

I Västra Götalands Handlingsplan för psykisk hälsa 
2018-2020 anges målet; Nollvision om suicid i Västra 
Götaland.2 Denna handlingsplan har samma vision.

1 www.folkhalsomyndigheten.se, www.suicidprevention.se
2 Det goda livet i Västra Götaland Handlingsplan psykisk hälsa 2018-
2020

Mål för suicidprevention i 
Västra Götaland
Antalet suicid i Västra Götaland ska minska med 40 
procent till år 2025. Detta mål är ett delmål i arbetet 
med nollvisionen.

Syfte
Syftet med handlingsplanen är att med suicidpreventiva 
åtgärder minska antalet suicid och suicidförsök i Västra 
Götaland. Planen ska utgöra en gemensam grund för 
kommunernas och regionens suicidpreventiva arbete. 
Det kan även utgöra grund för samarbete med andra 
aktörer. 

Bakgrund
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Genomförande  
Sedan 2018 pågår ett arbete inom ramen för delregional 
och lokal vårdsamverkan med genomförande av Västra 
Götalands Handlingsplan för psykisk hälsa. På samma 
vis förväntas denna plan omhändertas delregionalt och 
lokalt.

För att uppnå det länsgemensamma målet för denna 
handlingsplan – att minska antalet suicid med 40 % 
till 2025 – och att sträva mot nollvision om suicid i 
Västra Götaland behövs insatser utifrån dels ett 
befolkningsperspektiv, dels ett individperspektiv. 
Perspektiven kompletterar varandra och båda är 
nödvändiga för att ett suicidpreventivt arbete ska kunna 
ge effekt. Det befolkningsinriktade arbetet omfattar 
många olika samhällsaktörer och syftar till att skapa 

mindre riskutsatta miljöer, öka människors medvetenhet 
om suicidproblematik och försöka undanröja de tabun 
som suicid omgärdas av. Det individinriktade arbetet 
bedrivs både inom kommunerna och inom hälso- och 
sjukvården och syftar till att öka kunskapen om att 
stödja personer med risk för suicid på bästa sätt.  

Delregionala och lokala handlingsplaner
Denna handlingsplan på länsnivå utgör en gemensam 
grund för Västra Götalandsregionens och kommunernas 
suicidpreventiva arbete och framtagande av 
delregionala/lokala handlingsplaner.    

Många samhällsaktörer bidrar, och behöver fortsätta 
bidra, i det suicidpreventiva arbetet för att nå mål och 
vision. 

Regionens 
verksamheter

 

 

Kommunerna i 
Västra Götaland

Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG)

Politiska samrådet (SRO)

Delregional vårdsamverkan

Styrgrupp  
Psykisk hälsa

Process för framtagande 
Handlingsplanens innehåll har processats fram genom 
ett rådslag den 14 september 2018 med företrädare 
för civilsamhället, polis och tjänstepersoner från 
båda huvudmännen. Syftet var att identifiera vad som 

behöver göras för att minska suicidtalet samt att 
skapa delaktighet och förankring i det arbete som ska 
göras. På rådslaget identifierades sex områden för 
att främja psykisk hälsa, motverka psykisk ohälsa och 
suicid samt erbjuda insatser till de som drabbats. En 
partsammansatt arbetsgrupp har sedan jobbat vidare 
med förslagen.   

Struktur för samverkan inom psykisk hälsa i Västra Götaland
I Västra Götaland sker samverkan mellan parterna på tre nivåer: lokalt, delregionalt och regionalt.  
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Uppföljning

Styrgrupp för Västra Götalands Handlingsplan för psykisk 
hälsa ansvarar för uppföljning av denna handlingsplan. 
För att följa handlingsplanens mål över tid har ett antal 
indikatorer valts ut. Målsättningen är att indikatorerna 

ska göra det möjligt att jämföra processer och resultat, 
och därigenom stimulera och initiera förbättringsarbetet. 
Varje delregional eller lokal vårdsamverkan kan med 
fördel identifiera egna indikatorer för den uppföljning/
utveckling man vill se. Till handlingsplanen medföljer ett 
dokument som visar vad som ska följas upp och av vem. 

Aktiviteter 
För att nå målet om att minska antalet suicid i 
länet krävs ett långsiktigt arbete som integreras i 
ordinarie verksamhet i såväl kommunernas som 
regionens alla verksamheter. 

Områden som identifierades i samband 
med det inledande rådslaget utgör grund för 
handlingsplanens aktiviteter. 

 Lokal handlingsplan som involverar nyckelaktörer

 Höjd kunskapsnivå  

 Prioritera suicidprevention på ledningsnivå  

 Ökad samordning och tillgänglighet till  
 professionella insatser på alla nivåer 

 Ta vara på civilsamhällets engagemang och kunskap

 Lära av händelseanalyser vid suicid 

Kommuner
Socialtjänst
Barn- och utbildning
Äldreomsorg
Stadsbyggnad/ 
planering
Säkerhetssamordning
Folkhälsa
Kultur och fritid
Elevhälsa 

Räddningstjänst

Försäkringskassan

Försäkringskassan

Arbetsförmedlingen
Arbetsförmedlingen

Universitet/Högskolor

Företagshälsovård

Studieförbund
SOS Alarm

Kriminalvård

Länsstyrelsen

Regeringskansliet/ 
departementen

Polis

NASP

SiS

SKR

FoU

FoU

VGR
Prehospital vård
Primärvård
Somatiskt vård
Psykiatrisk vård
Intensiv vård
Sjukvårdsupplysningen
Folkhälsa

Statliga myndigheter 
med uppdrag 
som berör 

suicidprevention

SiS

SOS Alarm

CIVILSAMHÄLLET

LOKAL NIVÅ
REGIONAL NIVÅ

NATIONELL NIVÅ

Aktörer
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2. Höjd kunskapsnivå

Indikatorer
 > Antal suicid i Västra Götaland fördelat på 

kön och ålder.
 > Antal lokala handlingsplaner som 

innehåller aktiviteter i syfte att höja 
kunskapsnivån hos medarbetare.

Länsgemensam aktivitet
–  Aktivera informationskampanjen Steg för 
livet.
– Planera fortbildningsinsatser, t ex. Aktion 
Livräddning, Första hjälpen till psykisk hälsa/
MHFA, och Psyk-E bas Suicid. 
– Ta fram yrkesspecifika fortbildningar i 
suicidriskbedömning och utarbeta krisplan.

Kunskapsnivån om riskfaktorer för psykisk ohälsa och suicid 
behöver öka. Vissa särskilt sårbara grupper i samhället har en 
ökad risk för suicid t ex minoritetsgrupper, funktionsnedsatta, 
vissa åldersgrupper och närstående till personer som begått 
suicid. Även riskbruk och missbruk är riskfaktorer som är 
viktiga att väga in.  

Utbildningsinsatser behövs för personal som kommer i 
kontakt med suicidnära personer inom hälso- och sjukvården, 
socialtjänsten, förskola/skola, äldreomsorg, räddningstjänst med 
flera. Fortbildningar behöver därför riktas till olika målgrupper 
och ges på ett organiserat sätt till personal inom kommun, 
primär- och specialistvård. 

Generellt sett behövs också ökad kunskap hos allmänheten för 
att minska fördomar, stigmatisering och vart hjälp finns att få. 

1. Lokal handlingsplan som involverar nyckelaktörer

Indikatorer
 > Lokal handlingsplan för suicidprevention.

3 T ex: Riktlinje för samordnad individuell plan, SIP 
och Överenskommelse om samarbete kring personer 
med psykisk funktionsnedsättning och personer med 
missbruk av alkohol och droger och spel om pengar.

Medarbetare i kommunerna och regionen som möter patienter/
brukare i sin vardag har en viktig uppgift i att uppmärksamma 
när personer visar tecken på risk för suicid. 

Det suicidpreventiva arbetet ska bedrivas inom ramen för 
befintlig samverkansstruktur.  Handlingsplanen ska innehålla 
gemensamma mål, aktiviteter, mått på förväntat resultat samt 
ange former för samverkan. Arbetet ska bl a bygga på antagna 
avtal och överenskommelser.3 

Andra viktiga nyckelaktörer i det suicidpreventiva arbetet 
är Länsstyrelsen, Trafikverket, SOS Alarm, Räddningstjänsten, 
Polismyndigheten, Kriminalvården, Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, företagshälsovård, lärosäten samt aktörer 
inom civilsamhället t ex trossamfund och ideella organisationer.
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4. Ökad samordning och tillgänglighet till professionella insatser på alla nivåer 

Indikatorer
 > Upprättande av SIP i befolkningen. 
 > Antal personer som besöker 

primärvården för psykisk ohälsa. 
 > Andel personer som får 

specialistpsykiatrisk vård inom tiden  
för vårdgarantin.

 > Upprättande av krisplaner inom 
specialistpsykiatrin.

Personer med psykisk ohälsa och förhöjd risk för suicid ska 
ges kompetent hjälp och stöd oavsett var behovet identifieras. 
Det ska finnas kända och fungerande rutiner för detta och för 
att slussa vidare personer när det behövs. Tillgängligheten till 
vård och stöd ska vara god oavsett ålder. För personer med 
mer omfattande behov av hjälp krävs god tillgänglighet till såväl 
psykiatrisk som somatisk specialistvård. 

Personer som har behov av samordnade insatser ska erbjudas 
en Samordnad individuell plan (SIP). En SIP säkerställer att 
den enskilde får sina behov tillgodosedda när både kommun 
och region ansvarar för insatser. En SIP gör den enskilde och 
närstående delaktiga i planeringen av insatser från kommun och 
hälso- och sjukvård, och ansvarsfördelningen blir tydlig.

3. Prioritera suicidprevention på ledningsnivå  

Indikatorer
 > Antal lokala handlingsplaner som 

innehåller aktiviteter riktade till 
beslutsfattare, chefer och ledare. 

Beslutsfattare, chefer och ledare måste ha goda kunskaper om 
suicidförebyggande arbete. De har en central roll för att skapa 
förutsättningar i form av tid, resurser, utrymme och kontinuitet. 
Detta krävs för att säkerställa att det suicidpreventiva arbetet 
prioriteras och att denna handlingsplan omsätts i praktiken. 
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5. Ta vara på civilsamhällets engagemang och kunskap

Indikatorer
 > Antal lokala handlingsplaner som 

innehåller aktiviteter som innefattar 
samarbete med civilsamhället. 

Civilsamhället och offentliga verksamheter behöver 
samverka för att motverka stigmatisering och göra det 
lättare att samtala om psykisk ohälsa och suicid. Det finns 
flera intresseorganisationer som arbetar med att skapa 
engagemang, kunskap och dialog. De har en viktig funktion 
i det suicidpreventiva arbetet. Deras informations- och 
utbildningsinsatser samt opinionsbildning förstärker och 
kompletterar insatser från staten, regionerna och kommunerna. 

6. Lära av händelseanalyser vid suicid 

Indikatorer
 > Antal lokala vårdsamverkansgrupper som 

gör händelseanalyser vid suicid. 

Händelseanalyser ökar kunskapen om den suicidala processen 
och identifierar förbättringsområden samt bidrar till att 
utveckla det förebyggande arbetet. En händelseanalys är 
också en viktig del av stöd och återkoppling till närstående, 
personalgrupper eller andra efterlevande. I de fall som en 
individ som begår suicid har insatser från region och kommun 
bör en gemensam händelseanalys göras. 

Händelseanalyser i samverkan med närstående och berörda 
parter  ger en mer detaljerad bild av suicid och dess 
orsaker. En gemensam händelseanalys kan även identifiera 
förbättringsområden mellan verksamheterna, till exempel när 
det gäller samverkan eller kommunikation.
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På vardsamverkan.se hittar du
 > Handlingsplan för suicidprevention
 > Handlingsplan för psykisk hälsa

... och mycket mer!
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Information om användarmanual  
Som en del av arbetet med Handlingsplanen för suicidprevention har ett antal indikatorer valts ut för att 

följa handlingsplanens sex aktiviteter över tid. Syftet med indikatorerna är att utgöra underlag för 

verksamhetsuppföljning av arbetet med suicidprevention. Målsättningen är att indikatorerna ska 

möjliggöra jämförelser av processer och resultat, och därigenom stimulera och initiera förbättringar 

med hänsyn till såväl kvalitet som tillgänglighet.  

 

Syftet med denna användarmanual är att underlätta uppföljningsarbetet genom att för varje enskild 

indikator redovisa definition, datakälla, instruktioner för datainhämtning, avvägningar vid tolkning av 

utfall samt en kortfattad förklaring av de ingående komponenterna för respektive indikator. 

Indikatorerna redovisas i denna manual enligt följande exempelmall, se Tabell 1. 

 

Tabell 1. Exempelmall för rapportering av indikatorer 

Indikator Fullständigt namn på indikatorn 
Förklaring Definition, förtydligande och beskrivning av indikatorn 
Geografisk 
nivå 

Anger den geografiska ”nivå” som data redovisas för (region/delregion/ kommun). 

Karaktär Anger om indikatorn mäter processer eller resultat 
Målområde Specifikation av vilket indikatorvärde som eftersträvas (högt/lågt, JA/NEJ mm.) 

Avvägningar Eventuella avvägningar som behöver tas i beaktande vid tolkning av indikatorn 
Källa Källa för indikatorn, inklusive länk1 
Instruktion Instruktioner för att ta fram data 
Not Eventuell reservation för att mer detaljerad eller annan redovisning av indikatorn 

önskas samt övriga kommentarer 

 

Indikatorerna är betecknade utifrån aktivitet och indikator enligt systemet [1-6].[1-3]. Indikator 2.1 avser 

exempelvis aktiviteten 2 (Höjd kunskapsnivå), indikator nummer 1. 

 

I enlighet med handlingsplanen följer presentationen av aktiviteter och tillhörande indikatorer den 

ordning som aktiviteterna presenteras efter, där Lokal handlingsplan som involverar nyckelaktörer utgör 

den första aktiviteten och Lära av händelseanalyser vid suicid den sista.  

 

Indikatorerna omfattar såväl processindikatorer som resultatindikatorer. En sammanfattning över 

viktiga avvägningar förknippade med processindikatorer och resultatindikatorer följer i Tabell 2. Mer 

utförliga beskrivningar kring avvägningar för olika indikatorer återfinns i användarmanualen för 

Handlingsplan för Psykisk hälsa. 

 

 

 

 

 
1 Angiven länk gäller för 2020-02-27 men kan komma att ändras i framtiden. 
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Tabell 2. Avvägningar kopplade till indikatorkaraktär 

Processindikator • Eventuellt osäker koppling till eftersträvad effekt 

• Utfall direkt hänförlig till specifik aktivitet 

• Snabbrörlig och direkt påverkbar 

• Lämpar sig främst som verktyg för verksamhetsstyrning 
Resultatindikator • Tydlig och direkt koppling till eftersträvad effekt 

• Utfall svårt att hänföra till specifik aktivitet 

• Trögrörlig och svår att påverka 

• Lämpar sig främst som verktyg för verksamhetsutvärdering 
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Sammanfattning av indikatorer 
Nedan följer en sammanfattning av de indikatorer som valts ut för uppföljning av Handlingsplan för 

suicidprevention.  

Tabell 3. Indikatorer för uppföljning av Handlingsplan för suicidprevention 
Indikatorer 

Aktivitet 1. Lokal handlingsplan som involverar nyckelaktörer 
1.1 Lokal handlingsplan för suicidprevention 
Aktivitet 2. Höjd kunskapsnivå 
2.1 Antal suicid i Västra Götaland fördelat på kön och ålder 
2.2 Antal lokala handlingsplaner som innehåller aktiviteter i syfte att höja kunskapsnivån hos medarbetare 
Aktivitet 3. Prioritera suicidprevention på ledningsnivå 
3.1 Antal lokala handlingsplaner som innehåller aktiviteter riktade till beslutsfattare, chefer och ledare 
Aktivitet 4. Ökad samordning och tillgänglighet till professionella insatser på alla nivåer 
4.1 Upprättande av SIP i befolkningen 
4.2 Antal personer som besöker primärvården för psykisk ohälsa 
4.3 Andel personer som får specialistpsykiatrisk vård inom tiden för vårdgarantin 
4.4 Upprättande av krisplaner inom specialistpsykiatrin 
Aktivitet 5.  Ta vara på civilsamhällets engagemang och kunskap 
5.1 Antal lokala handlingsplaner som innehåller aktiviteter som innefattar samarbete med civilsamhället 
Aktivitet 6. Lära av händelseanalyser vid suicid  
6.1 Antal lokala vårdsamverkansgrupper som gör händelseanalys vid suicid 
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Aktiviteter 
1. Lokal handlingsplan som involverar nyckelaktörer 

Bakgrund 

Medarbetare i kommunerna och regionen som möter patienter/ brukare i sin vardag har en 
viktig uppgift i att uppmärksamma när personer visar tecken på risk för suicid.  
 
Det suicidpreventiva arbetet ska bedrivas inom ramen för befintlig samverkansstruktur. 
Handlingsplanen ska innehålla gemensamma mål, aktiviteter, mått på förväntat resultat 
samt ange former för samverkan. Arbetet ska bl. a. bygga på antagna avtal och 
överenskommelser2.  
 
Andra viktiga nyckelaktörer i det suicidpreventiva arbetet är Länsstyrelsen, Trafikverket, SOS 
Alarm, Räddningstjänsten, Polismyndigheten, Kriminalvården, Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, företagshälsovård, lärosäten samt aktörer inom civilsamhället  
t. ex trossamfund och ideella organisationer. 

 

Indikator 1.1: Lokal handlingsplan för suicidprevention 

Indikator Handlingsplan för suicidprevention finns på lokal nivå 

Förklaring Anger om en aktuell handlingsplan på området suicidprevention finns i respektive 
kommun 

Geografisk 
nivå 

Kommun 

Karaktär • Processindikator 

• Anges som JA/NEJ för respektive delfråga 

Målvärde JA-svar eftersträvas för samtliga delfrågor 

Avvägningar Förekomst av handlingsplan säger ingenting om kvaliteten på densamma. 
Källa • Länsgemensam enkät 

Instruktion Uppföljning enligt länsgemensam enkät 

Not I samband med att den länsgemensamma enkäten skickas ut kommer 
kommunerna att ombes att bifoga eller på annat sätt skicka in sin handlingsplan. 

 

2. Höjd kunskapsnivå 

Bakgrund 

Kunskapsnivån om riskfaktorer för psykisk ohälsa behöver öka. Vissa särskilt sårbara grupper 
i samhället har en ökad risk för suicid t. ex minoritetsgrupper, funktionsnedsatta, vissa 

 
2 T. ex: Riktlinjer för samordnad individuell plan, SIP och Överenskommelse om samarbete kring personer med 
psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk av alkohol och droger och spel om pengar.  
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åldersgrupper och närstående till personer som begått suicid. Även riskbruk och missbruk är 
riskfaktorer som är viktiga att väga in.  
 
Utbildningsinsatser behövs för personal som kommer i kontakt med suicidnära personer 
inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten, förskola/skola, äldreomsorg, räddningstjänst 
med flera. Fortbildningar behöver därför riktas till olika målgrupper och ges på ett organiserat 
sätt till personal inom kommun, primär- och specialistvård.  
 
Generellt sett behövs också ökad kunskap hos allmänheten för att minska fördomar, 
stigmatisering och var hjälp finns att få. 

 

Indikator 2.1: Antal suicid i Västra Götaland fördelat på kön och ålder 

Indikator Antal suicid i Västra Götaland 

Förklaring Anger antal individer med dödsorsak ”Avsiktligt självdestruktiv handling 
(självmord)” (X60-X84) delat med antal 100 000 invånare (vidare följs även antal 
suicid i absoluta tal).  

Geografisk 
nivå 

Region/län 

Karaktär • Resultatindikator 

• Anges i antal 

Målvärde Lågt värde eftersträvas 

Avvägningar • Indikatorn avser ”avsiktligt självdestruktiv handling”, detta innebär att intention 
till självskada kunnat fastställas, men däremot kan inte suicidintention 
fastställas då denna ofta är osäker om t.ex. inte ”avskedsbrev” identifieras som 
bekräftar suicidintentionen. Statistiken kan därmed också t.ex. omfatta 
individer som avlidit till följd av skärskada, men där suicidintentionen inte 
kunnat fastställas.  

• Det är välkänt att gränsdragningen mellan suicid och olycksfall ofta är svår. När 
det är oklart uppsåt med handlingen ska klassificering ske enligt 
”Skadehändelser med oklar avsikt” (Y10-Y34), men diagnossättning kan skifta 
mellan olika läkare och från en tidpunkt till en annan.  

• Antalet personer som genomför suicid är relativt få totalt sett, varför skillnader 
över tid kan ge relativt betydande utslag i statistiken vid jämförelser. Det kan 
därför vara svårt att dra slutsatser kring trend vid förändringar mellan år.  

Källa Statistikdatabasen för dödsorsaker, Socialstyrelsen.  
Hämtas från: https://sdb.socialstyrelsen.se/if_dor/val.aspx  

Instruktion 1. Välj diagnos [X60-X84 Avsiktligt självdestruktiv handling (självmord)] 
2. Välj region [Västra Götalands län] 
3. Välj ålder [0–19 år, 20-29 år, 30-64 år, 65+] 
4. Välj kön [Män, Kvinnor, Båda könen] 
5. Välj mått [Antal döda per 100 000] 
6. Välj år [aktuellt år] 
7. Klicka på [Visa resultat] för att få fram resultatet 
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8. Välj [Ålder] i rutan ”Visa i kolumner” för att redovisa resultatet enligt samma 
struktur som det ska rapporteras in i baslinjemätningen 

9. Exportera data genom att trycka på [csv] eller [(excel] till höger om texten 
”Spara tabellen som:” 

Not Det vore önskvärt med en mer fördjupad förståelse avseende individers eventuella 
kontakter inom vård och omsorg föregående suicid, samt fördjupad information 
om riskgrupper, samsjuklighet, pågående behandling osv. utöver den statistik som 
finns publikt tillgänglig i Socialstyrelsens register. Detta för att bättre förstå 
riskpopulationen samt för att bättre förstå inom vilka verksamheter där det är mest 
prioriterat med kunskapshöjande insatser. Under 2020 kommer utredning att 
genomföras avseende möjlighet att genomföra en fördjupad analys utifrån 
uppgifter från journalsystemet. 

 

Indikator 2.2: Antal lokala handlingsplaner som innehåller aktiviteter i syfte att höja 
kunskapsnivån hos medarbetare 

Indikator Antal lokala handlingsplaner som innehåller aktiviteter i syfte att höja 
kunskapsnivån hos medarbetare 

Förklaring Anger om en aktuell handlingsplan finns som omfattar aktiviteter som syftar till 
att höja kunskapsnivån kring suicidprevention hos medarbetare 

Geografisk 
nivå 

Kommun 

Karaktär • Processindikator 

• Anges som JA/NEJ för respektive delfråga 

Målvärde JA-svar eftersträvas för samtliga delfrågor 

Avvägningar - 

Källa • Länsgemensam enkät 

Instruktion Uppföljning enligt länsgemensam enkät 

 

3. Prioritera suicidprevention på ledningsnivå 

Bakgrund 
Beslutsfattare, chefer och ledare måste ha goda kunskaper om suicidförebyggande arbete. 
De har en central roll för att skapa förutsättningar i form av tid, resurser, utrymme och 
kontinuitet. Detta krävs för att säkerställa att det suicidpreventiva arbetet prioriteras och att 
denna handlingsplan omsätts i praktiken. 

 

Indikator 3.1: Antal lokala handlingsplaner som innehåller aktiviteter riktade till beslutsfattare, 
chefer och ledare 

Indikator Antal lokala handlingsplaner som innehåller aktiviteter riktade till beslutsfattare, 
chefer och ledare finns på lokal nivå 
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Förklaring Anger om en aktuell handlingsplan finns som omfattar aktiviteter som riktas till 
beslutsfattare, chefer och ledare inom respektive kommun 

Geografisk 
nivå 

Kommun 

Karaktär • Processindikator 

• Anges som JA/NEJ för respektive delfråga 

Målvärde JA-svar eftersträvas för samtliga delfrågor 

Avvägningar - 

Källa • Länsgemensam enkät 

Instruktion Uppföljning enligt länsgemensam enkät 

 

4. Ökad samordning och tillgänglighet till professionella 

insatser på alla nivåer 

Bakgrund 

Personer med psykisk ohälsa och förhöjd risk för suicid ska ges kompetent hjälp och stöd 
oavsett var behovet identifieras. Det ska finnas kända och fungerande rutiner för detta och 
för att slussa vidare personer när det behövs. Tillgängligheten till vård och stöd ska vara god 
oavsett ålder. För personer med mer omfattande behov av hjälp krävs god tillgänglighet till 
såväl psykiatrisk som somatisk specialistvård.  
 
Personer som har behov av samordnade insatser ska erbjudas Samordnad individuell plan 
(SIP). En SIP säkerställer att den enskilde får sina behov tillgodosedda när både kommun och 
region ansvarar för insatser. En SIP gör den enskilde och närstående delaktiga i planeringen 
av insatser från kommun och region, och ansvarsfördelningen blir tydlig. 

 

Indikator 4.1: Upprättande av SIP i befolkningen 

Indikator Antal upprättade SIP: 

• … generellt 

• … inom vuxenpsykiatrin 

• … inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) 
Förklaring Anger antalet SIP upprättade (KVÅ-Kod: AU124). 

Geografisk 
nivå 

Kommun 

Karaktär • Resultatindikator 

• Anges i antal 

Målvärde Högt värde eftersträvas 
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Avvägningar • Statistiken är beroende av tillämpning av KVÅ-koden AU124. SIP:ar som 
upprättats utan användning av KVÅ-koden registreras inte i statistiken och 
utgör en eventuell felkälla.  

• Då det saknas tillförlitlig uppskattning av antalet personer som är i behov av 
en SIP kan det vara svårt att dra slutsatser kring utvecklingen över tid.  

• Införandet av lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård har sannolikt haft stor betydelse på statistiken mellan åren 2017 och 
2018.  

Källa • VGR:s patientdatabas VEGA (SIP). 

Instruktion Särskilt uttag med hjälp av VGR:s avdelning Data och analys. 

Not • Önskvärt med kvalitativ kompletterande data kring hur många som borde ha 
SIP. 

• Önskvärt att följa SIP med nära koppling till suicid/suicidförsök; under 2020 
sker fortsatt utredning av vad som genom journalsystemet kan följas upp. En 
möjlighet är till exempel att undersöka vilka vård- och omsorgskontakter 
individer som har avlidit genom suicid har haft föregående suicid, samt 
huruvida SIP upprättats. 

• Fram till 2017-12-31 användes KVÅ-koden XU045 istället för AU124. 
 

Indikator 4.2: Antal personer som besöker primärvården för psykisk ohälsa 

Indikator Antal personer som besöker primärvården för psykisk ohälsa 

Förklaring Indikatorn är under utveckling och ska specificeras närmare. Anger antalet 
personer med psykisk ohälsa som besöker primärvården, t. ex. genom att följa: 

• Antal personer som har fått F-diagnos (ska definieras) registrerad i 
primärvården 

• Antal patienter inom primärvården fått psykosocialt stöd genom t. ex. 
besök hos psykolog, psykoterapeut eller kurator 

Geografisk 
nivå 

Region/Kommun 

Karaktär • Resultatindikator 

• Anges i antal 

Målvärde Målvärde inte specificerat 

Avvägningar • Indikatorn kan tolkas på flera sätt. En ökning av antalet personer som besöker 
primärvård för psykisk ohälsa kan å ena sidan innebära att den psykiska 
ohälsan i befolkningen försämrats, å andra sidan kan det innebära att fler får 
hjälp och stöd för psykisk ohälsa inom första linjens psykiatri. Tolkning bör ske 
med hänsyn till hur utvecklingen ser ut inom andra områden. 

Källa • VGR:s patientdatabas VEGA  
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Instruktion Särskilt uttag med hjälp av VGR:s avdelning Data och analys. 

 

Indikator 4.3: Andel personer som får specialistpsykiatrisk vård inom tiden för vårdgarantin 

Indikator Andel personer som inom vuxenpsykiatrin får vård inom 90 dagar, och andel 
personer inom BUP som får vård inom 30 dagar 

Förklaring Anger andel personer som får specialistpsykiatrisk vård för vuxna inom 90 dagar 
från första kontakt med vården respektive andel personer som får vård inom BUP 
inom 30 dagar, vilka är tiderna för vårdgarantin 

Geografisk 
nivå 

Region 

Karaktär • Resultatindikator 

• Anges i andel 

Målvärde Högt värde eftersträvas 

Avvägningar - 

Källa • VGR:s patientdatabas VEGA 

Instruktion Särskilt uttag med hjälp av VGR:s avdelning Data och analys. 

 

Indikator 4.4: Upprättande av krisplaner inom specialistpsykiatrin 

Indikator Antal krisplaner som under året har upprättats i specialistpsykiatrin 

Förklaring Anger antalet krisplaner som under året har upprättats inom specialistpsykiatrin 
(KVÅ-kod: AU123) 

Geografisk 
nivå 

Kommun 

Karaktär • Resultatindikator 

• Anges i antal 

Målvärde Lågt värde eftersträvas 

Avvägningar - 

Källa • VGR:s patientdatabas VEGA 

Instruktion Särskilt uttag med hjälp av VGR:s avdelning Data och analys. 
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5. Ta vara på civilsamhällets engagemang och kunskap 

Bakgrund 

Civilsamhället och offentliga verksamheter behöver samverka för att motverka 
stigmatisering och göra det lättare att samtala om psykisk ohälsa och suicid. Det finns flera 
intresseorganisationer som arbetar med att skapa engagemang, kunskap och dialog. De har 
en viktig funktion i det suicidpreventiva arbetet. Deras informations- och utbildningsinsatser 
samt opinionsbildning förstärker och kompletterar insatser från staten, regionerna och 
kommunerna. 

 

Indikator 5.1: Antal lokala handlingsplaner som innehåller aktiviteter som innefattar samarbete 
med civilsamhället 

Indikator Antal handlingsplaner som innehåller aktiviteter som innefattar samarbete med 
civilsamhället på lokal nivå 

Förklaring Anger antalet aktuella handlingsplaner i respektive kommun som omfattar 
aktiviteter som innefattar samarbete med civilsamhället 

Geografisk 
nivå 

Kommun 

Karaktär • Processindikator 

• Anges som JA/NEJ för respektive delfråga 

Målvärde JA-svar eftersträvas för samtliga delfrågor 

Avvägningar - 

Källa Länsgemensam enkät 

Instruktion Uppföljning enligt länsgemensam enkät 

 

6. Lära av händelseanalyser vid suicid 

Bakgrund 

Händelseanalyser ökar kunskapen om den suicidala processen och identifierar 
förbättringsområden samt bidrar till att utveckla det förebyggande arbetet. En 
händelseanalys är också en viktig del av stöd och återkoppling till närstående, 
personalgrupper eller andra efterlevande. Samtliga parter av handlingsplanen ska göra 
händelseanalys vid suicid.  
 
Händelseanalyser i samverkan med närstående och berörda parter ger en mer detaljerad bild 
av suicid och dess orsaker. En gemensam händelseanalys kan även identifiera 
förbättringsområden mellan verksamheterna, till exempel när det gäller samverkan eller 
kommunikation.  
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Indikator 6.1: Antal lokala vårdsamverkansgrupper som gör händelseanalys vid suicid 

Indikator Antal lokala vårdsamverkansgrupper som uppger att händelsesanalyser 
genomförs mellan berörda verksamheter vid suicid för att identifiera 
förbättringsarbete.   

Förklaring Anger antalet vårdsamverkansgrupper som gör händelseanalys vid suicid.   

Geografisk 
nivå 

Lokal vårdsamverkan  

Karaktär • Processindikator 

• Anges som JA/NEJ för respektive delfråga 

Målvärde JA-svar eftersträvas för samtliga delfrågor 

Avvägningar - 

Källa Länsgemensam enkät 

Instruktion Uppföljning enligt länsgemensam enkät 
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  Justeras:      1 (1) 

Förbundsstyrelsen 

Protokollsutdrag 2020-10-16 

Göteborgsregionens kommunalförbund 

Teams-möte 

 

Protokollsutdrag 

§ 201. Handlingsplan för suicidprevention 2020–2025  

Diarienummer: 2019-00429 

Beslut 

Förbundsstyrelsen ställer sig bakom och rekommenderar medlemskommunerna 

att besluta att anta Handlingsplan för suicidprevention 2020–2025. 

Sammanfattning av ärendet 

Västkoms styrelse ställde sig 2020-09-01 bakom ett förslag till Handlingsplan för 

suicidprevention 2020–2025 och rekommenderade kommunalförbunden att 

rekommendera kommunerna att ta beslut om handlingsplanen. 

Inom ramen för den länsgemensamma handlingsplanen för psykisk hälsa 2018–

2020 finns beskrivet att en länsgemensam handlingsplan för suicidprevention ska 

tas fram. Styrgruppen för psykisk hälsa tog under 2017 fram en uppdragshandling. 

Det politiska samrådsorganet, SRO skickade 2019-11-01 framtaget förslag till 

handlingsplan för suicidprevention på remiss till huvudmännen. Remissvar inkom 

från 33 kommuner, 14 nämnder och styrelser i VGR samt tre brukarorganisationer. 

Styrgruppen för psykisk hälsa omhändertog synpunkterna och ställde sig 2020-03-

05 bakom handlingsplanen. Därefter har Vårdsamverkan Västra Götaland, VVG, 

samt SRO ställt sig bakom handlingsplanen.  

Beslutsunderlag 

• TU från Västkoms styrelse 

• Handlingsplan för suicidprevention 

• Användarmanual - Handlingsplan för suicidprevention  

 

SKICKAS TILL 

Medlemskommunerna 

 

Vid protokollet 

 

 

Gunnel Rydberg 

Förbundssekreterare 

 

Justeras: 

 

 

Marith Hesse             Miguel Odhner  

Ordförande              Justerare 
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 Handlingsplan för suicidprevention 2020–2025 
  1 (1) 

Förbundsstyrelsen – ärende 7 

Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Cecilia Axelsson, planeringsledare  

Datum: 2020-09.14, diarienummer: 2019-00429 

 

Handlingsplan för suicidprevention 2020–
2025 

Förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslås ställa sig bakom och rekommendera 

medlemskommunerna att besluta att anta Handlingsplan för suicidprevention 

2020–2025. 

Sammanfattning 

VästKoms styrelse ställde sig 2020-09-01 bakom förslag till Handlingsplan för 

suicidprevention 2020 – 2025. VästKoms styrelse rekommenderade 

kommunalförbunden att rekommendera kommunerna att ta beslut om 

handlingsplanen. 

Inom ramen för den länsgemensamma handlingsplanen för psykisk hälsa 2018–

2020 finns beskrivet att en länsgemensam handlingsplan för suicidprevention ska 

tas fram.  

Syftet med handlingsplanen är att med suicidpreventiva åtgärder minska antalet 

suicid och suicidförsök i Västra Götaland. Planen ska utgöra en grund för 

kommunernas och regionens gemensamma suicidpreventiva arbete där även andra 

aktörer kan inkluderas. 

Styrgrupp för psykisk hälsa tog under 2017 fram en uppdragshandling som Ann 

Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör för Västra Götalandsregionen, VGR, och 

Thomas Jungbeck direktör för VästKom i januari 2018 ställde sig bakom. En 

partsgemensam arbetsgrupp tillsattes för uppdraget och processledare från 

VästKom och VGR utsågs att leda arbetet. Det politiska samrådsorganet, SRO 

skickade 2019-11-01 förslaget till handlingsplan för suicidprevention på remiss till 

huvudmännen. Remissvar inkom från 33 kommuner, 14 nämnder och styrelser i 

VGR samt tre brukarorganisationer. Styrgrupp för psykisk hälsa omhändertog 

synpunkterna och ställde sig 2020-03-05 bakom handlingsplanen. Därefter har 

Vårdsamverkan Västra Götaland, VVG, samt SRO per capsulam via e-post ställt sig 

bakom handlingsplanen.  

Beslutsunderlag 

• TU från VästKoms styrelse 

• Handlingsplan för suicidprevention 

• Användarmanual - Handlingsplan för suicidprevention  

 

 

Helena Söderbäck               Lena Holmlund 

Förbundsdirektör               Avdelningschef 
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2020-08-11 

Anneli Assmundson Bjerde, VästKom 

 

Handlingsplan för suicidprevention 2020-2025 
 

Förslag till ställningstagande 
 

• VästKoms styrelse ställer sig bakom Handlingsplan för suicidprevention 2020 - 
2025 och rekommenderar kommunalförbunden att rekommendera kommunerna 
att ta beslut om handlingsplanen.  

 
Ärendet 
Inom ramen för den länsgemensamma handlingsplanen för psykisk hälsa 2018–2020 
finns beskrivet att en länsgemensam handlingsplan för suicidprevention ska tas fram.  

Syftet med handlingsplanen är att med suicidpreventiva åtgärder minska antalet suicid 
och suicidförsök i Västra Götaland. Planen ska utgöra en grund för kommunernas och 
regionens gemensamma suicidpreventiva arbete där även andra aktörer kan inkluderas. 

Styrgrupp psykisk hälsa tog under 2017 fram en uppdragshandling som Ann Söderström, 
Hälso- och sjukvårdsdirektör för Västra Götalandsregionen, VGR, och Thomas Jungbeck 
direktör för VästKom i januari 2018 ställde sig bakom.  

En partsgemensam arbetsgrupp tillsattes för uppdraget och processledare från VästKom 
och VGR utsågs att leda arbetet. Det Politiska Samrådsorganet, SRO skickade 2019-11-01 
förslaget till handlingsplan för suicidprevention på remiss till huvudmännen. Remissvar 
inkom från 33 kommuner, 14 nämnder och styrelser i VGR samt tre 
brukarorganisationer. Styrgrupp för länsgemensam handlingsplan psykisk hälsa 
omhändertog synpunkterna och ställde sig 2020-03-05 bakom handlingsplanen. Därefter 
har Vårdsamverkan Västra Götaland, VVG, samt SRO per capsulam via e-post ställt sig 
bakom handlingsplanen.  

 

Göteborg 2020-08-11 

Ann-Charlotte Järnström  Anneli Assmundson Bjerde 
Verkställande Direktör, VästKom Chef välfärdsutveckling, VästKom 

 
 

Bilagor:  

Handlingsplan för suicidprevention 
Användarmanual - Handlingsplan för suicidprevention  
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Personalfunktionen 
Lina Javinder 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-01-08   
 

 
 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Diarienummer 
2020KS615 007 

 

 

Yttrande över kommunrevisionens rapport 
”Granskning av intern kontroll i löneprocessen” 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen noterar förvaltningens yttrande och godkänner de 
åtgärder som förvaltningen redovisat med anledning av revisorernas 
granskning. 
 
Kommunstyrelsen godkänner förvaltningens förenklade tillämpning av 
redovisning som innebär att kvitto för kortare kollektivtrafikresor inte 
behöver redovisas. 
 
Kommunstyrelsen delger kommunfullmäktige och kommunens 
revisorer beslutet. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Härryda kommuns revisorer har gett PwC i uppdrag att utföra en granskning 
avseende kommunens lönehantering. Rapporten visar på en inte helt 
tillfredställande och ändamålsenlig lönehantering och 
löneutbetalningsprocess samt att den interna kontrollen inte är helt 
tillräcklig. 
 
Förvaltningen delar i viss mån revisionens bedömningar. Förvaltningen 
kommenterar rekommendationerna i yttrande över kommunrevisionens 
rapport. 
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse, 8 januari 2021 
 Yttrande över kommunrevisionens rapport ”Granskning av intern 

kontroll i löneprocessen”, 8 januari 2021 
 Granskning av intern kontroll i löneprocessen, 5 oktober 2020 

 
Ärendet 
Härryda kommuns revisorer har gett PwC i uppdrag att utföra en granskning 
avseende kommunens lönehantering. Syftet med granskningen var att 
bedöma om kommunstyrelsen säkerställt en tillfredställande och 
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ändamålsenlig lönehantering och löneutbetalningsprocess med tillräcklig 
intern kontroll. 
 
Rapporten visar att kommunstyrelsen inte har en helt tillfredställande och 
ändamålsenlig lönehantering och löneutbetalningsprocess och att den 
interna kontrollen inte är helt tillräcklig. Pwc ger rekommendationer på vad 
som kan utvecklas i den befintliga lönehanteringsprocessen och att särskild 
vikt bör fästas vid punkt 4. Enligt nuvarande rutin krävs till exempel inte 
kvitto för bussresa. I punkt 4 är rekommendationerna att tydliggöra kravet 
på erforderligt underlag som styrker verifikationen samt säkerställa att 
erforderliga underlag finns för samtliga lönetransaktioner då detta är att 
betrakta som räkenskapsmaterial.  
 
Revisorerna lämnar totalt 7 rekommendationer. Förvaltningen kommenterar 
rekommendationerna i yttrande över kommunrevisionens rapport.  
 
Förvaltningens bedömning 
Granskningen pekar på att det i stor utsträckning finns fungerande rutiner, 
rollfördelning och instruktioner som förvaltningen kommer att bygga vidare 
på. Förvaltningen delar revisionens uppfattning att vissa rutiner och 
kontroller behöver utvecklas och formaliseras. En sådan rutin är tilldelande 
av behörigheter i lönesystemet. Förvaltningen föreslår även översyn av 
internkontroller så att de tydligare syftar mot kontinuerlig utveckling och 
förbättring. 
 
Förvaltningen delar i grunden revisonens uppfattning att anställningsavtal 
ska finnas på plats innan ersättning utbetalas, men har uppfattningen att 
konflikt mellan olika lagrum i vissa fall kan vara skäl till undantag.  
 
Förvaltningen håller med om att en mer digitaliserad lönehantering i många 
delar skulle underlätta hantering för medarbetare och chefer men för att den 
även ska bli säkrare än nuvarande hantering krävs en väl utvecklad och 
beprövad digital lösning.  
 
Förvaltningen delar inte helt revisionens uppfattning om vilka underlag som 
krävs för ersättning vid resor och traktamenten. Enligt beslut som tagits 
gemensamt av ekonomi- och personalfunktion har man avstått från att kräva 
kvitto vid redovisning av kortare bussresor inom regionen. Till grund för 
beslutet låg svårigheten för medarbetare att redovisa kvitto för enskild resa 
med kontoladdning. Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen även i 
fortsättningen godkänner denna förenklade redovisning för att, i linje med 
kommunens resepolicy, inte försvåra kollektivtrafikresa i förhållande till 
resa med bil. Däremot föreslår förvaltningen en översyn av vissa delar som 
till exempel underlag för kilometerersättning och trängselskatt.  
 
 
Peter Lönn Anders Petterson 
Kommundirektör Personalchef 
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Lina Javinder 
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Yttrande över kommunrevisionens rapport ”Granskning av 
intern kontroll i löneprocessen” 
 
Förvaltningens kommentarer till revisionsrapporten 
Granskningen pekar på att det i stor utsträckning finns fungerande rutiner, 
rollfördelning och instruktioner. Dessa rutiner har förvaltningen för avsikt 
att bygga vidare på och utveckla. Nedan redovisas revisionens 
rekommendationer och förvaltningens svar på dessa. 
 

Punkt 1. Rekommendation: Se över och formalisera rutinerna för 
behörighetshanteringen i lönesystemet, t.ex. avseende tilldelning, avslut och 
ändring av behörigheter. 
 
Vad gäller behörighetshanteringen har granskningen visat att rutinerna för 
behörighetshanteringen/administrationen, t.ex. avseende tilldelning, avslut 
och ändring av behörigheter behöver ses över och formaliseras. 
 
Löneenheten har vid tilldelandet av behörighet utgått från 
anställningsavtal samt uppgift från anställande chef, då man 
uppfattat detta förenligt med delegationsordningen. Förvaltningen 
delar revisionens uppfattning om att processens tydlighet gynnas av 
en formaliserad rutin och kommer påbörja arbetet med att ta fram en 
sådan. 
 
Punkt 2. Rekommendation: Säkerställ att fullständiga anställningsavtal 
inkommer till löneenheten innan anställning registreras samt insorteras i 
personalakt för samtliga anställda. 
 
Revisionen noterar att det saknas ett kontrollmoment som säkerställer att 
samtliga anställda har fullständigt upprättade personalakter med 
anställningsavtalen i, samt kontroll av att både arbetsgivare och arbetstagare 
har signerat anställningsavtal innan anställning registreras och lön utbetalas. 
 
Förvaltningen delar i allt väsentligt revisionens inställning och anser sig ha 
rutiner för att lön inte betalas ut innan anställningsavtal inkommit. 
Förvaltningens uppfattning är att det kan finnas tillfällen då andra formella 
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beslut/underlag eller lagar gör att ersättning kan betalas ut som 
verkställighet av beslut, det vill säga utan att det finns ett undertecknat avtal 
från två specifika parter. Exempel på ett sådant tillfälle är ersättning till 
förtroendevalda, där uppdragsformen inte kräver avtal. Ett annat exempel 
kan vara lön till anställd med kortare anställningstid än tre veckor där det i 
lagen (1982:80) om anställningsskydd, LAS, inte finns formellt krav på 
avtal. Förvaltningen har en strävan att få ett av två parter undertecknat avtal, 
men uppfattar att det enligt lag inte finns möjlighet att undanhålla anställd 
ersättning för utfört arbete i de fall arbetsgivaren attesterat utförd tid men 
attest från anställd saknas. 
 
Som revisionen nämner registreras anställning i undantagsfall i syfte att 
starta upp autoskapande av användarkonto, vilket i sin tur krävs för 
beställning av digital utrustning och andra behörigheter. I dessa fall finns 
befintlig rutin som säkerställer att lön inte betalas ut innan avtal attesterat av 
två parter kommer in. Förvaltningen uppfattar att detta problem kommer att 
upphöra när alla anställningsavtal upprättas och signeras digitalt. Se vidare 
under punkt 5. 
 
Punkt 3. Rekommendation: Utvärdera om inte funktionaliteten att kunna 
bevilja samtliga poster på en gång bör inaktiveras i syfte att minimera 
risken för att chefer inte bedömer varje post enskilt. 
 
Enligt uppgift från intervju är det möjligt för chefer att massgodkänna 
frånvaro och arbetsförändringar. Vid de fall detta förekommer har ofta en 
tillstyrkare godkänt alla berörda poster enligt de intervjuade. 
Massgodkännande medför dock en risk för att chef inte bedömer varje post 
för sig. 
 
Förvaltningen har genom tydlig och upprepad information till chefer 
beskrivit vikten av att på den enskilda enheten skapa väl fungerande lokala 
rutiner för att kontrollera och säkerställa korrekthet av registrering i 
lönesystemet i förhållande till faktiskt utfört arbete. Varje arbetsplats har 
specifika förutsättningar och därför måste lokala rutiner upprättas. 
Förvaltningen anser det inte sannolikt eller möjligt att som chef på en större 
skola ha kännedom om när varje enskild vikaries arbetstid har börjat och 
slutat. Förvaltningens uppfattning är att välfungerande rutiner där det finns 
tydliga instruktioner för varje roll på arbetsplatsen är av större vikt vad 
avser kontroll och säkerhet än att administrativt begränsa chefers 
möjligheter att bevilja flera poster på en gång. Förvaltningen kommer trots 
detta att se över och utvärdera konsekvensen av en begränsning i denna 
funktionalitet. 
 
Punkt 4. Rekommendation: Tydliggör att det till reseräkningar och utlägg 
måste finnas erforderligt underlag som styrker verifikationen samt 
säkerställa att erforderliga underlag finns för samtliga lönetransaktioner då 
detta är att betrakta som räkenskapsmaterial. 
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Till tre av tio stickprov har underlag och tillräckliga förklaringar erhållits 
och stickproven har kunnat stämmas av utan anmärkning. För två stickprov 
har endast faktura erhållits som hänförligt underlag, utöver konteringsutdrag 
från lönesystemet. För fem stickprov har vi endast erhållit konteringsutdrag 
från lönesystemet och erforderligt underlag saknas. Vid granskning 
framkommer att man kräver kvitto för parkering och taxi men att man inte 
kräver kvitto för utbetalning av ersättning för bussresor och trängselskatt. 
Enligt beslut som tagits gemensamt av ekonomi- och personalfunktion har 
man avstått från att kräva kvitto vid redovisning av kortare bussresor inom 
regionen. Till grund för beslutet låg svårigheten för medarbetare att redovisa 
kvitto för enskild resa med kontoladdning. Förvaltningen föreslår att 
kommunstyrelsen även i fortsättningen godkänner denna förenklade 
redovisning för att, i linje med kommunens resepolicy, inte försvåra 
kollektivtrafikresor i förhållande till resa med bil. 
 
Som granskningen visar har förvaltningen inte heller krävt kvitto för 
trängselskatt. Även detta beslut har sin grund i svårigheten för medarbetare 
att ta fram underlag för betald skatt per passage. Här föreslår förvaltningen 
en översyn av befintlig rutin för att se om det är administrativt 
rimligt/möjligt att få ta fram kvittens/bevis på att specifik passage är betald. 
En eventuell ändring av befintlig rutin föreslås inte träda i kraft förrän efter 
pågående pandemin då det i nuläget inte är lämpligt att åka kollektivt. 
 
Revisionen visade även att det i två fall saknades kvitto för parkering. Enligt 
befintlig rutin ska chef inte bevilja utlägg innan kvitto lämnats. Denna rutin 
har även tidigare visat brister, vilket löneenheten har observerat vid 
stickprov och också vid upprepade tillfällen uppmärksammat chefer och 
medarbetare på. En ny funktionalitet i lönesystemet, som tillkommit efter 
revisionen, gör att man nu direkt vid rapportering kan bifoga/ladda upp 
kvitto. Förvaltningen menar att detta kommer göra det tydligare att kvitto 
krävs och underlätta efterkontroll.  
 
Vid verifiering av traktamente har revisionen saknat kvitto och bokning för 
vissa resor som medarbetare har ansökt om ersättning för i lönesystemet. 
Förvaltningens syn är att traktamente är en avtalsenlig ersättning för 
merkostnad i samband med resa och ett alternativ till att resa och redovisa 
kvitto/utlägg för omkostnader. Alla resor är redovisade och attesterade med 
syfte, resväg och tidpunkt, men för vissa resor där traktamente utbetalats 
som studiebesök eller avlägset besök i familjehem, går det inte att koppla till 
bokning eller kvitto.  
 
Förvaltningen avser att göra en översyn av rutinen om kilometerersättning i 
syfte att utröna om varje resa bör redovisas med aktuell mätarställning. Om 
det visar sig vara administrativt rimligt att ändra kommer förvaltningen att 
justera rutinen. 
 
Punkt 5. Rekommendation: Undersök ifall det är möjlighet att digitalisera 
och standardisera löneprocessen i syfte att minska riskerna som uppstår i 
den manuella hanteringen och hanteringen av pappersblanketter. 

Page 382 of 413



   
  

4 (5)  
 

 
Revisionen visar att löneprocessen i kommunen inte är digitaliserad utan 
innehåller flera manuella inslag/registreringar liksom fysiska blanketter som 
medför risker i hanteringen. Vi ser att det finns risker bland annat kopplat 
till upplägg av nya anställningar. 
 
Förvaltningen har ett pågående arbete mot en mer digitaliserad löneprocess. 
Målet är en säker och användarvänlig digital lösning som fungerar för en så 
stor del som möjligt av löneprocessen, med fokus på upplägg av 
anställningar och digital attest av avtal. Fram till i dag har tillgängliga 
lösningar enligt förvaltningen inte uppfyllt kraven på användarvänlighet, 
bredd och säkerhet. Förvaltningen har uppfattat det viktigt att inte se 
digitalisering som ett självändamål utan som ett redskap mot en förenklad 
och säkrare löneprocess. Förvaltningens bedömning är att kvaliteten på 
tillgängliga lösningar nu har uppnått en nivå där arbetet mot digitalisering 
kan intensifieras. 
  
Som ett steg att minska användningen av pappersblanketter pågår ett 
pilotprojekt där några enheter registrerar fler orsaker direkt i lönesystemet. I 
projektet prövas lämpliga sätt att föra ut information samt utformning av 
nya kontroller. 
 
Punkt 6. Rekommendation: Utveckla, formalisera och systematisera 
internkontrollarbetet inom löneprocessen där kontrollaktiviteter baseras på 
en riskbedömning med en tydlig roll- och ansvarsfördelning samt att 
kontrollaktiviteter följs upp och utvärderas i syfte att säkerställa att de är 
effektiva. 
 
Revisionen ser att internkontrollarbetet för löneprocessen kan 
utvecklas, formaliseras och systematiseras. I dagsläget saknas ett 
systematiskt internkontrollarbete som bygger på riskbedömning och 
riskhantering, där interna kontrollaktiviteter följs upp och utvärderas i 
syfte att säkerställa att de är effektiva. 
 
Förvaltningen utför i dag ett flertal dokumenterade internkontroller. Fokus 
har övervägande legat på att hitta och åtgärda fel. Förvaltningen är enig med 
revisonen om att kontrollerna bör formaliseras och att större fokus bör 
läggas på uppföljning och utvärdering i syfte att utveckla verksamheten och 
dess metoder. Detta arbete kommer att påbörjas snarast. 
 
Punkt 7. Rekommendation: Överväg ifall genomgång och analys av 
logglistor över förändringar av fasta data i lönesystemet bör ske som ett led 
i det interna kontrollarbetet. 
 
Förvaltningen tar i dag stickprov på loggar över fast data, så som upplägg 
eller förändring av anställning. Den enorma mängd information som finns i 
loggarna över förändringar gör att det önskemål som framförs av revisonen 
om systematisk genomgång och analys av logglistor bedöms som orimligt i 
förhållande till arbetsinsatsen. Loggarna används däremot flitigt för att 
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kartlägga vem som registrerat vad och när ändringen utförts i de fall man 
upptäcker ett fel eller en icke önskvärd avvikelse. 
 
Åtgärder som kommer att vidtas med anledning av rapporten 
Förvaltningens löneenhet kommer se över och formalisera rutinerna för 
behörighetshanteringen i lönesystemet vad avser tilldelning, avslut och 
ändring av behörigheter. Förvaltningens löneenhet kommer att se över och 
utvärdera konsekvensen av en begränsning i möjligheten för chefer att 
bevilja flera poster på en gång i lönesystemet. 
 
Förvaltningen kommer att återuppta arbetet med införande av systemstöd 
för en automatiserad registrering av anställning samt digital signering av 
anställningsavtal. Dessutom kommer löneenheten att fortsätta arbetet mot att 
minimera blanketthantering vid all nyregistrering.  
 
Förvaltningen kommer att utreda möjligheten att förändra rutinen för 
utbetalning av kilometerersättning och trängselskatt och om möjligt införa 
krav på underlag i form av redovisning av mätarställning och enskild 
passage. 
 
Förvaltningens löneenhet kommer slutligen att utveckla formen för 
internkontrollerna och förskjuta fokus från felsökning till att förbättra 
rutiner i syfte att skapa ett mervärde i form av kontinuerlig utveckling och 
riskbedömning. 
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Sammanfattning 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Härryda kommun har PwC genomfört en 
granskning av den interna kontrollen i löneprocessen. Granskningens syfte har varit att 
bedöma om kommunstyrelsen har en tillfredsställande och ändamålsenlig lönehantering 
och löneutbetalningsprocess med tillräcklig intern kontroll.  

Den sammanfattande bedömningen är att kommunstyrelsen inte har en helt tillfredsstäl-
lande och ändamålsenlig lönehantering och löneutbetalningsprocess och att den interna 
kontrollen inte är helt tillräcklig.  

Vi ser att det finns upprättade rutiner vad gäller såväl löneadministratörernas arbetssätt 
som de kontroller som chefer/arbetsledare förväntas göra inför och i samband med löne-
utbetalning. Det finns även en introduktion till lönehanteringen och lönesystemet för nya 
chefer i kommunen som lönefunktionen håller i. Vi ser även att det finns en tydlig organi-
sation med en fastställd roll- och ansvarsfördelning inom löneenheten. 

Generellt är löneprocessen i kommunen inte digitaliserad och innehåller flera manuella in-
slag/registreringar liksom fysiska blanketter som medför risker. Vi ser att det finns risker 
bland annat kopplat till upplägg av nya anställningar, behörighetshanteringen i lönesy-
stemet liksom vad gäller risker kopplat till funktionaliteten att kunna attestera och bevilja 
samtliga poster i lönesystemet på en gång. 

Vi noterar att det saknas ett kontrollmoment som säkerställer att samtliga anställda har 
fullständigt upprättade personalakter med anställningsavtalen i samt kontroll av att både 
arbetsgivare och arbetstagare har signerat anställningsavtal innan anställning registreras 
och lön utbetalas. 

Löneenheten kontrollerar och rättar vid behov utifrån de fel- och signallistor som lönesy-
stemet genererar. Lönenheten genomför en månadsvis kontroll av korrekthet avseende 
två slumpvist registrerade anställningar alternativt rapportering på tillägg/avdrag av befint-
liga anställningar från framtagen logglista från lönesystemet. Vi konstaterar dock att det 
inte finns någon kontroll av att chefer, exempelvis genom signering av lönelistor eller ut-
anordningslistor, vid varje löneutbetalning genomför kontroll av att rätt lön betalas ut till 
rätt medarbetare, dvs. att exempelvis frånvaro är korrekt registrerat. Vi ser också att det i 
dagsläget inte genomförs någon form av genomgång eller analys av logglista över föränd-
ringar av fasta data i lönesystemet. 

Vi ser att internkontrollarbetet för löneprocessen kan utvecklas, formaliseras och syste-
matiseras. I dagsläget saknas ett systematiskt internkontrollarbete som bygger på riskbe-
dömning och riskhantering, där interna kontrollaktiviteter följs upp och utvärderas i syfte 
att säkerställa att de är effektiva. 

Avslutningsvis visar resultatet från vår registeranalys inte på några väsentliga avvikelser 
mer än de som omnämns i rapporten gällande underlag till reseutlägg. Inga väsentliga 
avvikelser förekommer vid vår avstämning mellan lönesystem och huvudbok. Avvikelser 
förekommer vid avstämning mellan lönesystem och Skatteverkets inlämnade arbetsgivar-
deklarationer avseende källskatt och sociala avgifter. Då avvikelsen avser KPA:s sepa-
rata redovisning av pensionsdel av arbetsgivaravgifterna bedöms dessa avvikelser som 
rimliga. Det finns en tydlig process och kontrollmoment vid löneutbetalning och överföring 
av information från lönesystem till ekonomisystem. 
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Rekommendationer 
Utifrån genomförd granskning lämnar vi följande rekommendationer till kommun-
styrelsen: 

• Se över och formalisera rutinerna för behörighetshanteringen i lönesystemet, t.ex. 
avseende tilldelning, avslut och ändring av behörigheter. 

• Säkerställ att fullständiga anställningsavtal inkommer till löneavdelningen innan 
anställning registreras samt insorteras i personalakt för samtliga anställda. 

• Utvärdera om inte funktionaliteten att kunna bevilja samtliga poster på en gång bör 
inaktiveras i syfte att minimera risken för att chef inte bedömer varje post enskilt. 

• Tydliggör att det till reseräkningar och utlägg måste finnas erforderligt underlag 
som styrker verifikationen samt säkerställ att erforderliga underlag finns för samt-
liga lönetransaktioner då detta är att betrakta som räkenskapsmaterial. 

• Undersök ifall det är möjlighet att digitalisera och standardisera löneprocessen i 
syfte att minska riskerna som uppstår i den manuella hanteringen och hanteringen 
av pappersblanketter. 

• Utveckla, formalisera och systematisera internkontrollarbetet inom löneprocessen 
där kontrollaktiviteter baseras på en riskbedömning med en tydlig roll- och an-
svarsfördelning samt att kontrollaktiviteter följs upp och utvärderas i syfte att sä-
kerställa att de är effektiva. 

• Överväg ifall genomgång och analys av logglistor över förändringar av fasta data i 
lönesystemet bör ske som ett led i det interna kontrollarbetet. 
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 Inledning 
1.1. Bakgrund 
Kostnader för löner och andra personalrelaterade kostnader är en betydande del av en 
kommuns totala kostnader. Att lönehanteringen är korrekt och innehåller tillräcklig intern 
kontroll är därför väsentligt. Konsekvenserna av bristande rutiner och kontroller kan få 
både ekonomiska och förtroendemässiga följder.  

Revisorerna har utifrån sin bedömning av väsentlighet och risk valt att inom ramen för 
2020 års revisionsplan genomföra en granskning av området utifrån perspektivet tillräcklig 
intern kontroll. 

1.2. Syfte och revisionsfrågor  
Syftet med granskningen är bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt en tillfredsstäl-
lande och ändamålsenlig lönehantering och löneutbetalningsprocess med tillräcklig intern 
kontroll. För att besvara granskningens syfte har följande revisionsfrågor formulerats: 

• Finns en fungerande löneprocess med en tydlig roll- och ansvarsfördelning? 

• Finns fungerande nyckelkontroller med tillhörande kontrollaktiviteter i löneproces-
sen som berör följande områden: 

- Behörigheter i lönesystem och upplägg av fasta data 
- Tid-/avvikelserapportering (ex. frånvaro) och semester 
- Lönerevision 
- Utlägg (reseräkningar, traktamenten etc.) 
- Månadsvisa lönekörningar 
- Utbetalning av lön och överföring till huvudbok 
 

• Säkerställer kommunstyrelsen att rutinerna fungerar genom att kontrollerna testas 
regelbundet? 

• Förekommer avvikelser vid avstämning mellan lönesystem och huvudbok samt 
mot till Skatteverket inlämnade arbetsgivardeklarationer? 

1.3. Revisionskriterier 
Revisionskriterierna utgörs av tillämpliga lagar såsom semesterlag och kommunallagen 
(ffa 6 kap 6 § om internkontroll) och interna rutiner/riktlinjer, regler och anvisningar. 

1.4. Metod och avgränsning 
Granskningen har genomförts genom en registeranalys av löneutbetalningar för perioden 
januari-april 2020. Utifrån ett antal områden har olika sökningar skett med hjälp av regis-
teranalysen. Resultatet av sökningarna har stickprovsvis kontrollerats och verifierats mot 
underlag tillhandahållna av löneenheten. Utöver registeranalysen har en kartläggning 
genomförts av rutinen för utbetalning av lön samt relevanta nyckelkontroller i löneproces-
sen. Denna del genomförs med hjälp av dokumentstudier och intervjuer med lönechef, 
löneadministratör samt systemadministratör vid löneenheten inom kommunstyrelsens 
förvaltning. De intervjuade har haft möjlighet att sakgranska innehållet i rapporten. 

Granskningsobjekt är kommunstyrelsen, utifrån styrelsens uppsiktsplikt och samordnande 
roll. Pensioner ingår inte i granskningen.  
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 Iakttagelser  
2.1. Organisation kring lönehanteringen 
I Härryda kommun ansvarar löneenheten för lönehanteringen. Löneenheten ingår i per-
sonalfunktionen i kommunen och är centralt styrd under kommunstyrelsens förvaltning. 
Det finns tio heltidsanställda medarbetare i lönenheten med olika typer av ansvar kopplat 
till lönehantering (löneadministratörer, pensionshandläggare, systemförvaltare och kom-
bination mellan dessa roller). Det finns även en anställd löneadministratör som tillhör 
kommunens gymnasieskola som har löpande utbyten med löneenheten genom delta-
gande i dialog/avstämningar och samordnade utbildningstillfällen. Ansvarig för löneenhet-
en är lönechefen som i sin tur lyder under personalchefen i personalfunktionen.  

Kommunen har cirka 3 500 anställda inklusive timvikarier (SCB). Lönenheten hanterar 
cirka 3 800 lönespecifikationer per månad (inkl. arvoden till förtroendevalda) i kommunen. 
Enheten hanterar även löner hos de kommunala bolagen Härryda Energi AB och Land-
vetter Södra AB. 

Löneadministratörerna i löneenheten ansvarar för lönehanteringen i olika enheter i kom-
munen. Anledningen till detta är att enheterna på så sätt lär känna cheferna och skapar 
sig förståelse för rutinerna i dessa enheter. Att löneadministratörerna är specialiserade 
mot sina respektive enheter uppges även bidra till förtroende och en effektiv kommunikat-
ion med cheferna i kommunen. För att minska sårbarheten (t.ex. i samband med som-
marsemestern) har medarbetarna på löneenheten tillgång till interna manualer och check-
listor för lönehantering. Detta har vi kunnat verifiera mot inhämtad dokumentation. Löne-
enheten försöker även sträva efter att minst två medarbetare inom löneenheten kan han-
tera ett specifikt ärende, så att det aldrig är enbart en medarbetare som har kunskapen 
eller erfarenheten av att hantera ett visst ärende. Vid chefsbyte på en enhet stannar van-
ligtvis löneadministratör kvar för att behålla kontinuitet av lönehanteringen i denna enhet.  

2.2. Allmän systeminformation 
Kommunen använder sig av Personec P som personal-/lönesystem. Kommunen ansvarar 
själva för driften av detta system men använder sig av konsultstöd i samband med vers-
ionsuppdateringar och vid behov av större registerutdrag eller liknande från lönesystemet.  

2.3. Behörigheter 
Vid intervju beskrivs att det är lönechefen samt en löneadministratör och en systemadmi-
nistratör som har högsta behörighet i kommunens lönesystem. De har en specifik behö-
righet för att tilldela och förändra behörigheter hos chefer och kommer även åt behörig-
heter för de kommunala bolag som kommunen hanterar lönen för.  

Underställda dessa har kommunens löneadministratörer en mer begränsad roll, dock med 
en relativt hög behörighet. Löneadministratörerna kan till exempel registrera samt hantera 
anställningar och rättningar av löner. 

Utöver dessa finns bland annat följande behörighetsnivåer:  

• Tillstyrkare (anställd i kommunen med administratörsroll på en given enhet som 
har behörighet att tillstyrka händelser som sker lönesystemet, till exempel en ad-
ministratör på en skola som har behörighet för att tillstyrka frånvaro innan ansvarig 
chef genomför attest).  
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• Chef (möjlighet att attestera, hantera och se anställda inom sin organisation).  

• Handläggarbehörighet (behörighet för att administrera och stämma av avtal samt 
ta ut lönerelaterade rapporter ur systemet)  

• HR-specialister (specifik behörighet för arbetsrättsliga frågor som endast ger läs-
behörighet avseende dessa områden).  

• Rapporteringsansvarig för politiken (ansvarar för att lägga in underlag för politiska 
uppdrag).  

• Medarbetare (behörighet att genom självservice registrera uppkomna lönerelate-
rade avvikelser). 

Vid intervju beskrivs att det inte finns någon formaliserad rutinbeskrivning för behörig-
hetsadministration eller blankett för uppläggning eller avslut av priviligierade behörigheter 
i lönesystemet. Från och med juni månad 2020 så sker en automatisk koppling av medar-
betarroll i lönesystemet och löneadministratörerna ansvarar inte längre för att lägga upp 
någon roll i systemet. Systemadministratör eller lönechef har behörighet för att lägga till 
eventuella utökade behörigheter (de roller som beskrivits ovan). Detta sker med stöd av 
ett anställningsavtal eller skriftlig begäran av ansvarig chef via exempelvis e-post. Vid 
avslut av anställning sker ett automatiskt avslut av den anställdes behörighet. 

Systemadministratör genomför informella genomgångar av behörigheterna i lönesystemet 
3-4 gånger per år. Genomgång sker även i samband med att behörigheter ersätts vid 
nyanställningar av chefer.   

2.3.1. Verifiering – kontroll av upplägg av behörighet 

Vi har verifierat att det inte går att registrera ett felaktigt personnummer vid upplägg av ny 
behörighet i lönesystemet. Kontrollen genomfördes utan anmärkning. 

2.4. Uppläggning av fasta data 
Vid anställning av en ny medarbetare ansvarar anställande chef för att färdigställa ett an-
ställningsavtal för berörd anställning som sedan används som underlag för registrering av 
anställd i lönesystemet. Vid behov kan anställande chef konsultera med löneadministratör 
eller HR-specialist kring avtalsfrågor. I undantagsfall kan även löneadministratör upprätta 
anställningsavtalet. Härryda kommun har tagit fram en gemensam avtalsmall för anställ-
ning för en fastanställd medarbetare i kommunen. Det finns även specifika avtalsmallar 
tillgängliga, exempelvis om den anställde har en tidsbegränsad anställning. När avtalet 
har färdigställts och undertecknats av behörig chef skickas det vidare till den anställde 
som skriver under detta avtal och denna originalversion skickas sedan till löneenheten där 
löneadministratör genomför en sista kontroll innan avtalet registreras i lönesystemet. Ori-
ginalversionen av anställningsavtalet arkiveras slutligen i löneenhetens personalakt. Här-
ryda kommun har i dagsläget ingen digital process för anställningsavtal eller signering. 

Vid intervju beskrivs att uppläggning av en ny månadsavlönads anställning i regel sker 
först efter att anställningsavtalet har signerats av båda parter (arbetstagare och arbetsgi-
vare). Undantagsfall sker dock då anställning behöver registreras för att kunna skapa ett 
användarkonto i lönesystemet vilket till exempel är en förutsättning för att en chef ska 
kunna beställa behörigheter i olika system, då det är kopplat till ett användarkonto och 
inte till ett personnummer. I dessa fall bevakas att ett signerat avtal kommer in och ingen 
lön går ut innan ett fullständigt avtal inkommer. 

Lönenheten kan enligt intervju lägga upp anställning för intermittent anställd (timavlönad) 
även om den anställdes signering saknas, vilket i intervju förklaras med att registrering av 
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anställning i sig inte ger rätt till någon ersättning. Arbetad tid som genererar ersättning 
vilket kan komma maskinellt från annat system (TC Pool, dessa tider signeras inte av 
anställd), registreras av den anställde själv eller redovisas via blankett ”Anställningsavtal/ 
tidrapport”. Denna senare blankett är alltid attesterad av chef och oftast även av medar-
betare. Löneenheten har i dessa fall ingen bevakning på att komplett rapport kommer in. 

Det är endast medarbetarna vid löneenheten som kan registrera anställningsuppgifter 
(med undantag för ovan nämnda handläggare som kan göra vissa justeringar). Det finns 
ingen fastställd deadline för när anställningsavtalet och tillkommande underlag ska vara 
fullt ut arkiverade i samband med nyanställning. 

Vid intervju beskrivs att det finns en spärr i lönesystemet som gör att medarbetare inte 
kan ändra fast data på sig själva. Vid sökning på sig själv som medarbetare uppkommer 
man inte i lönesystemets sökresultat och därmed är det inte möjligt att gå in och ändra på 
sin egen fasta data. Det är dock möjligt att i Självservice-vyn ändra ex. sin adress. 

Det finns ingen automatisk spärr i lönesystemet för orimlig bruttolön vid registrering av 
anställning, men systemet skickar ut en varning vid angiven bruttolön överstigande 
37 000 kr i samband med lönekörningar. 

Systemadministratör genomför dagliga körningar i lönesystemet efter avvikande saldon 
och följer upp dessa vid behov. Vid registrering av timlön i samband med timanställning 
avgör antalet nummerpositioner om varning sker i lönesystemet avseende för hög timlön. 
Vid genomfört test i samband med intervju kan en timlön på 1 000 kr registreras utan att 
en varning sker, dock varnar lönesystemet om en timlön på 10 000 kr registreras.  

Lönesystemet är vid granskningstillfället inte kopplat till folkbokföringsregistret, utan per-
sonnummer, adress mm. registreras manuellt av ansvarig löneadministratör. Vid system-
uppdatering av lönesystemet i juni 2020 kommer personnummer att automatiskt att kon-
trolleras mot Skatteverkets register. 

När anställning har skett finns det en möjlighet att ta fram logglista över de förändringar 
som har skett för berörd anställd men vid intervjuer medges att denna funktion inte fullt ut 
är känd hos löneenheten och att analys av förändringar mot logglistor inte genomförs. 

2.4.1. Verifiering – kontroll av spärr 
Vi har kontrollerat att en användare med priviligierade rättigheter (i detta fall lönechef) inte 
kan ändra data på sig själv. Kontrollen gjordes utan anmärkning. 

2.4.2. Verifiering – kontroll av varning för hög bruttolön 
Vi har kontrollerat att varning sker i lönesystemet vid registrering av ny eller förändrad 
månadslön över 37 000 kr. Kontrollen gjordes utan anmärkning. 

2.5. Kontroll av personalregistret 
Nedanstående kontroller av personalregistret har vi genomfört genom dataanalys av löne-
transaktioner för perioden januari - april 2020. Kontrollen har genomförts genom en jämfö-
relse mellan transaktionsfil och personalregistret för att bland annat säkerställa att inga 
transaktioner skapats på anställda som inte finns upplagda i personalregistret.  

• Personer med fler än ett anställningsnummer: 
Genomförd registeranalys har identifierat totalt 696 anställda i kommunen med mer än ett 
anställningsnummer. Att anställda har mer än ett anställningsnummer förklaras med att 
nytt anställningsnummer alltid upprättas i lönesystemet vid nyanställning eller ny tjänst i 
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kommunen (t.ex. om en medarbetare tar tjänstledigt från sin tjänst för att tillträda en an-
nan tjänst i kommunen så skapas två anställningsnummer). Detta bedöms som en rimlig 
förklaring till antalet identifierade anställningar med mer än ett anställningsnummer i ge-
nomförd registeranalys. 
  

• Lönetransaktioner utanför anställningsperioden: 
En sökning har gjorts på individnivå mellan transaktionsfil och personalregistrets anställ-
ningsperiod avseende att inga utbetalningar har skett till personer mer än 90 dagar efter 
anställningen har upphört och 20 dagar före anställningens början. Resultat visar på totalt 
24 stycken utbetalningar efter anställningens slut och 73 stycken utbetalningar före an-
ställningens början. Vi har genomfört en stickprovskontroll av fem utbetalningar efter an-
ställning och fem utbetalningar före anställning. I uppföljning med kommunen har vi erhål-
lit rimliga förklaringar till att dessa utbetalningar har skett. För en utbetalning har vi inhäm-
tat förlikningsavtal som vi har stämt av mot utan anmärkning.  
 

• Kontroll mellan lönetransaktioner och personalregister:  
En sökning har gjorts mellan transaktionsfil och personalregistret avseende transaktioner 
som på anställda som ej finns upplagda i personalregistret. Resultatet visar att totalt 991 
transaktioner har gjorts avseende anställda utanför personalregistret. 315 av transaktion-
erna avser ersättning för pensionsavgifter till ej väsentliga beloppsnivåer. Vi har genom-
fört en stickprovskontroll av totalt fem transaktioner till vilka vi har erhållit rimliga förkla-
ringar från kommunen.   
 

• Kontroll av ologiska personnummer: 
En sökning har gjorts efter personnummer med avvikande kontrollsiffra eller avvikande 
födelsedatum. Resultatet visar att två anställda identifierats med avvikande personnum-
mer. I uppföljning med kommunen har vi erhållit en rimlig förklaring till det avvikande per-
sonnumret, i samtliga fall avser det samordningsnummer1 från Migrationsverket. 
 

• Kontroll av avvikande ålder: 
En sökning har gjorts efter personer med avvikande ålder, vilket definierats som yngre än 
16 år och äldre än 67 år. Resultatet visar att 36 personer i personalregistret identifierades 
med avvikande ålder, samtliga dessa är över 67 år. Vi gjorde ett stickprov på fem perso-
ner med avvikande ålder. Vi har erhållit rimliga och tillräckliga förklaringar/underlag för 
samtliga stickprov. 
 

2.6. Tidrapportering/avvikelserapportering 
Medarbetare rapporterar själva in all frånvaro på grund av sjukdom samt frånvaro i form 
av semester och VAB i lönesystemets självservice-vy. Vid längre frånvaro som föräldrale-
dighet, tjänsteledighet eller annan form av planerad frånvaro genomförs ansökan via 
blankett och skickas in till löneenheten som registrerar denna frånvaro i lönesystemet. Det 
är endast i de fall där den anställde av något skäl inte själv kan registrera sin sjukdom, till 
exempel vid svår sjukdom eller då denne inte lyckas logga in hemifrån som chef är ansva-
rig för att registreringen blir genomförd. Chef registrerar alltid läkarintyg i lönesystemet 
eller meddelar löneadministratör för hjälp med registrering. 

Även timavlönade medarbetare (bortsett från några få grupper av timavlönade) har möj-
lighet att registrera arbetstid, jourhavande tid, extrapass samt frånvaro via lönesystemets 

 
1 Samordningsnummer är en identitetsbeteckning för personer som inte är eller har varit folkbokförda i Sve-
rige. Syftet med samordningsnummer är att myndigheter och andra samhällsfunktioner ska kunna identifiera 
personer även om de inte är folkbokförda i Sverige. 
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självservice. Vi har i denna granskning tagit del av manual för timavlönade som registre-
rar arbetad tid i självservice (Manual för TIM med självservice). 

Ansvarig chef ska attestera all frånvaro som registreras i lönesystemet och blir påmind då 
inte detta har gjorts. Det finns även inlagda påminnelser i lönesystemet som skickas ut då 
anställd inte har skickat in ansökan om semester eller om läkarintyg går ut. Vi har i denna 
granskning tagit del av manual för självservice i lönesystemet för chefer med vägledning 
för hur chefer ska genomföra attest av frånvaro (Stöd och hjälp till arbetsledare i PS- 
självservice).  

Vi har i denna granskning också tagit del av checklista över vad löneadministratörer ska 
kontrollera under en given månad, däribland ej hanterade poster vid lönekörning (Kontrol-
ler – Checklista). Lönechefen i kommunen har som rutin att gå in och kontrollera att det 
inte finns eftersläpning av chefers godkännande av frånvaro och återkopplar till berörd 
chef vid ej godkänd frånvaro.  

Enligt uppgift från intervju är det möjligt för chefer att massgodkänna frånvaro och arbets-
förändringar. Vid de fall detta förekommer har ofta en tillstyrkare godkänt berörda poster 
enligt de intervjuade. Massgodkännande medför dock en risk för att chef inte bedömer 
varje post för sig. 

2.7. Lönerevision 
Det är personalenhetens utredare och personalchefen som driver den årliga löneöver-
synsprocessen i kommunen. Systemadministratör på löneenheten ansvarar för att admi-
nistrera löneöversynen. Denne tar ut en lista över alla tillsvidareanställda per första febru-
ari under innevarande år och sätter upp underlag för att starta upp förhandlingar med 
medlemslistor utifrån facktillhörighet. Förhandlingen sker kodat i kommunens gemen-
samma förhandlingssystem utifrån uppgifter över var anställda fackmässigt är organise-
rade. Förhandlingar sker vid olika tidpunkter utifrån de olika kollektivavtal som är aktuella 
och tidsperioden för löneförhandlingarna. 

Ansvariga chefer i kommunen har behörighet till att gå in och komplettera med uppgifter i 
förhandlingsmodulen i lönesystemet. När slutgiltig överenskommelse har skett mellan 
arbetsgivare och fackförbund stängs förhandlingssystemet och import sker då av över-
enskomna lönelistor till kommunens lönesystem med vidare kontroller från den centrala 
lönefunktionen. 

2.8. Reseräkningar, utlägg och traktamenten 
Vid intervjutillfället beskrivs att månadsavlönades utlägg eller traktamenten i samband 
med resor i tjänsten i Sverige registreras direkt i lönesystemet (självservice) och atteste-
ras av chef i systemet. I de fall kvitto krävs skrivs detta underlag ut och skickas till löne-
administratör hos löneenheten. I sakgranskningen framkommer att det i den senaste vers-
ionen av lönesystemet numera finns möjlighet att bifoga kvitto direkt i självservice-vyn. 
Löneenheten har som krav att erforderligt kvitto med uppgifter om hänförlig moms ska 
registreras men att utbetalning även kan ske om inte ett korrekt kvitto har inkommit. I de 
fall kvitto inte har inkommit försöker löneenheten att efterlysa dessa hos ansvarig chef. 
Enligt beslut från kommunens ekonomichef krävs inte erforderligt kvitto som underlag vid 
bland annat bussresor och trängselskatt men krav om kvitto kvarstår för utlägg som par-
keringsavgift och taxi med mera. 

Vid registrering av reseräkningar, utlägg, och traktamenten vid utlandsvistelser skall regi-
strering av attesterat underlag ske centralt till lönenheten i blankettform.     
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2.8.1. Verifiering av reseräkningar och utlägg 

Under perioden januari-april 2020 har reseräkningar och utlägg till ett belopp om 22 073 
kr betalats ut, uppdelat på 297 transaktioner. Vi har gjort ett stickprov på tio utlägg för att 
verifiera och kontrollera att det finns erforderligt underlag hänförliga till transaktionerna. 
Till tre av tio stickprov har underlag och tillräckliga förklaringar erhållits och stickproven 
har kunnat stämmas av utan anmärkning. För två stickprov har endast faktura erhållits 
som hänförligt underlag, utöver konteringsutdrag från lönesystemet. För fem stickprov har 
vi endast erhållit konteringsutdrag från lönesystemet och erforderligt underlag saknas.  

2.8.2. Verifiering av traktamenten  

Under perioden januari-april 2020 har traktamenten till ett belopp om 70 497 kr betalats 
ut, uppdelat på 80 transaktioner. Vi har gjort ett stickprov på tio transaktioner för trakta-
menten för att verifiera och kontrollera att det finns erforderligt underlag/uppgifter hänför-
liga till transaktionerna. Två av stickproven har rapporterats in av medarbetarna själva via 
lönesystemet där syfte, resväg, tidpunkter mm. framgår. För resterande åtta stickprov har 
traktamentet rapporterats via blankett med beslutsattest samt bifogad reseberättelse. För 
fyra av dessa åtta stickprov har underlag i form av bokning bifogats. För resterande fyra 
traktamenten har varken bokning eller kvitto bifogats. Enligt kommunens rutin behöver 
inte bokning/kvitto/biljetter eller liknande bifogas annat än vid utlandstraktamente då flyg-
resa gjorts.  

2.9. Lönetillägg 
Vid intervju beskrivs att lönetillägg inte är vanligt förekommande i kommunen men i de fall 
lönetillägg sker ska beslut fattas av behörig sektorchef och formaliseras enligt tillägg av 
befintligt anställningsavtal. Lönetillägg ska vara tidsbegränsade i lönesystemet. De verk-
samheter som mest frekvent har tillägg på ursprunglig lön är dagbarnvårdare som utifrån 
sitt kollektivavtal har ett tillägg på 600 kronor per månad. Vid sidan av ordinarie verksam-
het i kommunen så har fackligt förtroendevalda lönetillägg för utebliven Ob-ersättning.  

2.9.1. Verifiering av utdrag och underlag för lönetillägg   
Vi har inhämtat utdrag för lönetillägg per 2020-04-30. Härryda kommun har totalt 51 löne-
tillägg vid berört datum. 44 av dessa 51 lönetillägg är markerade tillsvidare i lönesyste-
met. 26 av de lönetillägg som är markerade tillsvidare avser dagbarnvårdare/barnskötare 
som enligt tillhandahållet kollektivavtal erhåller ett fast lönetillägg om 600 kr som ersätter 
rätten till förskjuten arbetstid enligt AB §23. 10 stycken av lönetilläggen som löper tillsvi-
dare avser arbetskategorin kock/matlagare med ett fast pooltillägg enligt anställningsavtal 
om 840-1000 kronor. För åtta lönetillägg som löper tillsvidare har vi inte kunnat stämma 
av dessa mot hänförligt avtal utan endast överenskommelse via mail.   

Sju lönetillägg är markerade som tidsbegränsade i lönesystemet. Fem av dessa sju löne-
tillägg har kunnat stämmas av mot hänförligt avtal eller dokumenterad överenskommelse.  

2.10. Semester 
2.10.1. Semesterlagen 

Semesterlagen (1977:480) fastställer antal lediga dagar en anställd har rätt till. Lagen är 
dispositiv, vilket innebär att arbetstagare genom kollektivavtal eller andra överenskom-
melser kan förhandla längre semester, men inte kortare. En arbetstagare har rätt till 25 
semesterdagar varje semesterår, givet att anställningen påbörjas före den 31 augusti un-
der semesteråret. Semesterlagen 4 § tydliggör att en arbetstagare har rätt till tjugofem 
semesterdagar varje semesterår. Om anställningen påbörjas efter den 31 augusti under 
semesteråret, har arbetstagaren rätt till endast fem semesterdagar. 
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Vidare behöver arbetsgivare säkerställa att de anställda tar ut minst 20 semesterdagar i 
ledighet varje semesterår, under förutsättning att dagarna är intjänade och betalda. Över-
skjutande dagar får sparas till senare semesterår. Semesterlagen 18 § tydliggör att en 
arbetstagare som under ett semesterår har rätt till mer än tjugo semesterdagar med lön, 
får spara en eller flera sådana överskjutande dagar till ett senare semesterår. Enligt All-
männa bestämmelser (AB) får antalet sparade semesterdagar inte överstiga 30 dagar. 
Dagar över 30 sparade semesterdagar ska utbetalas i form av lön året efter att det kon-
staterats att det finns för många sparade dagar. Arbetstagare som den 31 december 2017 
hade fler än 30 sparade semesterdagar får dock ta ut de överskjutande dagarna under en 
femårsperiod så att arbetstagaren inte har fler än 30 sparade semesterdagar den 31 de-
cember 2022. 

2.10.2. Kommunens rutiner för att säkerställa efterlevnaden av lagen 
Härryda kommun har semesterår som följer kalenderåret. Det går ut en maskinell varning 
via lönesystemet till chefer innan sommaren om de har någon medarbetare som inte har 
planerat att ta ut 20 semesterdagar under innevarande semesterår. Löneenheten gör ing-
en kontroll av varje individ, utan skickar endast ut informationen och påminnelser. Detta 
innebär att det är respektive chef som har det fulla ansvaret att säkerställa att deras med-
arbetare tar ut minst 20 semesterdagar under semesteråret. Det finns en möjlighet för 
anställda att genomföra semesterväxlingar med undantag för vissa enheter.  

Det sker inga automatiska varningar i lönesystemet vid för mycket sparad semester men 
löneadministratörer har som rutin att kontrollera antalet sparade semesterdagar i sam-
band med semesteromställning och ställer uppföljande frågor till de chefer som har an-
ställda med för många kvarvarande semesterdagar. I samband med att verkställande sker 
av januari månads lön görs en maskinell körning enligt manuellt upplagt kalendarie så att 
anställda med fler än 30 sparade semesterdagar får överskridande semesterdagar utbe-
talda. Löneadministratör säkerställer i samråd med ansvarig chef att antalet överskju-
tande semesterdagar är rimliga.  

2.10.3. Verifiering av personer med mer än 40 kvarvarande semesterdagar 

En anställd kan i teorin som mest ha 72 kvarvarande semesterdagar, vilka då skulle bestå 
av 32 dagar som är årets semester (högsta möjliga antal semesterdagar enligt avtal) och 
40 sparade semesterdagar från tidigare år. I registeranalysen identifierades 121 personer 
med mer än 40 sparade semesterdagar, vilket till stor del förklaras av att analysen har 
gjorts precis innan sommarsemesterperioden då de flesta anställda har semester. I vår 
analys har ingen anställd fler än 72 sparade semesterdagar. Vi har gjort en stickprovskon-
troll för fem personer med mer än 40 sparade semesterdagar. För samtliga fem stickprov 
uppgår antal sparade semesterdagar till 51. Detta förklaras med att dessa stickprov har 
totalt 40 dagar sparad semester samt elva dagar intjänad semester till och med april 
2020. 

2.11. Rutin för lönekörning 
Vid intervjuer beskrivs att lönekörning genomförs vid två tillfällen per månad. Ordinarie 
utbetalning sker i slutet av månaden och en extra utbetalning genomförs i början av må-
naden. Vid ordinarie lönekörning har chefer datummässigt fram tills 15:e - 16:e under en 
given månad möjlighet till att registrera/attestera poster i lönesystemet. Efter dessa datum 
har de inte möjlighet att gå in och genomföra förändringar utan har endast möjlighet att se 
aktuella uppgifter för de anställda. Vid behov kan chefer be om att få en tillfällig behörig-
het för att gå in och genomföra förändringar av löneuppgifter innan lönekörning genom-
förs. Från och med 16:e - 17:e genomförs rättningar och kontroller av löneadministratö-
rerna utifrån fel- och varningslistor som systemet har genererat. Fel- och varningslistorna 
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uppdateras löpande under månaden och rättningar genomförs fram tills kvällen innan 
sista dagen för lönekörning. Slutlig verkställande av lön sker normalt den 22:e - 24:e un-
der en given månad och när verkställande har genomförts öppnar lönesystemet igen för 
chefer vilket betyder att berört system är stängt för utomstående exklusive löneenheten i 
en dryg vecka innan det öppnas igen inför nästa månads lönekörning.       

Årligen upprättas en intern tidplan för alla lönekörningar. I denna anges datum för varje 
månad när attest senast ska vara gjord i lönesystemet, när kontroller av löneadministratö-
rer ska vara klara, när löneutbetalningsfil ska vara klar och skickas samt när själva löne-
utbetalningsdagen är. 

Vid intervjuer beskrivs att enhetschefer i kommunen i nuläget inte genomför någon 
systemmässig kostnadskontroll eller e-signering av utanordningslistor. Orsaken till att 
detta inte genomförs är att det i det nuvarande lönesystemet inte finns en tillräckligt bra 
funktion för att en enskild enhetschef ska kunna söka upp de anställda denne har ansvar 
för då sökning endast kan göras på grundkontering på chefens egen verksamhetsgren 
(ansvar och verksamhet – på en kodsträng). Alternativet att ge chefer åtkomst till alla 
verksamheter/kostnadsställen hade enligt utsago vid intervju varit i strid mot GDPR-
lagstiftningen. Det finns inte heller någon rutin för att chefer ska skriva ut och signera lista 
på utbetald lön. I intervju framhålls att det finns en risk för att chefer i samband med löne-
utbetalning inte gör erforderliga kontroller av att rätt lön betalas ut till rätt medarbetare.   

2.12. Utbetalningsrutiner 
Verkställande av lön genomförs i regel på morgonen för utsatt datum för verkställande 
enligt kommunens årliga tidplan. Det måste alltid vara minst två stycken från löneenheten 
som är delaktiga i verkställande av en löneutbetalning. Framtagen löneubetalningsfil 
översänds från kommunens lönesystem till kommunens bank, Nordea. Löneenheten får 
sedan en bekräftelse från banken som skrivs ut, kvitteras och lämnas vidare till ekonomi-
funktionen. Erhållna kvittenser sparas av ekonomifunktionen. Kontroll sker även mellan 
uttagen lista från lönesystemet över att nettosumman överensstämmer med utbetalnings-
kvittensen från banken. Ansvariga för denna kontroll tar en printscreen av lis-
tan/kvittensen. Utbetald lön kontrolleras därför i tre steg; 1) från verkställd och signerad 
lönefil, 2) till utskriven och kvitterad bankbekräftelse och slutligen 3) kvittens av jämfört 
nettosumma från lönelista.  

Vi har tagit del av ett signerat underlag för verkställande av lön i april 2020 som atteste-
rats av två personer genom underskrift. Vi har också tagit del av erhållen kvittens avse-
ende löneutbetalning i april 2020, där totalt utbetalt belopp och datum för utbetalning 
framgår. Slutligen har vi även tagit del av kvittens från lönesystemet avseende lista där 
nettosumma för löneutbetalning framgår. Vår verifiering har gjorts utan anmärkning. 

Vid intervju framkommer att manuella utbetalningar av lön sker vid enstaka tillfällen och 
oftast vid missade utbetalningar som kommunen orsakat. Hantering av manuella utbetal-
ningar sker med stöd av befintlig grunddata i lönesystemet, men utbetalningen hanteras 
manuellt istället för genom en verkställd löneubetalningsfil. Utbetalningen sker som en 
förskottslön genom direktinsättning till medarbetarens bankkonto. Underlag för manuell 
utbetalning lämnas till ekonomifunktionen och scannas in till fakturaportalen där löneche-
fen stämmer av mot underlag. Efter lönechefs attest i fakturaportalen går förskottslönen 
till utbetalning. När förskottslönen läggs in i lönesystemet bokförs det mot ett förskotts-
konto. Vid nästa ordinarie löneutbetalning får den anställde tillgång till en lönespecifikation 
med avdrag för denna förskottslön och då sker även en motbokning mot ovan nämnda 
konto. Utöver lönechefen så har även systemadministratör och en löneadministratör be-
hörighet att utföra slutattest av manuell utbetalning av lön. 
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2.12.1. Verifiering av utbetalning av höga bruttobelopp 

Utifrån registeranalysen har ett stickprov gjorts på fem av de 25 högsta bruttobeloppen 
som utbetalats under perioden januari-april 2020. 21 av de 25 högsta bruttobeloppen un-
der perioden avsåg månadslön. Utvalda lönetransaktioner i stickprovsurvalet avsåg må-
nadslöner. Dessa har stämts av mot anställningsavtal utan anmärkning. 

2.12.2. Kontroll av dubbletter av lönetransaktioner 

En analys har gjorts av lönetransaktioner för att utifrån att kombinera olika parametrar 
kontrollera för potentiella dubbletter, exempelvis ifall dubbel lön utbetalats. Genomförd 
registeranalys har identifierat ett stort antal potentiella dubbletter av lönetransaktioner.   

Ett stickprovsurval omfattande tio medarbetare vilka under en löneperiod haft mer än en 
lönetransaktion på två lika belopp har därför kontrollerats. Resultatet från stickprovet visar 
att det inte rör sig om några faktiska dubbelutbetalningar, utan vi har erhållit förklaringar 
till samtliga medarbetare vi identifierat ha potentiella dubbletter. I de flesta fall rör det sig 
om att medarbetarens lön fördelas på flera kostnadsställen, där summan av lönetransakt-
ionerna är personens månadslön. Inga avvikelser har således noterats. 

2.12.3. Verifiering av avvikande preliminärskatt 

Analysen visar om det preliminärskatteavdrag som gjorts under granskningsperioden på 
individnivå är rimligt eller orimligt. I analyserna redovisas utvalda poster med prelimi-
närskatt som överstiger 61 % respektive preliminärskatt som understiger 20 %. Vi har 
gjort stickprov på tio transaktioner med avvikande preliminärskatt. Vi har fått rimliga för-
klaring och samtliga tio stickprov har stämts av mot skattetabell från Skatteverket. 

2.13. Intern kontroll av lönehantering och löneutbetalning 
Vid intervjuer beskrivs att löneenheten inte har någon fastställd internkontrollplan för lö-
neadministrationen/hanteringen. Löneadministration/hantering ingår inte heller som en del 
av kommunstyrelsens internkontrollplan för år 2020. Lönenheten uppges inte arbeta sys-
tematiskt med någon risk- och väsentlighetsanalys för att identifiera och hantera risker 
inom löneområdet. 

De kontrollmoment som genomförs rent praktiskt i dagsläget av löneenheten avser må-
nadsvis kontroll av korrekthet avseende två slumpvist registrerade anställningar alternativt 
rapportering på tillägg/avdrag av befintliga anställningar från framtagen logglista från lö-
nesystemet. Det är systemadministratör och lönechef som ansvarar för att genomföra 
dessa kontroller med stöd av framtagna underlag från löneadministratörer. Vi har i denna 
granskning tagit del av underlag som bekräftar att denna kontroll genomförs. 

2.14. Överföring av information till ekonomisystemet 
I samband med löneutbetalningen skapas en fil som läses in i kommunens ekonomisy-
stem. Löneenhetens systemleverantör kontrollerar att filen blir inläst korrekt. Tidigare un-
der månaden har testinläsningar gjorts till ekonomisystemet för att kunna rätta felaktiga 
konteringar som ekonomisystemet inte godkänner. Felaktiga konteringar kan till exempel 
bero på stängda ansvarskoder eller felaktiga kombinationer. I enstaka fall rättas kvarva-
rande fel vid det skarpa inläsningstillfället och beror då på att sambandskontroller i eko-
nomis testsystem inte är aktuella. När filen har blivit definitivsatt i ekonomisystemet (sker 
automatiskt) skrivs kvittens ut av systemadministratör.  
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2.14.1. Verifiering 

I granskningen har vi per månad stämt av de lönearter från lönesystemet som avser käll-
skatt och utbetald nettolön mot kommunens huvudbok. I tabellerna nedan återfinns resul-
tatet av denna validering. Saldo enligt huvudbok överensstämmer i allt väsentligt med 
erhållen data från lönesystemet. Differenserna är ej väsentliga och förklaras i huvudsak 
av när extrautbetalningar har skett. 

Tabell 1. Avstämning av transaktioner avseende källskatt mot huvudbok. 

Löneperiod Belopp Källskatt Bokfört i huvudbok Diff Diff % 
202001  -25 463 024 kr -25 505 658 kr 42 634 kr 0% 

202002 -25 401 914 kr -25 380 992 kr -20 922 kr 0% 

202003 -24 618 372 kr -24 630 608 kr 12 236 kr 0% 

202004 -24 741 086 kr -24 707 678 kr -33 408 kr 0% 
 

Tabell 2. Avstämning av transaktioner avseende utbetald nettolön mot huvudbok. 

Löneperiod Belopp Nettolön Bokfört i huvudbok Diff Diff % 

202001 73 747 879 kr 73 747 878 kr 1 kr 0% 

202002 73 195 219 kr 73 195 216 kr 3 kr 0% 

202003 71 620 387 kr 71 620 383 kr 4 kr 0% 

202004 71 665 863 kr 71 665 860 kr 3 kr 0% 
 

2.15. Avstämning av arbetsgivardeklaration 
När löneutbetalningen är genomförd tar systemadministratör fram underlag från lönesy-
stemet för kommunens arbetsgivaravgifter som stäms av mot skatt/arbetsgivaravgifter för 
den aktuella månaden i ekonomisystemet. Systemleverantören laddar upp kommunens 
skatteunderlag och signerar deklarationen elektroniskt hos Skatteverket. Från och med 
2019 redovisar pensionsförvaltaren KPA de månadsvisa skatteuppgifterna av kommu-
nens pensionsdel hos Skatteverket. När KPA laddat upp uppgifterna mot Skatteverket går 
systemförvaltare eller pensionshandläggar in hos KPA och hämtar underlaget som de 
baserar sina uppgifter på samt stämmer av att beloppen överensstämmer. Systemadmi-
nistratör laddar upp kommunens skatteunderlag och signerar sammanräknade uppgifter 
över KPA:s redovisade skatt och kommunens redovisade skattedel vilket avser kommu-
nens totala skatt/arbetsgivaravgifter. 

2.15.1. Verifiering 

Utifrån de transaktioner som skapats i lönesystemet under granskningsperioden har brut-
tolön, förmåner, källskatt och sociala avgifter för de olika ålderskategorierna beräknats 
och stämts av mot Härryda kommuns arbetsgivardeklarationer som lämnats till Skattever-
ket. Resultatet av denna analys syftar till att utföra en rimlighetsbedömning av att den 
information som lämnats till Skatteverket är fullständig och riktig samtidigt som den hjäl-
per till att säkerställa att komplett material till vår registeranalys erhållits. 

Avstämningen redovisas i tabellerna nedan. Avstämningen visar på differens mellan käll-
skatt i lönesystemet och deklarerad källskatt enligt kommunens arbetsgivardeklarationer 
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som lämnats till Skatteverket. Differensen på källskatten och sociala avgifter är den skatt 
som KPA rapporterar in för de pensionsutbetalningar som de utför. Detta framgår av se-
parat underlag som vi tagit del av. Med hänsyn till ovanstående så överensstämmer be-
lopp enligt arbetsgivardeklaration i allt väsentlighet med erhållen data. 

Tabell 3.  Avstämning av transaktioner avseende arbetsgivardeklaration (Bruttolön). 

Löneperiod Bruttolön Dekl Bruttolön Differens (i kr) Differens (i %) 
202001     99 207 607 kr 99 122 539 kr 85 068 kr 0% 
202002 98 831 296 kr 98 845 553 kr -14 257 kr 0% 
202003 96 351 741 kr 96 258 508 kr 93 233 kr 0% 
202004 96 490 722 kr 96 552 556 kr -61 834 kr 0% 

 

Tabell 4.  Avstämning av transaktioner avseende arbetsgivardeklaration (Sociala avgifter). 

Löneperiod Soc Avg DeklSoc Avg Differens (i kr) Differens (i %) 

202001 30 795 357 kr 30 511 772 kr 283 585 kr 1% 

202002 30 671 997 kr 30 411 658 kr 260 339 kr 1% 

202003 29 923 882 kr 29 668 909 kr 254 973 kr 1% 

202004 30 011 677 kr 29 792 859 kr 218 818 kr 1% 
 

Tabell 5.  Avstämning av transaktioner avseende arbetsgivardeklaration (Källskatt). 

Löneperiod Källskatt Dekl Källskatt Differens (i kr) Differens (i %) 
202001 -25 463 024 kr -26 321 132 kr 858 108 kr -3% 
202002 -25 401 914 kr --26 252 176 kr 850 262 kr -3% 
202003 -24 618 372 kr - 25 459 075 kr 840 703 kr -3% 
202004 -24 741 086 kr -25 583 949 kr 842 863 kr -3% 

 

Tabell 6.  Avstämning av transaktioner avseende arbetsgivardeklaration (Förmåner). 

Löneperiod Förmåner Dekl Förmåner Differens (i kr) Differens (i %) 
202001 109 588 kr 109 588 kr 0 kr 0% 
202002 104 762 kr 104 762 kr 0 kr 0% 
202003 113 460 kr 113 460 kr 0 kr 0% 
202004 120 354 kr 120 354 kr 0 kr 0% 

 

 

  

Page 401 of 413



 

16 
 

 Bedömning och rekommen-
dationer 

3.1. Revisionell bedömning 
Den sammanfattande bedömningen är att kommunstyrelsen inte har en helt tillfredsstäl-
lande och ändamålsenlig lönehantering och löneutbetalningsprocess och att den interna 
kontrollen inte är helt tillräcklig. Bedömningen baseras på sammanvägd bedömning av 
respektive revisionsfråga enligt nedan. 

3.2. Bedömningar mot revisionsfrågor 
Nedan anges bedömningen av respektive revisionsfråga. 

Revisionsfråga Kommentar 

Revisionsfråga 1 
Finns en fungerande lönepro-
cess med en tydlig roll- och 
ansvarsfördelning? 

Delvis uppfyllt 
Vi ser att det finns upprättade rutiner vad gäller så-
väl löneadministratörernas arbetssätt som de kon-
troller som chefer/arbetsledare förväntas göra inför 
och i samband med löneutbetalning. Det finns även 
en introduktion till lönehanteringen och lönesystemet 
för nya chefer i kommunen som lönefunktionen hål-
ler i. Vi ser även att det finns en tydlig organisation 
med en fastställd roll- och ansvarsfördelning inom 
löneenheten. 
Generellt är dock löneprocessen i kommunen inte 
digitaliserad och innehåller flera manuella in-
slag/registreringar liksom fysiska blanketter som 
medför risker. Vi ser att det finns risker bland annat 
kopplat till upplägg av nya anställningar, behörig-
hetshanteringen i lönesystemet liksom vad gäller 
risker kopplat till funktionaliteten att kunna attestera 
och bevilja samtliga poster i lönesystemet på en 
gång. 
Vi noterar att det saknas ett kontrollmoment som 
säkerställer att samtliga anställda har fullständigt 
upprättade personalakter med anställningsavtalen i 
samt kontroll av att både arbetsgivare och arbetsta-
gare har signerat anställningsavtal innan anställning 
registreras och lön utbetalas. 
Vad gäller behörighetshanteringen ser vi att rutiner-
na för behörighetshanteringen/administrationen, 
t.ex. avseende tilldelning, avslut och ändring av be-
hörigheter behöver ses över och formaliseras. 
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Revisionsfråga 2 
Finns fungerande nyckelkon-
troller med tillhörande kontroll-
aktiviteter i löneprocessen? 
 

 

Ej uppfyllt 
Löneenheten kontrollerar och rättar vid behov utifrån 
de fel- och signallistor som lönesystemet genererar. 
Lönenheten genomför en månadsvis kontroll av kor-
rekthet avseende två slumpvist registrerade anställ-
ningar alternativt rapportering på tillägg/avdrag av 
befintliga anställningar från framtagen logglista från 
lönesystemet.  
Vi konstaterar dock att det inte finns någon kontroll 
av att chefer, exempelvis genom signering av löne-
listor eller utanordningslistor, vid varje löneutbetal-
ning genomför kontroll av att rätt lön betalas ut till 
rätt medarbetare, dvs. att exempelvis frånvaro är 
korrekt registreras. 
Vi ser att det i dagsläget inte genomförs någon form 
av genomgång eller analys av logglista över föränd-
ringar av fasta data i lönesystemet. 
I verifieringarna och stickproven utifrån registerana-
lysen noterar vi avvikelser vad gäller hanteringen av 
reseräkningar. I flera stickprov saknas erforderliga 
underlag. I övrigt visar resultatet från vår registera-
nalys inte på några väsentliga avvikelser. 

Revisionsfråga 3 
Säkerställer kommunstyrelsen 
att rutinerna fungerar genom att 
kontrollerna testas regelbun-
det? 

Ej uppfyllt 
Vi ser att internkontrollarbetet för löneprocessen kan 
utvecklas, formaliseras och systematiseras. I dags-
läget saknas ett systematiskt internkontrollarbete 
som bygger på riskbedömning och riskhantering, där 
interna kontrollaktiviteter följs upp och utvärderas i 
syfte att säkerställa att de är effektiva. 

Revisionsfråga 4 
Förekommer avvikelser vid av-
stämning mellan lönesystem 
och huvudbok samt mot till 
Skatteverket inlämnade arbets-
givardeklarationer? 

Uppfyllt 
Inga väsentliga avvikelser förekommer vid vår av-
stämning mellan lönesystem och huvudbok. Avvikel-
ser förekommer vid avstämning mellan lönesystem 
och Skatteverkets inlämnade arbetsgivardeklarat-
ioner avseende källskatt och sociala avgifter. Då 
avvikelsen avser KPA:s separata redovisning av 
pensionsdel av arbetsgivaravgifterna bedöms dessa 
avvikelser som rimliga och accepteras. Det finns en 
tydlig process och tydliga kontrollmoment vid löne-
utbetalning och överföring av information från löne-
system till ekonomisystem. 
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3.3. Rekommendationer 
Utifrån genomförd granskning lämnar vi följande rekommendationer till kommun-
styrelsen: 

• Se över och formalisera rutinerna för behörighetshanteringen i lönesystemet, t.ex. 
avseende tilldelning, avslut och ändring av behörigheter. 

• Säkerställ att fullständiga anställningsavtal inkommer till löneavdelningen innan 
anställning registreras samt insorteras i personalakt för samtliga anställda. 

• Utvärdera om inte funktionaliteten att kunna bevilja samtliga poster på en gång bör 
inaktiveras i syfte att minimera risken för att chef inte bedömer varje post enskilt. 

• Tydliggör att det till reseräkningar och utlägg måste finnas erforderligt underlag 
som styrker verifikationen samt säkerställ att erforderliga underlag finns för samt-
liga lönetransaktioner då detta är att betrakta som räkenskapsmaterial. 

• Undersök ifall det är möjlighet att digitalisera och standardisera löneprocessen i 
syfte att minska riskerna som uppstår i den manuella hanteringen och hanteringen 
av pappersblanketter. 

• Utveckla, formalisera och systematisera internkontrollarbetet inom löneprocessen 
där kontrollaktiviteter baseras på en riskbedömning med en tydlig roll- och an-
svarsfördelning samt att kontrollaktiviteter följs upp och utvärderas i syfte att sä-
kerställa att de är effektiva. 

• Överväg ifall genomgång och analys av logglistor över förändringar av fasta data i 
lönesystemet bör ske som ett led i det interna kontrollarbetet. 

 

 

2020-08-25 
 
 
 
 
 

  

Fredrik Carlsson 
Uppdragsledare 

 Fredrik Birkeland 
Projektledare 

 

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) 
(PwC) på uppdrag av Härryda kommuns förtroendevalda revisor enligt de villkor och under de 
förutsättningar som framgår av projektplan från den 2020-02-17. PwC ansvarar inte utan särskilt 
åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport. 
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Bilaga 1. Granskad dokumentation 
Nedan återges översiktligt den dokumentation som granskats inom ramen för gransk-
ningen. 

• Bryttider och löneutbetalningsdagar 2020 

• Utskick Bryttider och löneutbetalningsdagar 2020 

• Manual för TIM med självservice (2017-05-24)  

• Manual verkställande av lön  

• Stöd och hjälp arbetsledare självservice (2018-10-12) 

• Kontroller – checklista för löneadministratörer 

• Dokumentation över månatliga kontroller av löneenheten 

• Dokumenthanteringsplan, personal och lön (2013-11-25) 

• Kollektivavtal arb.tid Dbv. paragraf 11 (2014-05-06) 
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Sveriges Kommuner och Regioner 
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 
Org nr: 222000-0315, info@skr.se, www.skr.se 
 

 Kommunstyrelserna 
 

 

Meddelande från styrelsen - Överenskommelse mellan Staten 
och Sveriges Kommuner och Regioner om Välfärdsteknik 
med de äldre i fokus 2021 
 
Ärendenr: 20/01595 

Förbundsstyrelsens beslut 
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har vid sammanträde den 18 
december 2020 beslutat  

att för sin del godkänna överenskommelsen för 2021 med staten om äldreomsorg – 
teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus, samt  

att i en skrivelse informera kommunerna om överenskommelsen 

 

Bakgrund 
SKR och regeringen träffade i januari/februari 2020 en treårig överenskommelse för 
åren 2020-2022 som syftar till att ge kommunerna bättre förutsättningar att 
verksamhetsutveckla äldreomsorgen med digitalisering. ”Överenskommelse äldre – 
teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus”.  

Äldreomsorgen står inför stora utmaningar. Parallellt med den demografiska 
förändringen bedöms rekryteringsbehovet till äldreomsorgen som mycket 
omfattande. Nya arbetssätt med digitalt stöd behövs. Det finns ett stort intresse bland 
kommunerna att öka användningen av välfärdsteknik och att ta del av 
digitaliseringens möjligheter men också stora utmaningar. Kommunerna har 
begränsade resurser och det finns behov av kompetenshöjande insatser och 
erfarenhetsutbyte. För att uppnå goda resultat på området behövs samverkan mellan 
staten och kommunerna. Överenskommelsen har omfattat totalt 200 mkr under 2020, 
den totala summan och dess fördelning är densamma även under 2021.  
 
Överenskommelsen består av: 

- Riktat statsbidrag till kommunerna  
Kommunerna har möjlighet att rekvirera ett ekonomiskt stöd för att ges bättre 
förutsättningar att utveckla och implementera nya arbetssätt med lämpliga 
digitala/tekniska verktyg. Under 2020 har ca 260 kommuner rekvirerat 
medlen. 

mailto:info@skl.se
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- Modellkommuner.  
10 kommuner - Borås, Eskilstuna, Grästorp, Kalmar, Karlstad, Kramfors, 
Lund, Skellefteå, Uddevalla, Övertorneå – utsågs i juni 2020 till 
modellkommuner. Dessa kommuner har kommit lite längre i införandet av 
välfärdsteknik samt har i uppdrag att stödja övriga kommuner med digital 
verksamhetsutveckling inom kommunal vård och omsorg. 

- Nationell stödfunktion.  
SKR har inrättat en nationell stödfunktion/ett kompetenscenter för 
välfärdsteknik för att stödja kommunerna i arbetet med att implementera 
digital teknik i kommunalt finansierad äldreomsorg samt ge särskilt stöd till 
modellkommunerna. De 10 modellkommunerna utgör en del av det samlade 
nationella kompetenscentret. 

I arbetet inom överenskommelsen för välfärdsteknik samverkar SKR även med och 
tar tillvara den kunskap och erfarenhet som finns hos relevanta statliga myndigheter, 
nationella kunskapscentrum och andra särskilda nationella uppdrag med koppling till 
äldreomsorg och digitalisering.  

 
Under 2020 fick Inera AB i uppdrag av SKR att slutföra sitt projekt Säker digital 
kommunikation, (SDK), vilket syftade till att skapa förutsättningar för enkel, säker 
och enhetlig hantering av känslig ostrukturerad information. Projektet slutförs till 
årsskiftet och Inera AB beräknas under 2021 kunna börja erbjuda kommunernas 
socialtjänst/äldreomsorg att i framtiden upprätta en säker digital kommunikation med 
andra huvudmän och myndigheter.  
 
I överenskommelsen för 2021 görs få förändringar. SKR får nu i uppdrag att med 
fokus på informationssäkerhetsarbetet, fortsätta stödja kommunerna att skapa 
förutsättningar för att kunna införa en säker digital kommunikation. SKR ska även 
kunna stödja kommunerna med information och ökad kunskap om säkra 
inloggningar vid införskaffandet av välfärdsteknik. En ambitionshöjning i 
kommunernas informationssäkerhetsarbete ger även kommunerna bättre 
förutsättning att till exempel hantera kommande förslag till lagstiftning om ökade 
möjligheter för informationsutbyte. 
 
Därutöver har regeringen och SKR har den 2 december 2020 träffat en 
överenskommelse om en avsiktsförklaring för en digital infrastruktur till stöd för 
välfärden. Inom ramen för det arbete som påbörjas med anledning av 
avsiktsförklaringen ska SKR tillvarata den nationella stödfunktionens arbete genom 
att utbyte av kunskap och erfarenheter.  

 

Medel till kommunerna 
Beslut om utbetalning av medel om totalt 183 700 000 kronor till kommunerna som 
stimulansmedel under 2021 kommer att fattas genom särskilt regeringsbeslut ställt 
till Kammarkollegiet.  
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Av medlen ska 168 700 000 kr fördelas till samtliga kommuner. Medlen fördelas 
efter en fördelningsnyckel baserat på antal personer som är 80 år eller äldre i 
kommunen, men med ett minimibelopp om 250 000 kronor till varje kommun 
(bilaga 1 i överenskommelsen). 
15 000 000 kronor ska fördelas lika till de kommuner som utsetts till 
modellkommuner.  
 
Medlen till kommunerna utbetalas engångsvis efter rekvisition från kommunerna 
ställd till Kammarkollegiet. De kommuner som utses till modellkommuner efter att 
ha rekvirerat sin del av de stimulansmedel som fördelas till samtliga kommuner, kan 
rekvirera de extra medlen för modellkommuner i särskild ordning. All rekvirering av 
medel ska ske senast den 1 december 2021. Rätten till bidraget förfaller om 
rekvisition inte inkommit inom denna tid. På SKR:s webb finns information med 
hänvisning till de blanketter som ska användas vid rekvirering av medlen.  
 
Kommunerna som ansöker om dessa medel ska svara på Socialstyrelsens enkät 
avseende uppföljning av utvecklingen av e-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna 
(se Socialstyrelsens regleringsbrev 2021).  
 
Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 
mars 2022. En ekonomisk redovisning för kalenderåret som visar hur medlen använts 
(se bilaga 2 i överenskommelsen) ska lämnas till Kammarkollegiet senast den 31 
mars 2022. Ekonomichef/verksamhetschef ska granska och intyga uppgifterna i den 
ekonomiska redovisningen. Underskrift i original samt information om eventuella 
avvikelser och åtgärdsförslag ska finnas med i redovisningen. Om redovisningen inte 
inkommer i tid kan regeringen återkräva stödet. 
 
Regeringskansliets diarienummer för överenskommelsen och för regeringsbeslut om 
utbetalning ska framgå av samtliga handlingar. Rekvisitionen, den ekonomiska 
redovisningen och verksamhetsrapporterna ska vara undertecknade i original av en 
behörig företrädare för kommunen. 
 
Regeringskansliet (Socialdepartementet) och Kammarkollegiet har rätt att begära in 
kopior av räkenskaper (samlat, inom överenskommelsens inriktningsområden) i form 
av ekonomisk redovisning och övrigt underlag. 
För rekvisition och ekonomisk redovisning se också bilaga 2 i överenskommelsen. 
 

Överenskommelsen redovisas i bilaga. 

Sveriges Kommuner och Regioner 

 

Anders Knape 
Ordförande 
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Meddelande från styrelsen – Överenskommelse mellan staten 
och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) inom området 
psykisk hälsa och suicidprevention 2021-2022   
 
Ärendenr: 20/01596 

Förbundsstyrelsens beslut 

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har vid sammanträde den 18 
december 2020 beslutat  

att för sin del godkänna överenskommelsen med staten inom området psykisk hälsa 
och suicidprevention 2021-2022. 

att i en skrivelse informera kommuner och regioner om överenskommelsen. 

Bakgrund 

Staten och SKR har enats om att ingå en överenskommelse om insatser inom 
området psykisk hälsa och suicidprevention för perioden 2021-2022. Regeringen och 
SKR är överens om att det långsiktiga arbetet med att stödja utvecklingen av insatser 
för att främja psykisk hälsa, tidigt möta psykisk ohälsa och att ge effektiv vård och 
stöd till personer med allvarlig problematik behöver fortsätta. Parterna är också 
överens om att det behövs tydliga incitament till förändring men också utrymme att 
genom lokala och regionala anpassningar utnyttja överenskommelsens 
stimulansmedel på mest effektiva sätt.  

Den ekonomiska omfattningen och fördelningen av stimulansmedel 

Överenskommelsen omfattar för 2021 totalt 1 680 000 000 kronor varav 1 658 000 
000 kronor ska fördelas till kommuner och regioner för att möjliggöra, enskilt eller i 
samverkan, fortsatt långsiktigt och hållbart utvecklingsarbete inom området. 
Resterande 22 000 000 kronor tilldelas SKR för samordning av stöd till 
huvudmännen för lokalt och regionalt förbättringsarbete och att hantera 
administration av överenskommelsen, fördelning av medel samt för att ta fram 
anvisningar till regionerna och kommunerna för hur insatserna i överenskommelsen 
ska redovisas. 

mailto:info@skl.se
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Stimulansmedel fördelas till regionerna enligt följande: 

• 264 000 000 kronor för fortsatt utvecklingsarbete utifrån handlingsplaner och 
utveckling av mobila lösningar eller liknande. Medlen fördelas efter 
befolkningsmängd. 

• 370 000 000 kronor för insatser till barn och unga inklusive barn- och 
ungdomspsykiatrin. Medlen fördelas efter befolkningsmängd. 

• 100 000 000 kronor för kunskapsbaserad och säker hälso- och sjukvård. 
Medlen fördelas efter befolkningsmängd. 

• 50 000 000 kronor för att stärka den psykiatriska traumavården. Medlen 
fördelas efter befolkningsmängd. 

Stimulansmedel fördelas till kommunerna enligt följande: 

• 200 000 000 kronor för fortsatt utvecklingsarbete utifrån handlingsplaner och 
förstärkning av kommunernas roll och utveckling av mobila lösningar eller 
liknande. Medlen fördelas efter befolkningsmängd. 

• 100 000 000 kronor för kunskapsbaserad och säker hälso- och sjukvård och 
socialtjänst. Medlen fördelas efter befolkningsmängd. 

Stimulansmedel fördelas till länen enligt följande: 

• 200 000 000 kronor för att skapa en mer sammanhållen vård för personer som 
behöver insatser från både kommuner och regioner, bland annat personer med 
samsjuklighet i beroende och annan samtidig psykiatrisk diagnos. Medlen 
utbetalas till den aktör som regionen och länets kommuner anger med 
fördelningsnyckel 5 miljoner kronor per län och resten fördelat efter 
befolkningsmängd. 

• 24 000 000 kronor för att stärka brukarmedverkan. Medlen fördelas med 1 
miljon kronor per län, förutom de tre storstadslänen som får 2 miljoner kronor 
var. Mottagare av medlen är den aktör i ett län som kommuner och region 
anger. 

• 200 000 000 kronor för att stärka det suicidpreventiva arbetet på lokal och 
regional nivå. Medlen fördelas efter befolkningsmängd. Mottagare av medlen 
är den aktör i ett län som kommuner och region anger.  

• 150 000 000 kronor till ungdomsmottagningarna för arbete med att främja 
psykisk hälsa och motverka psykisk ohälsa bland barn och unga. Medlen 
fördelas efter andelen barn och unga 0–25 år i respektive region. Medlen till 
ungdomsmottagningarna utbetalas till den aktör som regionen och länets 
kommuner anger. 
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Utvecklingsmedel till SKR: 

• 20 000 000 kronor fördelas till SKR för samordning av stöd till regioner och 
kommuner samt utveckling av initiativ och lösningar som kan användas som 
stöd till lokal och regional utveckling.  

• 2 000 000 kronor tilldelas SKR för att hantera administration av 
överenskommelsen, fördelning av medel och för att ta fram anvisningar till 
regionerna och kommunerna för hur insatserna i överenskommelsen ska 
redovisas. 

Redovisning av insatser från kommuner och regioner 

Regionerna och kommunerna ska redovisa genomförda insatser och användningen av 
medlen i form av en egenskriven rapport utifrån ett frågeunderlag som kommer att 
tas fram av SKR tillsammans med Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen. 
Frågeunderlaget ska finnas tillgängligt för regioner och kommuner senast den 31 
mars 2021. I redovisningen ska jämställdhetsperspektivet belysas där så är lämpligt 
och det ska framgå hur insatserna har bidragit till det jämställdhetspolitiska delmålet 
om jämställd hälsa. 

Utbetalning och rekvirering av medel 

Medel till SKR, för egen verksamhet och för vidare fördelning till regioner och 
kommuner, utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. 
Rekvirering av medel ska ske senast den 1 december 2021. Rätten till bidrag förfaller 
om rekvisition inte inkommit inom denna tid. Medel som SKR, regionerna eller 
kommunerna inte har utnyttjat ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 
mars 2022.  

Överenskommelsen redovisas i sin helhet i bilaga 1. 

 

Sveriges Kommuner och Regioner 
 

 

Anders Knape 
Ordförande 
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Åtgärdsvalsstudie, väg 40, delen Kallebäcksmotet-Grandalsmotet, ungefärligt utredningsområde.
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Förord
Riksväg 40 är en viktig väg för pendeltrafik, näringslivets transporter och för kollektivtrafiken mellan 
Göteborg och bl a Härryda, Borås och Marks kommuner. Den är också anslutningsväg till Göteborg 
Landvetter flygplats. Åtgärdsvalsstudien har genomförts på grund av de planer som Swedavia har gäl-
lande Airport city och de nya bostadsområdena som Härryda kommun planerar.

Arbetet med åtgärdsvalsstudien har pågått i ett och halvt år med att kartlägga och analysera områdets 
aktuella förutsättningar och ta fram förslag till åtgärder. Studien har förankrats i en referensgrupp som 
lämnat inspel till projektledningen. Studien rekommenderar flera åtgärdspaket för att främja kollektiv-
trafik, cykeltrafik och en samordnad utveckling av bebyggelse och vägnät.

Andreas Hult
Strategisk Planering Väst
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Sammanfattning
Åtgärdsvalsstudien omfattar väg 40 på sträckan mellan Kallebäcksmotet i Gö-
teborg och Grandalsmotet i Härryda kommun. Studien genomförs med anled-
ning av att Härryda kommun och Swedavia planerar förhållandevis omfattande 
utbyggnader av bostäder och verksamheter i kommunen, dels söder om Land-
vetter tätort, dels i anslutning till Landvetter flygplats. 

Arbetet har drivits av Trafikverket, med avstämningar i en referensgrupp med 
Härryda kommun, Swedavia, Västra Götalandsregionen och Västtrafik.

Syftet med studien är att utreda dagens och framtidens trafiksituation på väg 40, 
fokuserat på framkomlighet för kollektivtrafik och godstrafik samt på trafiksä-
kerhet i trafikplatserna. Inriktningen är att identifiera åtgärder i vägnätet.

Mål
Trafikverkets mål är att åtgärdsvalsstudien ska:

• Beskriva hur planerade exploateringar påverkar det statliga transportsyste-
met.

• Föreslå åtgärder inriktade på:

 – framkomligheten för kollektivtrafik och godstrafik

 – trafiksäkerheten, särskilt i trafikplatserna

 – förbättrade möjligheter till arbetspendling på cykel. 

• Ge rekommendationer inför fortsatt arbete.

Förutsättningar
Utredningsområdet omfattar i princip den del av väg 40 som går genom Härr-
yda kommun. Sträckan är ungefär 32 km motorväg, med åtta trafikplatser. Väg 
40 är den dominerande vägen och utnyttjas både för långväga resor och lokal 
eller regional arbetspendling. De viktigaste målpunkterna är tätorterna, där 
Mölnlycke och Landvetter är de största, samt Landvetter flygplats som både 
är en knutpunkt för långväga resor och en stor arbetsplats. Det lokala vägnätet 
parallellt med väg 40 är äldre och cykeltrafik är endast delvis separerad från 
biltrafik.

Arbetspendlingen mellan Härryda kommun och närliggande kommuner är stor 
och delvis dubbelriktad, men på väg 40 dominerar pendlingen till Göteborg. 
Även kollektivtrafiken med buss på väg 40 är omfattande och inriktad på resor 
till Göteborg. 

Trafikflödet på väg 40 idag varierar på sträckan, mellan Mölnlycke och Göteborg 
är det 55-60 000 fordon per årsmedeldygn, mellan Mölnlycke och Landvetter 
flygplats 45-50 000 och öster om flygplatsen 25-30 000. 

För att beskriva den framtida utvecklingen, fram till år 2040, har tre olika 
utvecklingsscenarier studerats. Grunden är det basscenario som används av 
Trafikverket Region Väst vid planering av framtida investeringar. Detta har 
kompletterats med två scenarier där hänsyn tagits till den utveckling som 
Härryda kommun och Swedavia arbetar för. I det ena fallet antas fördelningen 
mellan olika färdmedel vara lika som i basscenariet, i det andra fallet antas att 
den regionala målsättningen på 33% marknadsandel för kollektivtrafiken i strå-
ket Göteborg-Borås har uppnåtts och att personbilstrafiken därför blir ungefär 
10% lägre. 
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Brister och problem
Åtgärdsvalsstudien visar på flera olika brister och problem, några uppträder 
redan idag och andra uppkommer till följd av framtida trafikökningar. 

För biltrafiken bedöms den framtida trafikökningen innebära att situationen 
blir allt mer störningskänslig, med början på delen väster om Mölnlyckemotet. I 
det scenario som ger kraftigast trafikökning ligger trafiken under maxtimmarna 
nära vägens praktiska kapacitet på flera delsträckor. Även trafikplatserna Möln-
lyckemotet, Björrödsmotet och Flygplatsmotet bedöms få kapacitetsproblem, 
som också kan påverka trafiksäkerheten på väg 40 negativt.

Trafikförsörjningen till Landvetter flygplats är idag beroende av anslutningen 
till Flygplatsmotet och bedöms därför inte vara en robust lösning. Ökad trafik-
belastning ger också en ökad störningsrisk.

För busstrafiken bedöms redan idag att hållplatserna i Delsjömotet har otill-
räcklig kapacitet och att störningar som påverkar biltrafiken även kan leda till 
problem för busstrafiken. Idag bedöms också att kollektivtrafiken till Landvetter 
flygplats från andra orter än Göteborg inte motsvarar de lokala behoven.

Med hänsyn till förväntad trafiktillväxt bedöms att busstrafiken i framtiden 
kommer att drabbas av samma kapacitetsproblem som biltrafiken, i första hand 
på sträckan Mölnlycke-Göteborg, men även i Mölnlyckemotet. De planerade 
bostads- och verksamhetsområdena söder om Landvetter och vid flygplatsen 
medför också ett behov av utökad kollektivtrafik som inte dagens system kan 
motsvara.

För cykeltrafiken är det framförallt sträckan mellan Mölnlycke och Landvetter 
som är bristfällig men olycksstatistiken tyder även på att det finns ett behov av 
punktvisa förbättringar på sträckan mellan Landvetter och Härryda.

Studerade åtgärder
I arbetet med åtgärdsvalsstudien har åtgärder inom alla steg enligt fyrstegsprin-
cipen diskuterats. De åtgärder som föreslås hör till steg två och fyra. Åtgärderna 
är samlade till fyra åtgärdspaket med olika syfte och inriktning: 

• Prioritera kollektivtrafiken, med hållplatsåtgärder, busskörfält och pendel-
parkeringsplatser.

• Främja cykeltrafiken, med inriktningen att skapa ett pendelcykeltråk 
Mölnlycke-Landvetter-Landvetter flygplats.

• Möjliggöra en robust utveckling av Landvetter flygplats, med ombyggnad av 
Flygplatsmotet och en kompletterande lokalvägsanslutning till motet.

• ITS-åtgärder, med variabel hastighetsgräns Mölnlycke-Delsjömotet och 
information om pendelparkeringsplatser och bussavgångar.

Dessutom finns det ett behov av att samordna planeringen av omfattande nya 
bostadsområden söder om Landvetter med åtgärder för att säkra att infrastruk-
turen i området klarar det nya trafikbehovet.

Förslag till beslut om fortsatt arbete
Åtgärdsvalsstudiens förslag är att Trafikverket tar ansvar för det fortsatta ar-
betet med de fyra rekommenderade åtgärdspaketen och att Härryda kommun 
samordnar planeringen av bebyggelse och infrastruktur för Landvetter Södra 
inom ramen för den kommunala planeringen.
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1 Bakgrund 

1.1 Varför genomförs en åtgärdsvalsstudie nu? 
Riksväg 40 är en strategiskt viktig väg för daglig pendling, långväga personresor, 
kollektivtrafik och gods. Vägen har också en viktig funktion som koppling till 
Landvetter flygplats.

Med anledning av Härryda kommuns översiktliga planarbete och Swedavias 
planer för att utveckla Landvetter flygplats har en diskussion förts mellan dessa 
intressenter och Trafikverket om att utreda hur planerna kan påverka trafiksitu-
ationen på väg 40. Diskussionen rör framförallt väg 40 inom Härryda kommun.  

Trafikverket ser inte några stora akuta trafikproblem idag, men längs sträckan 
finns redan idag delsträckor och trafikplatser som är belastade med relativt sto-
ra trafikmängder, som under vissa tider på dygnet leder till reducerad hastighet 
och risk för köbildning och för försämrad trafiksäkerhet vid moten. Trafikverket 
delar dock de övriga intressenternas uppfattning att planerade exploateringars 
påverkan på trafiksituationen bör belysas genom en åtgärdsvalsstudie, en ÅVS. 

1.2 Arbetsgång

Initiera och förstå situationen
ÅVS-arbetet påbörjades vid årsskiftet 2018-2019, först internt på Trafikverket 
och senare i samarbete med Norconsult AB som upphandlats för att genomföra 
utredningen. I det stora hela sammanställdes kunskapen om nuvarande situa-
tion under våren 2019 och uppgifter om planerad utveckling och utredning av 
framtida trafikförändringar under början av hösten 2019. 

Studera och föreslå åtgärder
Arbetet med att identifiera tänkbara åtgärder inom samtliga fyra steg enligt 
fyrstegsprincipen har skett stegvis med återkommande avstämningar, dels 
med övriga intressenter enligt nedan, dels inom Trafikverket med angränsande 
utredningar, se avsnitt 1.4. 

Samverkan mellan intressenter
Med utgångspunkt från det material som sammanställts för att förstå situatio-
nen hölls möte med externa intressenter 2019-11-19. Vid detta möte medverka-
de, utöver Trafikverket, Härryda kommun, Swedavia, Västra Götalandsregionen 
och Västtrafik. Syftet med mötet var att förankra den bild av situationen och 
bedömda brister som kommit fram i ÅVS-arbetet.

Ett första möte i samma krets kring tänkbara åtgärder hölls 2020-01-14 och ett 
andra möte kring åtgärder hölls 2020-02-28. Då presenterades mer detaljerade 
åtgärdsförslag. 

Referat från dialogtillfällen och synpunkter som lämnats av inblandade parter 
på det presenterade materialet framgår av bilaga 6. 

1.3 Tidigare arbeten
I Härryda kommuns regi har analyser av trafiksystemet för motoriserad trafik 
för sträckan Landvettermotet till Ryamotet redan utretts (ÅVS Framtida vägin-
frastruktur riksväg 40, delen Landvettermotet – Ryamotet, 2018). Härryda 
kommun har tidigare också tagit fram en ÅVS som behandlar åtgärder mot 
trafikbuller kring väg 40 i Landvetter (Förenklad åtgärdsvalsstudie, Väg 40 
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genom Landvetter, Bullerskydd, 2015). Vidare har Härryda kommun även utrett 
alternativa lösningar för att skapa en gång- och cykelförbindelse längs Landvet-
tersjön (Trafikutredning för ny gång- och cykelbana längs Landvettersjön, 2014). 

Trafikverket har gjort en enklare utredning om möjligheterna att kollektivtrafik-
försörja ny bebyggelse i södra Landvetter med ett separat busstrafiksystem, s k 
BRT-system, även kallat Metrobuss.(Trafikförsörjning av Landvetter Södra med 
BRT - Förutsättningar, åtgärder och kostnadsuppskattning, 2017)

1.4 Angränsande arbeten inom Trafikverket
Denna ÅVS samordnas med Trafikverkets andra utredningar och pågående pro-
jekt med koppling till området. För det anslutande stråket E6 genom Göteborg 

pågår en ÅVS som angränsar till sträckan Kallebäcksmotet-Grandalsmotet strax 
väster om Delsjömotet. Arbete kommer att slutföras och presenteras under 
2020. Även den anslutande väg 156, från Ryamotet och mot Marks kommun, 
har studerats i en ÅVS som avslutades 2019.

Likaså genomför Trafikverket en trafikslagsövergripande ÅVS för stråket Göte-
borg-Borås med fokus på utvecklingen efter att en ny järnväg på sträckan står 
färdig, dvs från ungefär 2035 och framöver. Detta arbete kommer att presente-
ras under 2020.

Lokaliseringen av ny järnväg Göteborg-Borås via Landvetter flygplats kommer 
att läggas fast i det inledande skedet av arbetet med att ta fram en järnvägsplan. 
Tidplanen för detta arbete innebär att Trafikverkets beslut om lokalisering ska 
fattas under 2021 för att sedan tillåtlighetsprövas av regeringen under 2022. 

Som underlag till ÅVS-arbetet har en separat trafikutredning som omfattar både 
nuvarande och framtida trafiksituation tagits fram som ett separat utrednings-
uppdrag, se bilaga 5. 

1.5 Syfte
Denna ÅVS ska utreda dagens och framtidens trafiksituation på riksväg 40, på 
delen mellan Kallebäcksmotet och Grandalsmotet. 

I ett framtida läge kommer sannolikt behovet av resor och transporter längs väg 
40 att öka till än högre nivåer. Inom den avgränsning som denna ÅVS omfat-
tar planeras stora exploateringar, inte minst genom området Landvetter Södra, 
förtätning i Mölnlycke och Landvetter samt utvecklingen av logistikområden 
kring Landvetter flygplats. Vidare bedömer Swedavia att antalet flygresenärer 
kommer öka kraftigt framöver, vilket påverkar riksväg 40 med tillkommande 
resor på vägen.

Händelseutvecklingen under våren 2020, i samband med Covid-19 pandemin, 
visar dock att trafik- och resandeutvecklingen kan påverkas av oväntade fakto-
rer och att en framtida trafikökning kan vara osäker, både för flyg- och biltrafik. 

Fokus för denna ÅVS ska vara framkomlighet för kollektivtrafik och godstran-
sporter samt trafiksäkerhet i trafikplatserna.

1.6 Kostnadsramar
Åtgärdsförslagen ska representeras av samtliga steg enligt fyrstegsprincipen. 
Studien har således utrymme att föreslå åtgärder i hela spektrat från minsta 
justering i vägmiljön till större omdanande åtgärder som behöver inarbetas som 
namngivna objekt till kommande revideringar av Trafikverkets nationella och 
regionala nvesteringsplaner.   
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2 Intressenter
Det finns många intressenter som påverkas av hur trafiksituationen på väg 
40 utvecklas framöver. Denna ÅVS är initierad av ett behov med koppling till 
utvecklingen av bebyggelse och verksamheter inom kommunen. De primära 
intressenterna utöver Trafikverket är Härryda kommun och Swedavia. Även 
Västra Götalandsregionen som ansvarig för kollektivtrafikförsörjning och för 
delar av infrastrukturplaneringen är en viktig intressent som deltagit i arbetet. 
Dessa parter har ingått i en arbets-/referensgrupp och deltagit i avstämnings-
möten kring problem och åtgärdsförslag. 

Vissa kontakter med brukare har tagits som en del av faktainsamlingen i utred-
ningsarbetet. 

2.1 Trafikverket
Projektorganisation för ÅVS-arbetet
Projektledning 

• Andreas Hult, processledare

• Alexander Dalbert Börefelt, utredningsledare

Konsulter
Norconsult AB:

• Kurt Lundberg, uppdragsledare

•  Emelie Johnsson, utredare

•  Ebbe Spjuth, ämnessakkunnig

•  Maria Young, ämnessakkunnig

•  Karin Gamberg, ämnessakkunnig

M4 Traffic:

• Mats Tjernkvist, uppdragsledare

 
Trafikverket planering
Beställare inom Trafikverket har varit Alma Hultén. Från Trafikverket Region 
Väst, planering, har även Simon Rasmussen och Lisa Marie Hermansson delta-
git i dialogen med externa intressenter.

Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen har medverkat med kontaktpersoner från regionen 
och från Västtrafik.

• Sara Karlsson, Västtrafik (2019)

• Sharon Plotzki, Västtrafik (2020)

• Max Falk, VGR 

• Pontus Gunnås, VGR
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2.2 Härryda kommun
Härryda kommun har representerats av Henrik Yngve (2019) och Hanna Hen-
ningsson (2020), båda från Sektorn för Samhällsbyggnad inom kommunen.

2.3 Swedavia
Swedavia, som stor verksamhetsutövare, har representerats av olika verksam-
hetsgrenar:

• Helena Wiberg-Klint, flygplatsledning

• John Nilsson, fastighetsutveckling 

• Robert Lenzi, fastighetsutveckling 

2.4 Brukare
Utöver huvudmannen Västtrafik har kontakter tagits med Vy Buss AB som trafi-
kerar den studerade sträckan med linjerna Röd Express och 300 m fl mot Skene 
och Kinna. Utöver erfarenheter från företagets trafikpersonal har en enklare in-
tervjuundersökning med resenärer genomförts. Utredarna har även ställt frågor 
till slumpvis valda trafikanter kring trafiksituationen.
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3 Avgränsningar

3.1 Geografisk
Åtgärdsvalsstudiens utredningsområde omfattar sträckan Kallebäcksmotet - 
Grandalsmotet. Gränsen mot Kallebäcksmotet går omedelbart väster om Delsjö-
motets av- och påfarter. I denna punkt ansluter angränsande ÅVS för E6 genom 
Göteborg, som således behandlar Kallebäcksmotet i sig. 

Kort kan den studerade sträckan också beskrivas som delen inom Härryda kom-
mun samt Delsjömotet som ligger i Göteborg. En kortare sträcka utan anslut-
ningar ligger dock i Mölndals kommun. Totalt är det ungefär 32 km motorväg 
med åtta trafikplatser, se även karta i figur 3.1:1. Ryamotet är anslutningspunkt 
mot tidigare genomförd ÅVS för väg 156 inom Västra Götalands län.

Utöver väg 40 och dess trafikplatser omfattar åtgärdsvalsstudien i vissa av-
seenden det parallella lokalvägnätet, som används av buss- och cykeltrafik. 
Trafikverket är väghållare för väg 40 och delar av det lokala vägnätet, medan 
respektive kommun är väghållare inom sina väghållningsområden, huvudsakli-
gen berörda tätorter, se karta i figur 3.1:2.

3.2 Tidshorisont
För redovisning av trafiksituationen, identifierade brister och tänkbara åtgärder 
används två olika tidshorisonter. Dels en relativt närliggande, inom 5-10 år och 
dels en mer långsiktig, uppemot 20 år. De skiljer sig i vissa viktiga punkter vad 
gäller planerade förändringar i närområdet. De innebär också olika förutsätt-
ningar för möjligheterna att genomföra investeringsåtgärder med hänsyn till 
pågående översyn av Trafikverkets investeringsplanering. 

Denna åtgärdsvalsstudie sträcker sig till 2040. 

2025-2030
Med en tidshorisont på 5-10 år räknar åtgärdsvalsstudien med att huvuddelen 
av pågående infrastrukturprojekt i regionen är genomförda. Viktiga sådana 
utanför utredningsområdet är:Utredningsområde

2

5 km4 km 2,5 km 2 km 4,5 km 3 km 8,5 km

Delsjömotet Bårhultsmotet

Landvettermotet

Björrödsmotet

Flygplatsmotet

Ryamotet GrandalsmotetMölnlyckemotet

3.1:1	 Utredningsområde
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• Marieholmstunneln

• Västlänken

• Ny direkt anslutning från E6 mot väg 40 i Kallebäcksmotet

Genomförda utbyggnader inom utredningsområdet beskrivs i kapitel 5. Där 
framgår även vilka exploateringsplaner som antas ha genomförts fram till år 
2030.

2035-2040
Med en längre tidshorisont är det viktigaste ytterligare infrastrukturprojektet, 
som antas genomfört, utbyggnaden av ny järnväg mellan Göteborg och Borås. 
Banan förutsätts få stationer med tåguppehåll i Mölndal, Landvetter flygplats 
och Borås. 

Genomförda utbyggnader inom utredningsområdet beskrivs i kapitel 5. Där 
framgår även vilka exploateringsplaner som antas ha genomförts fram till år 
2040.

3.3 Olika framtidsbilder
För att kunna belysa hur trafiksituationen påverkas av olika antagen utveckling 
av bebyggelse och resande har tre olika scenarier eller framtidsbilder tagits 
fram:

• Bas

• Anpassad bas 

• Hållbarhet

Scenario ”Bas”
Detta scenario baseras på den trafikprognos som Trafikverket Region Väst an-
vänder för planering av investeringsåtgärder i Göteborgsregionen. Den innebär 
en viss anpassning av den nationella basprognosen genom att hänsyn har tagits 
till var inom Göteborgs kommun större målpunkter för resande och transporter 
är belägna. 

Väghållare

3

Bäckravinsgatan

Väg 540

Konstruktionsvägen

Väg 550

Väg 548

Väg 536

Väg 549

Väg 535

Väg 540

Härkeshultsvägen

Väg 539

Väg 549

Väg 542

Väg 549

Väg 545

Väg 541

Väg 546

Flygplatsvägen Väg 544

Väg 156

Väg 554
Väg 529

Väg 524
Logistikvägen

Tahultsvägen

Salmeredsvägen/Lunnavägen

Statlig
Kommunal
Enskild 

3.1:2	 Väghållningsansvar
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Scenario ”Anpassad Bas”
I detta scenario tas även hänsyn till de exploateringsplaner som direkt bedöms 
påverka trafikflödet på väg 40, dvs utbyggnadsplaner för bostäder inom Härr-
yda kommun och närliggande delar av Partille, samt de planer på utveckling av 
Landvetter flygplats och området vid flygplatsen som Swedavia arbetar med. 

Scenario ”Hållbarhet”
De två tidigare beskrivna framtidsbilderna har tagits fram med stöd av prognos-
verktyget Sampers, som bl a genererar resor och fördelar dessa mellan mål-
punkter och mellan olika färdmedel. Kortfattat kan sägas att faktorer som antal 
resor och val av färdmedel baseras på olika socioekonomiska faktorer inom 
de studerade områdena samt på hur nuvarande och framtida transportsystem 
antas fungera. 

Västra Götalandsregionen har i arbete med funktionsutredning för tågstråket 
Jönköping-Borås- Göteborg år 2050 beslutat som målsättning att kollektivtrafi-
ken i stråket mellan Göteborg och Borås ska nå en marknadsandel på minst 33% 
till år 2050. För resor till Landvetter flygplats är målsättningen 40%. Under 
arbetet med åtgärdsvalsstudien har konstaterats att i de prognoser som gjorts 
för aktuella områden inom Härryda kommun ligger kollektivtrafikandelen kring 
20% i scenario Bas respektive Anpassad bas. 

För att belysa skillnader i kraven på transportinfrastrukturen beroende på för-
delningen mellan olika trafikslag har en schablonmässig justering av biltrafikflö-
den på väg 40 gjorts med utgångspunkt från ett scenario med 33% kollektivtra-
fikandel för alla aktuella delområden. Den högre andelen kollektivtrafik bedöms 
minska trafikflödet med cirka 10%.

3.4 Innehåll och omfattning
Tänkbara åtgärder
Som tidigare nämnts har åtgärdsvalsstudien fokus på:

• framkomlighet för kollektivtrafik 

• framkomlighet för godstransporter 

• trafiksäkerhet i trafikplatserna.

Det är också ett uttalat önskemål att åtgärdsvalsstudien ska rekommendera 
åtgärder som främjar cyklandet. Tidigt har också lagts fast att endast åtgärder 
som berör vägtrafik ska ingå i arbetet, eventuella åtgärder som påverkar befint-
lig eller planerad järnväg ligger utanför studien och behandlas i en samtidigt 
pågående åtgärdsvalsstudie för stråket Göteborg-Borås, se avsnitt 1.4.

 
Bristanalys
I bristanalysen utgår ÅVS:en från de övergripande målen i transportpolitiken, 
som Trafikverket har brutit ner i sex så kallade leveranskvaliteter:

• Kapacitet – innebär förmåga att hantera efterfrågad volym av resor och 
transporter (och därmed att undvika exempelvis trängsel och köbildning).

• Punktlighet – innebär förmåga att uppfylla eller leverera planerade res- och 
transporttider samt förmåga att snabbt tillhandahålla information vid stör-
ningar.

• Robusthet – innebär förmåga att stå emot och hantera störningar.

• Användbarhet – innebär förmåga att hantera kundgruppers behov av trans-
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portmöjligheter. Det kan även beskrivas som tillgänglighet.

• Säkerhet – innebär en förmåga att minimera antalet omkomna eller allvar-
ligt skadade.

• Miljö och hälsa – innebär insatser för att minimera negativ påverkan på 
klimat, landskap och hälsa samt förmågan att främja en positiv utveckling 
av dessa faktorer.

I åtgärdsvalsstudien studeras inte brister som hänför sig till området ”Miljö och 
hälsa” närmare. Tre potentiella typer av brister inom detta område har identifie-
rats, men bedöms samtidigt vara utredda tidigare.

• Väg 40 som barriär för djurlivet finns beskriven i en rapport från Trafikver-
ket; Förslag till lösning av viltolycksproblematik för väg 40 mellan Göteborg 
och Bollebygd (2013:146).

• Trafikbuller vid bostäder kring väg 40 har studerats av Härryda kommun i 
en separat ÅVS, se avsnitt 1.3.

• Risker för vattentäkter i anslutning till större vägar har studerats särskilt av 
Trafikverket.

En principiell bild av vilka potentiella brister som behandlas i ÅVS-arbetet 
framgår av figur 3.4:1. 

3.4:1	 Avgränsning	av	bristanalys
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4 Mål

4.1 Nationella transportpolitiska mål
Det övergripande målet för transportpolitiken är: 

”att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transport-
försörjning för medborgare och näringsliv”

Detta mål har förtydligats i form av två huvudmål; ett funktionsmål och ett 
hänsynsmål. 

Funktionsmål – 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.

Hänsynsmål – 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.

4.2 Regionala mål
Västra Götalandsregionen lyfter fram mål inom trafik- och infrastruktursom-
rådet i det regional trafikförsörjningsprogrammet och i sammanställningen av 
verksmahetsmål. Regionen har även i sin funktionsutredning för Jönköping-
Borås-Göteborg satt mål för kollektivtrafikens framtida marknadsandel.

Mål	enligt	trafikförsörjningsprogrammet	2017-2020
Regionens trafikförsörjningsprogram för perioden 2017-2020 har som övergri-
pande mål att:

• Andelen hållbara resor ökar i hela Västra Götaland, och kollektivtrafikresan-
det fördubblas, för en attraktiv och konkurrenskraftig region. 

Det övergripande målet har brutits ned till fyra delmål:

1.  Ökad tillgänglighet för invånarna i hela Västra Götaland

2. Attraktiv kollektivtrafik

3. Alla resenärsgrupper beaktas

4. Minskad miljöpåverkan från kollektivtrafiken

För ÅVS-arbetet bedöms delmålen 1 och 2 vara mest relevanta. Att beakta olika 
resenärsgrupper inom kollektivtrafiken och att minska dess miljöpåverkan 
uppfattar Trafikverket som mål framförallt relevanta för hur kollektivtrafiken 
bedrivs.

Verksamhetsmål	2020
I regionens budget för 2020 anges ett antal mål för verksamheten, där följande 
bedöms vara av intresse för transportsektorn och för ÅVS-arbetet:

• Ökade infrastruktursatsningar för bättre transportnät för gods- och person-
trafik.
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• Det hållbara resandet ska öka och bidra till möjligheterna att bo, verka och 
vistas i hela  regionen.

• Hela regionen skall växa. Jobb kommunikationer samt delaktighet och att-
raktivitet i både stad och land ska öka.

• Klimatutsläppen från fossil energi i Västra Götaland skall minska.

Mål	för	kollektivtrafikens	marknadsandel
Funktionsutredning för tågstråket Jönköping-Borås- Göteborg år 2050 lyfter 
flera mål för den framtida trafiken i stråket, där följande kan appliceras på be-
rörd del av väg 40:

• Kollektivtrafikens marknadsandel i stråket ska öka till 33 %, d v s var tredje 
resa ska ske med kollektivtrafik. Nuvarande marknadsandel är cirka 15 %.

•  Kollektivtrafikens marknadsandel för resor till Landvetter flygplats ska 
uppgå till 40 %. Idag är marknadsandelen 15-20 %. 

4.3 Projektmål
Trafikverkets mål för arbetet med åtgärdsvalsstudien är att:

•  Beskriva hur planerade exploateringar påverkar det statliga transportsyste-
met: 

 – Framtida trafikströmmar

 – Effekter på framkomlighet och trafiksäkerhet

•  Föreslå åtgärder som säkrar: 

 –  trafiksäkerheten på väg 40 och i trafikplatserna

 –  framkomligheten för en utvecklad kollektivtrafik på väg i stråket

 –  framkomlighet för godstrafik

 –  möjligheterna till ökad trafiksäker arbetspendling med cykel.

•  Åtgärdsvalsstudien ska landa i:

 – ett ställningstagande för vad Trafikverket ska arbeta vidare med

 –  ett förslag till avsiktsförklaring med kommande medfinansieringsavtal 
kopplat till exploateringsnytta
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5 Förutsättningar och problem 

5.1 Nuvarande förhållanden

Landskap och miljö
Väg 40 löper på den studerade sträckan genom ett kuperat landskap med ber-
giga höjder som genomkorsas av sprickdalar i flera olika riktningar. I sprick-
dalarna finner man ofta sjöar eller vattendrag. I lokala sänkor i höjdpartierna 
återfinns våtmarker och torvområden. Dessa höjdområden kan ha en påtaglig 
vildmarkskaraktär då bebyggelse, vägar och järnvägar följer sprickdalarna. Se 
figur 5.1:1 för en schematisk illustration av terrängförhållanden.

I stort sett följer väg 40 en genomgående väst-ostlig sprickdal med Rådasjön 
och Landvettersjön samt Mölndalsån som viktiga vatten. Här finns också de 
största tätorterna, se vidare i kommande avsnitt. Till skillnad från äldre vägar 
och järnvägar har väg 40 byggts friare från terrängens begränsningar, vilket 
dock har krävt betydande schakt- och fyllningsarbeten och även medfört att 
motorvägen kan vara komplicerad att ansluta till bebyggelsen. 

Områden med särskilt uppmärksammade miljövärden att ta hänsyn till i det 
fortsatta arbetet med att utforma och genomföra åtgärder är följande:

• Delsjöområdet i östra Göteborg som passeras av väg 40 är ett värdefullt 
natur- och friluftsområde som, också är av stor betydelse för Göteborgs 
dricksvattenförsörjning.

• Mölndalsåns vattensystem med bl a Rådasjön och Landvettersjön.

• Angränsande naturreservat mellan tätorterna Mölnlycke och Landvetter.

• Vattendrag och våtmarker inom höjdområdena.

Bebyggelse 
Boende
Som tidigare framgått ligger den studerade sträckan huvudsakligen inom Härry-
da kommun. Kommunen hade år 2015 cirka 36 600 invånare varav huvuddelen 
i tätorter inom utredningsområdet. Den enda tätort utanför Härryda kommun 
som bedöms ha betydelse för den lokala trafiken på väg 40 är Öjersjö i Partille 
kommun. Tätortsområden och invånarantal 2015 framgår av figur 5.1:2. N

Skala 1:110 000, SWEREF 99 TM, RH 2000.

0 3 6 9 km

5.1:1	 Schematisk	bild	av	terrängförhållanden
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Verksamheter
Huvudsakligen ligger även olika verksamheter och arbetsplatser i tätorterna, 
det viktigast undantaget är Landvetter flygplats med cirka 4 000 arbetsplatser. 
Uttalade verksamhetsområden finns i Mölnlycke nära väg 40, i Bårhult och i 
mindre omfattning i delar av Landvetter och Härryda tätorter. 

Arbetspendling
Härryda kommun är väl integrerad i Göteborgsområdet regionala arbetsmark-
nad vilket bl a visar sig vid en närmare studie av arbetspendlingen. Härryda är 
en utpräglad pendlingskommun. Antalet som pendlar in från andra kommuner 
eller pendlar ut från Härryda är större än antalet som både bor och har sin 
arbetsplats i Härryda kommun.

Antalet arbetande invånare i Härryda kommun år 2017 var cirka 19 300 och 
antalet arbetsplatser var cirka 16 300, men endast cirka 6 000 dessa besattes av 
invånare i Härryda kommun.  

Av figur 5.1:3, på nästa sida, framgår den huvudsakliga pendlingen över kom-
mungräns till och från Härryda kommun. Mycket av arbetspendlingen sker via 
väg 40, framförallt till och från Göteborg, Mölndal, Borås och Bollebygd. 

Trafiksystem 
Vägnät	och	trafikflöden
Inom utredningsområdet är väg 40 den dominerande vägen, både för trafik 
genom Härryda kommun och för trafik med start- eller målpunkt i kommu-
nen. De viktigaste anslutande vägarna är väg 535 mot Partille via Öjersjö och 
väg 156 mot Hindås och mot Skene i Marks kommun. Till övervägande del är 
vägnätet statligt men Härryda kommun är väghållare för vägar inom Mölnlycke 
och Landvetters tätorter. På samma sätt är Partille, Mölndals och Göteborgs 
kommuner väghållare för lokala vägar inom utredningsområdet. Inom flygplats-
området är Swedavia huvudsaklig väghållare. En översikt över vägnätet och 
berörda väghållare framgår av figur 3.1:2. Tätorter

Invånare 2015, hela området cirka 37 000 i tätorterna

Mölnlycke, 
17 579

Öjersjö, 
4 394 Landvetter, 

8 839
Härryda, 

1 146
Rya, 
365

Hindås, 
2 901

St Bugärde, 
415 

Rävlanda, 
1 522

5.1:2	 Tätorter	med	invånarantal	2015
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Väg 40 är av riksintresse och ingår i det nationella stamvägnätet som riksdagen 
fastställt. Delen mellan Göteborg och Jönköping ingår även i det av EU utpe-
kade Trans-European Transport Network, TEN-T, vägar som är av särskild 
internationell betydelse. 

Väg 40 är en viktig tvärförbindelse i Götaland som förbinder norra Kalmar län 
med Jönköpingsregionen och västra Sverige. Den är också viktig för långväga 
gods- och persontransporter, har stor strategisk betydelse för utvecklingen i om-
rådet och är även en betydelsefull regional länk och pendlingsväg, främst mellan 
Göteborg och Borås. Särskilt kan nämnas att väg 40 har en viktig funktion som 
koppling till Landvetter flygplats. Vägen ingår vidare i det utpekade vägnätet för 
gods och i det rekommenderade vägnätet för farligt gods.

Uppmätta trafikflöden på väg 40 framgår av figur 5.1:4. Trafiken har en fördel-
ning över dygn och riktning som avspeglar de stora pendlingsströmmarna, se 
figur 5.1:5 för trafikfördelningen under ett vardagsdygn vid Delsjömotet respek-
tive Ryamotet. 

Det övriga vägnätet, anslutande och parallella vägar, är huvudsakligen av lokal 
betydelse med undantag av väg 156 mot Skene/Kinna i Marks kommun och väg 
535 mot Partille och E20. Väg 156 trafikeras av cirka 7 000 fordon per dygn och 
väg 535 vid anslutningen till väg 40 har cirka 8 400 fordon per dygn. Trafikflö-
det på lokala statliga vägar i närområdet är som mest kring 5 000 fordon per 
dygn. 

5.1:3	 Pendling	till	och	från	Härryda	kommun
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5.1:4	 Totaltrafik	på	väg	40,	fordon	per	årsmedeldygn	(2014/2018)

5.1:5	 Trafikflödets	variation	ett	vardagsdygn5.1:5	 Trafikflödets	variation	ett	vardagsdygn5.1:5	 Trafikflödets	variation	ett	vardagsdygn
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Anslutningen till Landvetter flygplats i Flygplatsmotet är en av de mest trafi-
kerade anslutande vägarna med cirka 22 000 fordon per vardagsdygn, som 
huvudsakligen belastar av- och påfarter mot Göteborg.

Anslutande kommunala gator och vägar i Mölnlyckemotet och Landvettermotet 
har också relativt hög belastning, särskilt i Mölnlyckemotet, se figur 5.1:6.

Järnvägsnät
Kust till kustbanan mellan Göteborg och Borås går genom utredningsområdet, 
med stationer i Mölnlycke, Hindås och Rävlanda. Trafiken på banan är begrän-
sad bl a då banan är enkelspårig med mötesstationer. Se även i avsnittet Kollek-
tivtrafik.

Landvetter	flygplats
Göteborg Landvetter flygplats är Sveriges näst största flygplats med 6,8 miljo-
ner passagerare (2018), 164 utrikeslinjer och 19 inrikeslinjer. Flygplatsen tillhör 
det nationella basutbudet av flygplatser. Den är därmed enligt riksdagens beslut 
en del av stommen i ett effektivt och långsiktigt hållbart flygtransportsystem 
som säkerställer en grundläggande interregional tillgänglighet i hela landet. 
Behovet av flygplatskapacitet för att säkerställa framtida utveckling av utrikes-
trafiken i Göteborgsregionen motiverar dessutom att flygplatsen är ett utpekat 
riksintresse.

För att säkra funktionen som huvudflygplats för västra Sverige är en god kopp-
ling till vägnätet av stor betydelse.

Gång-	och	cykeltrafik
Separerade utrymmen för gående och cyklister finns framförallt inom tätorterna 
Mölnlycke och Landvetter, utmed väg 540 mellan Mölnlycke och Delsjömotet 
samt utmed väg 549/546 mellan Landvetter och Landvetter flygplats, se karta i 
figur 5.1:7 Standarden på gång- och cykelförbindelserna skiftar och korsningar 
med andra vägar än väg 40 är oftast inte planskilda. 

Kollektivtrafik
Kollektivtrafiken i utredningsområdet fyller flera olika trafikuppgifter, lokala, 
regionala och mer långväga. Till den lokala kollektivtrafiken räknar vi i denna 
utredning trafik mellan orter inom Härryda kommun och trafik till Göteborg, 
Partille eller Mölndal. Regional trafik är trafik mellan Härryda kommun och an-

Cykelvägar enligt NVDB

38

Befintliga gång- och cykelvägar
Planerade gång- och cykelvägar

5.1:7	 Separata	gång-	och	cykelvägar,	ur	NVDB
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dra närliggande kommuner; Mark, Bollebygd och Borås. Denna trafik har oftast 
Göteborg som utgångspunkt men riktar sig inte till resenärer mellan Härryda 
och Göteborg. Särskilt kan nämnas trafiken mellan Göteborg och Borås som 
inte har några hållplatser inom Härryda kommun. Långväga trafik behandlas 
inte närmare i ÅVS-arbetet. Den bedrivs normalt på kommersiella villkor och 
utgörs framförallt av flygbusstrafik och busstrafik mot Jönköping och Stock-
holm. 

Aktuella busslinjer, deras sträckning och turtäthet framgår av bilaga 5:3. Buss-
linjer mellan Göteborg och orter i utredningsområdet redovisas även i figur 
5.1:8. Uppgifter om turtäthet gäller hösten 2019.

Västtrafiks regionala tågtrafik mellan Göteborg och Borås gör uppehåll i Möln-
lycke, Hindås och Rävlanda. Vardagar, måndag till fredag år 2020, trafikeras 
sträckan av nio tåg. 

Vid en del viktigare hållplatser och stationer finns pendelparkeringar för att 
underlätta för dem som kombinerar bilresa och kollektivtrafikresa, se nedanstå-
ende tabell för lokalisering och platsantal.

Pendelparkeringsplatser inom utredningsområdet
Plats Storlek, antal, p-platser Anm

Delsjömotet 367 I Göteborgs kommun, även 
bussar mot Borås

Mölnlycke station 218 Även bussterminal

Brasebacken 13 Öjersjö i Partille kommun

Landvetter centrum 338 För Landvetter resecentrum 
och motorvägshållplats på väg 
40, den senare endast 
resande österut.

Härryda 35 Två platser, Skårtorpsvägen 
och Härryda kyrka

Vägskillnaden 42 Nära Ryamotet

Hindås station 118

Rävlanda station 35

Busslinjer på väg 40,
mellan Göteborg och Härryda

35

Röd Grön 513 601 605 610300

Delsjömotet

Mölnlycketerminalen

Landvetter resecentrum
Hindås station

Rävlanda station

Turtäthet under högtrafik
= Var 5:e minut 
= Var 15:e minut
= Var 30:e minut 
= Var 30:e minut (går endast under högtrafik)

330

Landvettermotet

Landvetter flygplats

Hållplatser längs väg 40
Hållplatser i närheten av väg 40

Dessutom Göteborg – Borås och flygbussar,
Stannar inte i Härryda kommun

5.1:8	 Översikt,	busslinjer	Göteborg	-	Härryda	och	Marks	kommuner
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Trafikolyckor	
Som underlag till åtgärdsvalsstudien har en sammanställning gjorts av olycks-
statistik för vägar inom utredningsområdet. Syftet är att kartlägga trafikolycks-
situationen på och i anslutning till den aktuella sträckan på väg 40. Kartlägg-
ningen visar var olika typer av olyckor har skett och försöker också peka ut 
platser och problem som kanske kan förebyggas med åtgärder. Arbetet redo-
visas i en separat underlagsrapport, bilaga 5:2 och nedan redovisas endast en 
sammanfattning av resultatet.

Vanligaste olyckstypen på sträckan är upphinnandeolyckor (139 st) följt av sing-
elolyckor (39 st) och omkörningsolyckor (13 st). Olyckorna, speciellt upphin-
nandeolyckorna, fördelar sig längs sträckan på ungefär samma vis som trafik-
mängderna fördelar sig. Vägen har god standard avseende trafiksäkerhet längs 
hela sträckan men det finns kapacitetsproblem med daglig köbildning på flera 
sträckor vilket ger upphinnandeolyckor.

De olyckor som orsakat svårare skador än lindriga är 3 dödsolyckor, 4 allvarliga 
olyckor och 22 måttliga olyckor. Även bland olyckorna med de svåraste skador-
na är upphinnandeolycka den vanligaste olyckstypen följt av singelolyckor. 

Därnäst kommer flera andra olyckstyper, t ex älg, övrigt, fotgängare singel, cy-
kel, som totalt sett är väldigt få längs väg 40. När de väl sker ger de dock allvar-
liga skador.

Vid Björrödsmotet skedde två av de tre dödsolyckorna, en upphinnandeolycka 
mellan personbil och lätt lastbil och en älgolycka. Ytterligare en älgolycka med 
lindriga skador har skett vid Björrödsmotet. Den tredje dödsolycka skedde vid 
Bårhultsmotet där flera personer dödades eller skadades i en mötesolycka då en 
lastbil som kommit över på fel sida motorvägen kolliderade med en personbil. 

Älgar har tagit sig in på väg 40 och orsakat en dödsolycka vid Björrödsmotet och 
två allvarliga olyckor vid Grandalsmotet. Möjliga åtgärder för att förhindra att 
vilt kommer in på vägen vid dessa två mot är lämpligt att utreda vidare.

I kringliggande vägnät finns sträckor och korsningar där trafiksäkerhetsstan-
darden inte är lika hög och åtgärder för att höja säkerheten skulle kunna vara 
lämpligt att genomföra. Det rör tex åtgärder för att höja cyklisternas säkerhet 
längs väg 540, Boråsvägen och 549, Härrydavägen.

5.2 Förväntad utveckling
Tidshorisonten för denna åtgärdsvalsstudie är som nämnts tidigare år 2040, 
med en avstämningstidpunkt kring år 2030. Förväntad utveckling av de fakto-
rer som påverkar trafiksituationen beskrivs här för att ge förutsättningarna för 
bristanalys och förslag till åtgärder.

Kommunal utveckling - Bebyggelse 
Tätortsutveckling	–	Boende	och	verksamheter
Åtgärdsvalsstudiens bedömning av befolkningsutvecklingen i Härryda kom-
muns tätorter baserar sig för perioden fram till år 2030 på uppgifter i kommu-
nens bostadsförsörjningsprogram. För utvecklingen under perioden 2030-2040 
antas en fortsatt tillväxt på 1,5% per år, vilket är kommunens ambitionsnivå, 
samt att det år 2040 bor 10 000 personer i den planerade nya tätorten Landvet-
ter Södra. 

I tätorten Öjersjö i Partille kommun finns detaljplaner som tillåter cirka 500 yt-
terligare bostäder, men enligt kommunen inga utbyggnadsplaner utöver dessa. 

Bilden av var nya verksamheter kan komma att etableras är mindre tydlig. 
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Härryda kommun anger dels att logistikverksamheter kan etableras på kommu-
nal mark vid Flygplatsmotet, norr om väg 40, dels att cirka 1 200 arbetsplatser 
bedöms etableras i Landvetter Södra till år 2040. I ÅVS-arbetet har antagits att 
antalet arbetsplatser per invånare i Härryda kommer att vara lika som idag och 
att tillkommande arbetsplatser fördelas efter tätortsstorlek. 

Landvetter	flygplats	–	Verksamheter

Swedavia har 2017-12-15 redovisat sin planering för utvecklingen av Landvetter 
flygplats och flygplatsområdet i en s k Draft Masterplan som är det första steget 
i att ta fram en ny masterplan för flygplatsområdet. En masterplan identifierar 
flygplatsområdets framtida behov samt visar visionärt hur flygplatsen kan möta 
dessa behov med fokus på rumslig utformning och markanvändning.

Swedavias arbete sträcker sig längre fram i tiden än ÅVS-arbetet men ger ändå 
möjlighet till avstämningar för åren 2030 och 2040. Viktiga faktorer för bedöm-
ning av framtida trafik är:

• Antalet flygresenärer.

• Antalet anställda på flygplatsen, kopplat till antal resenärer.

• Utveckling av andra verksamheter inom flygplatsområdet, kallat Airport 
City :

 – Logistikverksamhet.

 – Kontorsverksamhet eller motsvarande.

 – Handel och upplevelse.

I figur 5.2:1 visas en visionsbild (Swedavia/Krook&Tjäder) som visar ett fullt 
utbyggt Airport City. 

Under arbetet med åtgärdsvalsstudien har Swedavia lämnat kompletterande un-
derlag kring utvecklingen av Airport City, vad gäller volymer och tidplan. För ut-
vecklingen av antalet flygresenärer har Trafikverkets prognos från 2016 använts. 

I stora drag innebär den skisserade utvecklingen att det fram till år 2040 till-
kommer ytor och arbetsplatser inom Airport City enligt tabell på nästa sida. 

5.2:1	 Airport	City,	visionsbild	(Swedavia/Krook&Tjäder)
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Under samma period bedöms utvecklingen av flygtrafiken leda till att antalet 
flygresenärer per år ökar till 8 700 000 och antalet anställda inom verksamhe-
ten ökar till cirka 6 000. Det samlade antalet anställda uppgår således år 2040 
till cirka 12 500 inom flygplatsområdet, att jämföra med cirka 4 000 år 2017. 
Till år 2030 bedöms antalet anställda att ha ökat till cirka 9 000. Utvecklingen 
över tid av antalet anställda inom flygplatsverksamheten respektive inom övriga 
verksamheter framgår av tabell nedan och diagram i figur 5.2:2.

Tillkommande verksamheter till år 2040 vid Landvetter flygplats (utöver flygverksamhet)
Typ av verksamhet Bruttoyta (m²) Antal anställda

Logistik 543 000 2 200

Kontor m m 101 000 3 500

Handel 100 000 800

Totalt 743 000 6 500
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Samlad	utveckling	i	Härryda	kommun
Sammantaget innebär de redovisade planerna för utveckling av bostäder och 
verksamhetsområden i Härryda kommun en kraftig tillväxt under perioden 
fram till år 2040. Totalt kan befolkningen i kommunen öka till cirka 63 000 
invånare och antalet arbetsplatser motsvarande. Figur 5.2:3 ger en översiktlig 
samlad bild av hur ökningen av antalet invånare och arbetsplatser kan komma 
att fördelas inom kommunen. Nämnas kan att då har inte tagits hänsyn till 
kommunens politiska vision om 25 000 invånare i Landvetter Södra.

Trafiksystem

Vägnät
Inga beslut om större väginvesteringar inom utredningsområdet finns i aktuella 
investeringsplaner. I ÅVS-arbetet har antagits att en planerad kapacitetsför-
stärkning i Flygplatsmotet genomförs samtidigt med planerade etableringar av 
nya verksamheter då detta har bedömts vara en förutsättning för dessa. Den 
föreslagna principutformningen framgår av figur 5.2:4. 

Härryda kommun tog under 2019 fram ett förslag till detaljplan för området sö-
der om Mölnlyckemotet. Utöver mark för verksamheter innehåller planförslaget 
en ombyggnad av nuvarande cirkulationsplats för att dels underlätta för buss-
trafik, dels skapa säkra planskilda passager för gång- och cykeltrafik. I åtgärds-
valsstudien redovisas inte detta förslag som i framtiden genomfört utan som en 
möjlig åtgärd med planerat genomförande, se vidare kapitel 6 och 7.
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Figur	1.	Utredningens	föreslagna	utformningsprinciper;	alternativ	G	i	söder	och	alternativ	J i	norr.  

5.2:4	 Föreslagen	ombyggnad	av	Flygplatsmotet.	(Sweco)
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Järnvägsnät
Mot slutet av den studerade perioden förutsätts en ny järnväg ha tagits i trafik 
mellan Göteborg och Borås. Inom utredningsområdet finns då en station för 
lokal- och regionaltåg vid Landvetter flygplats. 

Hur nuvarande järnväg, Kust till Kustbanan, används efter att ny järnväg tagits i 
bruk är ännu inte beslutat. I ÅVS-arbetet har antagits att den trafikeras ungefär 
som idag och således är av begränsad betydelse för resandet med kollektivtrafi-
ken i Härryda kommun. 

Trafikflöden
Trafikverket har låtit ta fram en trafikprognos, som huvudsakligen utnyttjat 
prognosverktyget Sampers och som bygger på det förutsättningar för olika 
scenarier som redovisats i avsnitt 3.3. Trafikprognosen ligger till grund för be-
dömning av vilka brister och problem i trafiksystemet som kan antas uppträda 
i respektive scenario och arbetet beskrivs närmare i bilaga 4. De framräknade 
trafikökningarna tillsammans med uppmätta trafikflöden utgångsåret 2014 
ligger till grund för redovisat trafikflöde år 2040. Trafikflöden för mellanlig-
gande år baseras på linjärt interpolerade värden, vilket kan ge en viss obalans 
då utvecklingen av Mölnlycke ligger tidigare under perioden än utvecklingen av 
Landvetter Södra.

I scenario Bas ökar trafikflödet på väg 40 med 10 – 12 000 fordon per vardags-
dygn, eller 20-25%. Ökningen är ungefär lika stor på alla delar. Andelen resor 
med kollektivtrafiken är i princip oförändrat cirka 20% till/från tätorterna och 
Landvetter flygplats, men antalet resor ökar i samma omfattning som för biltra-
fiken. 

I scenario Anpassad Bas ökar trafikflödet betydligt mer, 15 – 20 000 fordon per 
dygn, eller mellan 30% och 45%. Trafikökningen är tydligt större på sträckorna 
mellan Landvetter flygplats och tätorterna Landvetter och Mölnlycke, vilket 
avspeglar var befolkningsökning och ökat antal arbetsplatser är lokaliserade. I 
detta scenario har också en högre andel av trafiken på väg 40 start och/eller 
målpunkt inom Härryda kommun. Även med detta scenario är andelen kollek-
tivtrafikresor cirka 20%, men eftersom framförallt invånarantalet i tätorterna 
ökar så innebär det en betydligt större efterfrågan på kollektivtrafikresor, både 
mot Göteborg och inom Härryda kommun. 
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5.2:5	 Trafikflöde	i	olika	scenarier,	jämförelse	år	2040	för	olika	delsträckor.
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Scenario Hållbarhet är inte en separat trafikprognos utan utgår från resulteran-
de trafikflöden och kollektivtrafikandelar i scenario Anpassad Bas samt uppgif-
ter om hur stor andel av trafikflödet på väg 40 som kan antas vara personbilar 
som ”konkurrerar” med kollektivtrafiken om personresorna. Med ett antagande 
om att Västra Götalandsregionens mål om 33% kollektivtrafikandel i stråket 
kommer att nås för resor med start eller målpunkter i de olika tätorterna eller 
flygplatsområdet bedöms att trafikflödet på väg 40 reduceras med mellan 10% 
och 15% i detta scenario. För bedömning av framtida brister och problem antas 
därför en reduktion på 10% jämfört med scenario Anpassad Bas. 

En översiktlig samlad bild av trafikflödet i respektive scenario på några olika 
delsträckor av väg 40 redovisas i figur 5.2:5. 

5.3 Brister och problem i trafiksystemet
 De brister i trafiksystemet som åtgärdsvalsstudien har identifierat redovisas 
uppdelat på tre ungefär lika långa delsträckor. Sträckorna omfattar även trafik-
platser och parallella eller anslutande vägar och redovisas med koppling till: 

• Berörda trafikslag: Bil-, kollektiv- eller cykeltrafik.

• Aktuellt scenario: Bas, Anpassad Bas och Hållbarhet.

• Tidshorisont: Nu, kortare sikt (2025-2030) och längre sikt (2035-2040) 

• Berörda leveranskvaliteter enligt avsnitt 3.4.

Avslutningsvis redovisas en översikt över vilka problem som bristerna kan 
orsaka. 

För att identifiera eventuella kapacitetsproblem har antagits att trafiken i mest 
belastad riktning under mest belastad timme uppgår till 5,5% av dygnstrafiken 
och att väg 40 som tvåfältig motorväg påverkas negativt från cirka 3 500 fordon 
per timme och att den praktiska kapacitetsgränsen ligger vid cirka 4 250 fordon 
per timme. Bedömda maxtimflöden år 2040 för olika delsträckor och scenarier 
framgår av digram i figur 5.3:1.

 

 

 

5.3:1	 Dimensionerande	trafikflöde	i	olika	scenarier,	jämförelse	år	2040	för	olika	delsträckor.
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Delsjömotet-Mölnlyckemotet -Bårhultsmotet
Delsjömötet väg 40
Trafikslag: Bil, kollektiv Scenario: Samtliga Tidshorisont Se  

beskrivning
Beskrivning: Sträckan förbi Delsjömotet drabbas av köbildning i högtrafik. I nuläget påverkat av trafiksitua-

tionen i Kallebäcksmotet och på E6 genom Göteborg. På kortare sikt förväntas beslutade 
åtgärder för E6 minska denna påverkan, men samtidigt ökar risken att trafikflödet i sig gör 
situationen mycket störningskänslig. På längre sikt är risken för bristande kapacitet stor i 
scenario Anpassad Bas och störningskänsligheten stor i övriga scenarier. Åtgärder i Kalle-
bäcksmotet på längre sikt är troligen inte tillräckliga för att lösa  
kapacitetsbristen.

Berörda  
kvaliteter:

Primärt kapacitet, även användbarhet och robusthet

Anm: Brister i Kallebäcksmotet hanteras av angränsande ÅVS för E6 genom  
Göteborg.

Busshållplatser i Delsjömotet
Trafikslag: Kollektiv Scenario: Samtliga Tidshorisont: Nu
Beskrivning: Kombinationen av tät busstrafik och hållplatsutformning som endast tillåter en buss vid 

plattformen ger problem med köer av bussar i högtrafik, vilket påverkar restiden. Relativt 
många som byter mellan bil och buss på platsen ställer även krav på väl fungerande 
gångvägar.

Berörda  
kvaliteter:

Användbarhet och robusthet.

Anm:

Delsjömotet – Mölnlyckemotet, väg 40
Trafikslag: Bil, kollektiv Scenario: Samtliga Tidshorisont: Se  

Beskrivning
Beskrivning: Sträckan mellan Delsjömotet och Mölnlyckemotet bedöms i nuläget vara störningskänslig,  

bl a påverkat av trafiksituationen i Kallebäcksmotet och på E6 genom Göteborg. Restider för 
både bil och kollektivtrafik påverkas. På kortare sikt förväntas beslutade åtgärder för E6 
minska denna påverkan, men samtidigt ökar risken att trafikflödet på väg 40 i sig gör 
situationen störningskänslig. På längre sikt är det risk för framkomlighetsproblem i scenario 
Anpassad Bas och störningskänslighet i övriga scenarier. Minst är känsligheten i scenario 
Hållbarhet.

Berörda  
kvaliteter:

Primärt kapacitet, även användbarhet och robusthet.

Anm:

Mölnlycke – Landvetter, väg 540/549
Trafikslag: Cykel Scenario: Samtliga Tidshorisont: Nu
Beskrivning: Sträckan, ca 3,5 km, är den enda förbindelsen mellan tätorterna Mölnlycke och Landvetter 

som är tillåten för cykeltrafik. Standarden är låg med blandtrafik på en relativt smal väg.
Berörda  
kvaliteter:

Användbarhet, säkerhet

Anm:
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Mölnlyckemotet – ramper till/från Göteborg
Trafikslag: Bil, kollektivt Scenario: Samtliga Tidshorisont: Kortare sikt
Beskrivning: Den samlade effekten av framtida trafikökningar bedöms kunna ge problem på två platser i 

rampsystemet. 
•  Trafik från Göteborg mot norra sidan av väg 40, bl a Öjersjö, är signalreglerad och riskerar 
att inte rymmas i magasinet vid rött ljus. Detta kan i sin tur påverka även trafik mot Mölnlycke 
som inte är signalreglerad. 

• Trafik mot Göteborg ska dels väva ihop från två till ett körfält, dels väva ihop med övrig trafik 
mot Göteborg på väg 40. Ökande trafikflöde försvårar vävningen och kan ge kapacitetsbris-
ter. 

Berörda  
kvaliteter:

Kapacitet och säkerhet.

Anm:

Mölnlyckemotet – cirkulationsplats Boråsvägen/Säterivägen
Trafikslag: Bil, kollektivt Scenario: Samtliga Tidshorisont: Kortare sikt
Beskrivning: Anslutande trafik från Boråsvägen har svårt att komma in i cirkulationsplatsen pga stora 

flöden på Säterivägen. Busstrafik från Mölnlycke centrum på Boråsvägen har svårt att 
komma mot Göteborg pga stora flöden på Säterivägen. 

Berörda  
kvaliteter:

Primärt kapacitet, även användbarhet och robusthet, särskilt för  
kollektivtrafik.

Anm: Vid bedömningen har inte tagits hänsyn till att det finns ett planförslag som bl a 
redovisar ombyggnad av cirkulationsplatsen.

 
Bårhultsmotet-Landvettermotet-Björrödsmotet-Flygplatsmotet
Bårhultsmotet – Landvettermotet
Trafikslag: Bil, kollektivt Scenario: Anpassad Bas Tidshorisont: Längre sikt
Beskrivning: Sträckan är den näst mest belastade delen av väg 40 och framtida trafikökningar bedöms ge 

kapacitetsbrister i riktning mot Landvetter, där det endast är två körfält. 

Berörda  
kvaliteter:

Primärt kapacitet, även användbarhet och robusthet

Anm:

Björrödsmotet
Trafikslag: Bil Scenario: Samtliga Tidshorisont: Längre sikt
Beskrivning: Trafikplatsen är enkelt utformad, vilket med nuvarande trafikbelastning inte innebär några 

större brister. På längre sikt bedöms att den tillkommande trafiken från Landvetter Södra 
leder till överbelastning och risk för att trafiksäkerhet och framkomlighet på väg 40 påverkas 
negativt. 

Berörda  
kvaliteter:

Kapacitet och säkerhet.

Anm:
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Landvettermotet-Flygplatsmotet
Trafikslag: Bil Scenario: Anpassad Bas Tidshorisont: Längre sikt
Beskrivning: Framtida trafikökningar i scenario Anpassad Bas, bl a mer trafik mellan Mölnlycke, Landvet-

ter och flygplatsområdet, ger hög störningskänslighet på sträckan, pga bristande kapacitet. 

Berörda  
kvaliteter:

Kapacitet, robusthet och säkerhet.

Anm:
 

Flygplatsmotet – avfart från Göteborg
Trafikslag: Bil Scenario: Anpassad Bas Tidshorisont: Kortare sikt
Beskrivning: Avfartens kapacitet riskerar att överskridas under morgonens högtrafik genom den samlade 

belastningen från flygresenärer och arbetande i planerade nya verksamheter, Airport City. I 
värsta fall risk för köer som når ut på väg 40.  

Berörda  
kvaliteter:

Kapacitet, robusthet och säkerhet.

Anm: Tidigare skissad enklare ombyggnad av trafikplatsen antas genomförd.

Flygplatsmotet – påfart mot Göteborg
Trafikslag: Bil Scenario: Anpassad Bas Tidshorisont: Längre sikt
Beskrivning: Trafikverket har tidigare bedömt att nuvarande ramputformning tål en trafik på upp till 1200 

fordon per timme. På längre sikt bedöms att det flödet kan komma att överskridas under 
eftermiddagstrafiken.  

Berörda  
kvaliteter:

Kapacitet, robusthet

Anm: Tidigare skissad enklare ombyggnad av trafikplatsen antas genomförd.

Flygplatsmotet – funktion
Trafikslag: Samtliga Scenario: Samtliga Tidshorisont: Nu
Beskrivning: Landvetter Göteborg flygplats, som är av riksintresse, har endast en anslutningsväg till 

allmänt vägnät. Det är Flygplatsvägen som i Flygplatsmotet ansluter dels till väg 40, dels till 
väg 546 mot Härryda. Både flygplatsens verksamhet och eventuella räddningsinsatser är 
mycket känsliga för störningar, olyckor eller sabotage i denna punkt.  

Berörda  
kvaliteter:

Robusthet

Anm:

Landvetter-Flygplatsmotet, cykelvägnät
Trafikslag: Cykel Scenario: Samtliga Tidshorisont: Nu
Beskrivning: Befintlig cykelväg utmed väg 549 öster om Landvetter tätort är huvudsakligen skild från 

körbanan med vägräcke, men att döma av olycksstatistik finns flera anslutningsvägar med 
bristande säkerhet. 

Berörda  
kvaliteter:

Säkerhet, användbarhet för cykel

Anm:



33

Flygplatsmotet-Ryamotet-Grandalsmotet
Flygplatsmotet-Ryamotet, lokalvägnät
Trafikslag: Bil, kollektiv, 

cykel
Scenario: Samtliga Tidshorisont: Nu

Beskrivning: Befintligt lokalt vägnät utmed väg 40, väg 541, mellan Härryda och Ryamotet saknar kontakt 
med flygplatsområdet annat än via Flygplatsmotet vilket innebär att även rent lokala resor 
måste ske via väg 40. 

Berörda  
kvaliteter:

Robusthet, användbarhet (för cykel och kollektivtrafik)

Anm:

Övriga och övergripande brister
Flygplatsmotet-Ryamotet, lokalvägnät
Trafikslag: Kollektiv Scenario: Samtliga Tidshorisont: Samtliga
Beskrivning: Kollektivtrafiksystemet i utredningsområdet är utformat med huvudinriktning mot Göteborg 

via väg 40. Trafik mellan tätorterna i Härryda kommun använder huvudsakligen det lokala 
vägnätet. Flygplatsområdet har direkt förbindelse endast med Landvetter tätort. Resor 
mellan flygplatsen och Mölnlycke, Hindås eller orter i Marks kommun kräver byte i Landvet-
ter. Möjligheterna att resa kollektivt mellan Härryda kommun och Borås är även de begrän-
sade, trots en omfattande busstrafik mellan Göteborg och Borås. 

Berörda  
kvaliteter:

Användbarhet

Anm: Sannolikt har brister av detta slag flera orsaker som samverkar. Brister i infrastrukturen gör 
det svårt att bedriva en rationell trafik. Litet resbehov eller resbehov som enklast löses med 
egen bil gör att efterfrågan på trafiken är liten. 

Problemöversikt  
En samlad bedömning av de brister som redovisats tidigare har identifierat 
följande problem avseende de olika leveranskvaliteter som åtgärdsvalsstudien 
behandlar.

Kapacitet
Trafiksystemet bedöms redan idag ha kapacitetsproblem för busstrafiken vid 
hållplats Delsjömotet. 

På kortare sikt kan kapacitetsproblem uppkomma på sträckorna Delsjömotet-
Mölnlyckemotet och Bårhultsmotet-Landvettermotet, särskilt i det anpassade 
basscenariot. Även delar av Mölnlyckemotet och Flygplatsmotet kan på kortare 
sikt drabbas av kapacitetsproblem. 

På längre sikt är risken stor för kapacitetsproblem på flera delsträckor i det 
anpassade basscenariot, endast sträckorna Mölnlyckemotet-Bårhultsmotet och 
Flygplatsmotet-Grandalsmotet bedöms i detta scenario kunna slippa kapacitets-
problem. I de övriga studerade scenarierna uppträder problem i första hand på 
sträckorna Delsjömotet-Mölnlyckemotet och Bårhultsmotet-Landvettermotet.

Trafikplatser som på längre sikt kan förväntas få kapacitetsproblem är utöver 
Mölnlyckemotet och Flygplatsmotet även Björrödsmotet, som på längre sikt 
antas ta huvuddelen av trafiken till och från Landvetter Södra.
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Punktlighet
Problem med bristande punktlighet bedöms redan i nuläget kunna drabba kol-
lektivtrafik och annan trafik mot Göteborg under rusningstid pga störningar 
närmast Göteborg; vid Delsjömotet och tidvis redan från Mölnlyckemotet. På 
kortare sikt ökar dessa problem även om beslutade åtgärder på E6 minskar 
risken för störningar. 

På längre sikt kan antas att skillnaden i restid mellan genomsnittliga förhållan-
den och rusningstrafik ökar, särskilt i det anpassade basscenariot, då flera olika 
delsträckor bedöms kunna få kapacitetsproblem.

Robusthet
Flera olika slag av problem med bristande robusthet kan uppkomma:

• Busstrafiken har inte möjlighet att undvika störningar som orsakas av andra 
trafikslag eftersom det inte finns några genomgående busskörfält.

• Landvetter flygplats har endast en anslutning till det allmänna vägnätet, vid 
Flygplatsmotet.

• På längre sikt kan kapaciteten på flera sträckor och trafikplatser komma 
att tangeras eller överskridas med risk för stora trafikstörningar, se vidare 
under rubriken kapacitet.

Användbarhet
I nuläget bedöms inga problem med bristfällig användbarhet drabba bil- el-
ler kollektivtrafiksystemen. Användbarheten för cykeltrafik mellan tätorterna 
Mölnlycke och Landvetter är dock bristfällig. 

På kortare eller längre sikt ökar kapacitetsutnyttjandet vilket kan så stora ge 
problem med bristande punktlighet att användbarheten försämras både för bil- 
och kollektivtrafik.

Säkerhet
De viktigaste trafiksäkerhetsproblemen bedöms vara upphinnandeolyckor på 
väg 40, som ofta har samband med högt kapacitetsutnyttjande samt olyckor 
med cyklister eller andra oskyddade trafikanter i blandtrafik eller i korsnings-
punkter i lokalnätet.
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6 Alternativa lösningar 

6.1 Fyrstegsprincipen – tänkbara åtgärder
Fyrstegsprincipen syftar till att på ett systematiskt sätt gå igenom möjligheter 
att motverka identifierade problem på andra sätt än att bygga ny infrastruktur. 
I denna åtgärdsvalsstudie presenteras fyrstegsprincipen och åtgärder som be-
döms vara möjliga att arbeta med för att motverka tidigare presenterade brister 
och problem. Det är inte alla sådana åtgärder som ligger inom de avgränsningar 
som gäller för studien.

De åtgärder som har studerats i arbetet med åtgärdsvalsstudien omfattar hu-
vudsakligen stegen 2-4 enligt fyrstegsprincipen. Anledningen är att Trafikver-
kets möjligheter att planera och genomföra åtgärder enligt steg 1 är små. Även 
åtgärder enligt steg 2 ligger till stor del utanför Trafikverkets ansvarsområde.

Steg 1. Tänk om 
Det första steget 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, 
samtidigt som det är en viktig faktor för den långsiktiga utvecklingen. Att tänka 
om kan tillämpas både av enskilda, företag och myndigheter när man ställs 
inför oönskade förhållanden. 

Inom ramen för åtgärdsvalsstudien presenteras inga konkreta förslag till åtgär-
der inom det första steget i fyrstegsprincipen. Däremot diskuteras nedan vilka 
aktörer som kan vidta åtgärder inom detta steg.

Markanvändning	och	bebyggelseplanering
Möjligheterna att tänka om när det gäller planeringen av framtida markanvänd-
ning ligger dels hos berörda kommuner, dels hos de markägare och exploatörer 
som i samspel med kommunerna arbetar med att lokalisera olika verksamheter, 
inklusive bostadsbebyggelse. 

Inom det studerade området är det Härrydas kommun och Swedavia som är de 
dominerande aktörerna. Båda dessa aktörer är politiskt styrda, men i Swedavias 
fall mer indirekt än kommunen som ju är direkt politiskt styrd. 

Möjliga åtgärder att arbeta med kan vara:

• Lokalisering av nya bostäder och arbetsplatser med hänsyn till de förutsätt-
ningar trafiksystemet ger. 

• Val av inriktning för framtida verksamheter med hänsyn till de förutsätt-
ningar trafiksystemet ger. 

• Samplanering av bebyggelse och trafiksystem så att funktionella och ekono-
miska samband klargörs tidigt.

Ekonomiska	styrmedel	
Förändringar som påverkar de ekonomiska förutsättningarna kan beslutas av 
flera olika parter. Övergripande skattebeslut som kan påverka t ex val av trans-
portsätt ligger huvudsakligen på riksdagen, medan beslut på en regional eller 
lokal nivå kan fattas t ex av kommuner eller regioner avseende taxor för kol-
lektivtrafik och parkeringsavgifter. Även arbetsgivare har stora möjligheter att 
påverka ekonomiska villkor för anställdas resor till arbetsplatsen. 

Inom det studerade området är det Region Västra Götaland, Härryda kommun 
och Swedavia som bedöms ha störst möjlighet att påverka ekonomiska faktorer 
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kring resor och val av transportsätt, både i rollen som arbetsgivare och eftersom 
de råder över taxor och avgifter inom trafikområdet.

Möjliga åtgärder att arbeta med kan vara:

• Skatteregler för resor, t ex avdrag för arbetsresor, bilförmåner och subven-
tionerade parkerings- eller kollektivtrafikavgifter.

• Taxesystem i kollektivtrafiken.

• Trängselskatt, nivå och omfattning.

Attitydförändringar
Förändrade attityder till resandet är troligen en viktig men svårbedömd och 
svårpåverkad faktor när det gäller både valet att resa eller inte och valet av 
transportsätt. Här påverkar organisationer genom t ex ett företags resepolicy el-
ler inställningen till distansarbete och resfria möten. Vidare kan enskilda män-
niskors inställning och aktiva val påverka på sätt som inte alltid kan förklaras i 
ekonomiska termer. 

Inom det studerade området är det framförallt de många invånarnas enskilda 
beslut om att resa eller inte, att välja cykel, bil, tåg eller flyg och att välja arbete 
och bostadsort som kommer att påverka den framtida trafiken på väg 40.

Scenario	hållbarhet	-	möjliga	och	omöjliga	åtgärder
Åtgärdsvalsstudiens scenario med inriktning på ett mer hållbart resande inne-
bär att Västra Götalandsregionens målsättning om 33% marknadsandel för 
kollektivtrafiken har nåtts år 2040. Scenariet innehåller däremot inga åtgärder 
för att nå målet. 

De prognosmodeller som normalt används som underlag till trafikutredningar 
tyder på att så länge människors attityder och värderingar antas vara desamma 
som idag så kommer inte klassiska åtgärder som förbättrad kollektivtrafik eller 
något högre drivmedelspriser att medföra någon betydande överflyttning från 
personbil till andra trafikslag. 

Ekonomiska åtgärder som visat sig påverka mer betydande är de trängselskatter  
som införts i Stockholm och Göteborg, sannolikt eftersom det finns en så tydlig 
koppling mellan resa och kostnad. Attitydförändringar och social kontroll som 
påverkar de val den enskilde gör kan också ge påtagliga förändringar om många 
tar till sig nya värderingar. Aktuella exempel är begrepp som flygskam och 
tågskryt som kan ha påverkat hur människor genomför fritidsresor. Tydliga och 
upplevt välmotiverade uppmaningar från myndigheter eller andra auktoriteter 
kan också påverka i stor skala, t ex minskade resandet kraftigt i Sverige kring 
påskhelgen 2020, enligt uppgift kring 30%, under Covid-19 pandemin då alla 
uppmanades att undvika onödiga resor.

Dessa exempel är inte att se som åtgärdsförslag, men de visar på svårigheten att 
värdera och förutspå storskaliga förändringar i vårt gemensamma beteende.

Steg 2. Optimera
Det andra steget innebär att genomföra åtgärder som medför ett mer effektivt 
utnyttjande av den befintliga infrastrukturen. För att kunna genomföras behövs 
dessutom ofta någon form av fysiska åtgärder, vilket gör att gränsdragningen 
mot det tredje steget kan vara diffus. 

Möjliga åtgärder att arbeta med kan vara:

• ITS-åtgärder:

 – Anpassad hastighetsgräns vid hög belastning. 
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 – Informationssystem om lediga p-platser och bussavgångar vid pendel-
parkeringar. 

• Åtgärder för att prioritera kollektivtrafikresande:

 – Översyn av linjenät och tidtabeller.

 – Fysiska åtgärder för att säkra framkomligheten för kollektivtrafikfordon, 
se steg 3.

Steg 3. Bygg om 
Vid behov genomförs det tredje steget som innebär begränsade ombyggnader. 
Sådana åtgärder kan genomföras av olika aktörer beroende på var i transport-
systemet de är lokaliserade. 

Möjliga åtgärder att arbeta med kan vara:

• Trimningsåtgärder för:

 – ökad kapacitet 

 – förbättrad trafiksäkerhet

 – säkrad framkomlighet för kollektivtrafikfordon.

• Kompletteringar med felande länkar eller punktåtgärder:

 – gång- och cykelvägar

 – hållplatser

 – pendelparkeringar

 –  ytterligare körfält på kortare sträckor.

Steg 4. Bygg nytt
Det fjärde steget genomförs om behovet inte kan tillgodoses i de tre tidigare 
stegen. Det betyder nyinvesteringar eller större ombyggnadsåtgärder. Sådana 
åtgärder kan genomföras av olika aktörer beroende på var i transportsystemet 
de är lokaliserade.

Möjliga åtgärder att arbeta med kan vara:

• Omfattande ombyggnad av befintlig trafikplats.

• Nybyggnad av trafikplats.

• Nybyggnad av anslutningsvägar.

• Utbyggnad till fler körfält genomgående på längre sträcka.

• Nyanläggning av station för pendeltåg.

6.2 Studerade åtgärder och deras effekter

Studerade och bortvalda åtgärder
Samtliga studerade åtgärder enligt steg 3 och 4 förtecknas i bilaga 1. Där fram-
går även vilka av dess som valts bort och inte beskrivs närmare i följande avsnitt, 
som redovisar aktuella åtgärder för respektive delsträckor samt övergripande 
åtgärder. 
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Delsjömotet-Mölnlyckemotet
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Delsjömotet, kollektivtrafikåtgärder
Ansvarig: Trafikverket Kostnad: 8-10 Mkr Tid: 2025-2030

Beskrivning: Busshållplatserna i Delsjömotet är framförallt av betydelse för byte mellan olika trafikmedel 
då det finns stora pendelparkeringar på platsen. Här finns också arbetsplatser och tillgänglig-
het till rekreationsområdet vid Delsjöarna. Behovet av åtgärder har lyfts fram av Västtrafik.
Åtgärderna innebär komplettering av nuvarande hållplatser så att det finns plats för minst två 
bussar samtidigt per riktning. Standardhöjning av gångvägar mellan hållplatser och parke-
ringsplatser och av hållplatsmiljön i övrigt. Översyn av detaljutformning i korsningspunkter 
med målsättningen att säkra framkomlighet för buss och säkerhet för oskyddade trafikanter. 
Eventuellt behov av bussprioritering utreds. 

Effekter: Förbättrad kapacitet, robusthet och trafiksäkerhet

Anm: Skisser redovisas i bilaga 2. Översyn av gångvägar samråds med Göteborgs stad

Mölnlyckemotet-Delsjömotet, variabel hastighet
Ansvarig: Trafikverket Kostnad: Ej bedömd Tid: 2025

Beskrivning: Delsträckan mellan Göteborg och Mölnlycke är den mest trafikerade inom utredningsområ-
det. Framkomligheten påverkas idag också av störningar som sprids från E6 genom 
Göteborg. Upphinnandeolyckor är vanliga på sträckan. Nuvarande hastighetsgräns mellan 
Delsjömotet och Mölnlyckemotet är 100 km/tim. Sträckan är cirka 4 km. Gräns för 80 km/tim 
bör förskjutas cirka 0,5 km mot Mölnlycke och resterande sträcka föreslås får variabel 
hastighet 60-80-100 km/tim. Aktuell hastighetsgräns anpassas till rådande trafikbelastning. 

Effekter: Förbättrad trafiksäkerhet, förlängd restid cirka 40 sekunder.

Anm:

DelsjömotetDelsjömotet Mölnlyckemotet-Mölnlyckemotet-
DelsjömotetDelsjömotet

MölnlyckemotetMölnlyckemotet

6.2:1	 Översikt,	åtgärder	på	sträckan	Delsjömotet-Mölnlyckemotet.
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Mölnlyckemotet-Delsjömotet, busskörfält på väg 40
Ansvarig: Trafikverket Kostnad: 75-80 Mkr Tid: 2025-2030

Beskrivning: Delsträckan mellan Göteborg och Mölnlycke är den mest trafikerade inom utredningsområ-
det. Redan idag är den i högtrafik nära bedömt kapacitetstak, med stor störningskänslighet. 
Utöver biltrafiken påverkas även kollektivtrafiken av eventuella störningar och situationen 
bedöms inte vara robust. 
Ett busskörfält skapas som ett additionskörfält mellan trafikplatserna busskörfältet följer med 
på av- och påfartsramper i Mölnlyckemotet. På stor del av sträckan kan breddningen 
genomföras genom att smalna av mittremsan. 

Effekter: Förbättrad robusthet, säkrad punktlighet för kollektivtrafik och viss kapacitetsförstärkning i 
övrigt

Anm: Principutformning, se skiss i bilaga 2.

Mölnlyckemotet, kollektivtrafikåtgärder i korsningen med Boråsvägen.
Ansvarig: Härryda 

Kommun
Kostnad: Ej bedömt. Tid: 2025

Beskrivning: Stor del av busstrafiken går via Boråsvägen eftersom den ger god täckning i Mölnlycke tätort. 
För att säkra bussarnas framkomlighet har Härryda kommun tagit fram ett förslag tillsam-
mans med detaljplan för verksamheter kring trafikplatsen. Principen är att kollektivtrafiken 
prioriteras genom separata körfält, eventuellt i kombination med särskild signalreglering. 

Effekter: Förbättrad robusthet, säkrad punktlighet  för kollektivtrafik

Anm: Ingår i förslag till ”Detaljplan för del av Råda 1:1 m.fl. Mölnlyckemotet”, se planillustration för 
utformning. Förutsätts genomföras enligt plan.

Mölnlyckemotet, trafiksäkerhetshöjande åtgärder för trafik från Göteborg mot Öjersjö.
Ansvarig: Trafikverket Kostnad: 5 Mkr Tid: 2025

Beskrivning: Magasinet vid trafiksignalen för trafik från avfart från Göteborg mot Partille/Öjersjö utökas, 
troligen genom breddning till två körfält. Nuvarande längd med full bredd är cirka 120 meter, 
med möjlighet till ytterligare ett körfält på en längd av åtminstone 80 meter. 

Effekter: Förbättrad kapacitet, robusthet och säkerhet genom minskad risk för att köande fordon 
påverkar trafikanter på rampen som inte ska passera trafiksignalen. Sådan påverkan kan i 
värst fall ge effekter ut på väg 40. 

Anm: Principutformning, se skiss i bilaga 2, samordnas med prioriterat busskörfält. Kostnad avser 
båda åtgärderna. 

Mölnlyckemotet, prioriterat busskörfält
Ansvarig: Trafikverket Kostnad: 5 Mkr Tid: 2025

Beskrivning: Från hållplats Mölnlyckemotet mot väg 40 kan busstrafiken separeras med eget körfält och 
ges prioritet i trafiksignalanläggningen.  

Effekter: Förbättrad robusthet, säkrad punktlighet för kollektivtrafik

Anm: Principutformning, se skiss i bilaga 2, samordnas med trafiksäkerhetshöjande åtgärder för 
trafik från Göteborg mot Öjersjö. Kostnad avser båda åtgärderna. 
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Mölnlyckemotet-Bårhultsmotet-Landvettermotet
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Väg 540/549, utbyggnad av cykelförbindelse mellan Mölnlycke och Landvetter
Ansvarig: Trafikverket Kostnad: 90 Mkr Tid: 2025-2030

Beskrivning: Sträckan mellan Mölnlycke och Landvetter, längs Landvettersjön, är den längsta delsträckan 
utan separat cykelväg i det föreslagna pendelcykelstråket mellan Göteborg och Landvetter 
flygplats. 

Trafikverket som väghållare kan ta ansvar för en utbyggnad av sträckan, även i det fall ett 
samlat åtgärdsprogram för helheten inte blir aktuellt. 

Effekter: Förbättrad trafiksäkerhet, användbarhet för cyklister och folkhälsa 

Anm: Sammanfattning av tidigare utredningar för sträckan längs Landvettersjön bifogas i bilaga 2. 
Bedömd kostnad har stora osäkerheter.

Bårhultsmotet, pendelparkering och hållplats
Ansvarig: Trafikverket Kostnad: 7 Mkr Tid: 2025-2030

Beskrivning: En möjlighet för att öka kollektivtrafikens andel av personresorna på väg 40 mot Göteborg är 
att erbjuda fler pendelparkeringar med god tillgång till kollektivtrafik. En möjlig sådan plats är 
Bårhultsmotet, som kan vara attraktivt för resenärer från Tahult och Gökskulla.
En parkeringsplats anläggs, sannolikt på södra sidan av väg 40, i anslutning till planskild 
passage under motorvägen. Busshållplatser anläggs på avfartsrampen från Göteborg och 
påfartsrampen mot Göteborg. 

Effekter: Förbättrad användbarhet genom bättre möjlighet att välja att kombinera bil och kollektivtrafik.

Anm: Principutformning, se skiss i bilaga 2.
 

Väg 540/549, Väg 540/549, 
LandvettersjönLandvettersjön

BårhultsmotetBårhultsmotet

6.2:2	 Översikt,	åtgärder	på	sträckan	Mölnlyckemotet-Landvettermotet.
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Landvettermotet-Björrödsmotet-Flygplatsmotet
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 Flygplatsmotet, ombyggnad, kompletterande avfart
Ansvarig: Trafikverket Kostnad: 80-90 Mkr Tid: 2030-2040

Beskrivning: Komplettering av Flygplatsmotet med en ny avfart till östra sidan av flygplatsområdet och en 
parallell lokal väg. 
Åtgärden innebär att direkt öster om planskildheten i trafikplatsen skapas en avfart från 
Göteborg som ansluter till det framtida lokalvägnätet enligt Swedavias planer för utveckling 
av flygplatsområdet. Nuvarande påfart mot Borås flyttas österut och parallellt med väg 40 
skapas en lokalväg, som i sin västra del utnyttjar nuvarande påfartsramp och som i öster 
ansluter till väg 541

Effekter: Förbättrad robusthet, kapacitet och trafiksäkerhet. Ger bättre möjlighet att trafikera norra 
delen av flygplatsområdet med kollektivtrafik.

Anm: Principutformning, se skiss i bilaga 2.
Tidigare föreslagen ombyggnad av Flygplatsmotet med anledning av planerade verksamhe-
ter kring trafikplatsen förutsätts genomförd samtidigt med verksamhetsetableringarna.

FlygplatsmotetFlygplatsmotet

6.2:3	 Översikt,	åtgärder	på	sträckan	Landvettermotet-Flygplatsmotet.
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Flygplatsmotet-Ryamotet-Grandalsmotet
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Flygplatsmotet-väg 541, lokalvägsförbindelse söder om väg 40, 
Ansvarig: Trafikverket Kostnad: 30-40 Mkr Tid: 2025-2030

Beskrivning: Som en etapp i en större ombyggnad av Flygplatsmotet kan en förbindelse skapas mellan 
planerat lokalvägnät inom flygplatsområdet och väg 541, se vidare förslag till ombyggnad av 
Flygplatsmotet.

Effekter: Förbättrad robusthet och bättre möjlighet att trafikera norra delen av flygplatsområdet med 
kollektivtrafik. 

Anm: Principutformning som del av Flygplatsmotet, se skiss i bilaga 2.

Ryamotet, pendelparkering och hållplats
Ansvarig: Trafikverket Kostnad: Ej bedömd Tid: 2025-2030

Beskrivning: En möjlighet för att öka kollektivtrafikens andel av personresorna på väg 40 mot Göteborg är 
att erbjuda fler pendelparkeringar med god tillgång till kollektivtrafik. Vid Ryamotet finns en 
mindre pendelparkering som kan behöva utvecklas, framförallt vad gäller storlek och tillgång 
till busstrafik. Ryamotet har ävenb pekats ut som en möjlig knutpunkt i ett förändrat busslin-
jenät, se tidigare ÅVS för väg 156. En sådan knutpunkt kan också ge möjlighet till samtrafik 
mellan olika busslinjer. 

Effekter: Förbättrad användbarhet genom bättre möjlighet att välja att kombinera bil och kollektivtrafik.

Anm: Ej detaljstuderad till läge och utformning, förutsätter ändrade linjesträckningar för busstrafi-
ken. 

FlygplatsmotetFlygplatsmotet

RyamotetRyamotet

6.2:4	 Översikt,	åtgärder	på	sträckan	Flygplatsmotet-Grandalsmotet..
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Övergripande åtgärder
Utredning av pendelcykelstråk Landvetter flygplats-Göteborg
Ansvarig: Trafikverket Kostnad: Utredning ej 

bedömd
Tid: 2025-2030

Beskrivning: Idag saknas ett sammanhängande cykelstråk med inriktning på arbetspendling mellan 
bostadsområden och områden med arbetsplatser på sträckan. Även om antalet cykelpend-
lare hela sträckan är begränsat ger ett sammanhängande stråk goda möjligheter för de som 
utnyttjar delar av sträckan. Ett sammanhängande stråk ger också möjlighet till information 
och marknadsföring av pendelcykling. 

Ett samlat åtgärdsprogram föreslås tas fram och genomföras för att skapa ett sammanhäng-
ande högklassigt cykelstråk. De största fysiska åtgärderna krävs på sträckan mellan 
Mölnlycke och Landvetter, längs Landvettersjön. För övrigt är det framförallt punktåtgärder 
och kortare kompletterande sträckor. Trafikverket, Härryda kommun och Swedavia förutsätts 
kunna hitta en gemensam ambitionsnivå för åtgärderna. 

Effekter: Förbättrad trafiksäkerhet och folkhälsa

Anm:

Information om anslutande kollektivtrafik och tillgång till pendelparkeringsplatser
Ansvarig: Trafikverket Kostnad: Ej bedömd Tid: 2025-2030

Beskrivning: Utmed väg 40 finns information till bilister med uppgifter om antal lediga platser på pendel-
parkeringar och tid till nästa avgång med kollektivtrafik från aktuell hållplats eller station 
endast vid Delsjömotet. Som en kompletterande informations och marknadsföringsåtgärd 
föreslås sådan i anslutning till befintliga och nya pendelparkeringar vid Bårhultsmotet (ny), 
Landvettermotet och Ryamotet. 

Effekter: Underlättar ett aktivt val av annat färdmedel.

Anm: Exempel på informationsskylt.
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6.3 Övriga åtgärder 
I arbetet med åtgärdsvalsstudien har uppmärksammats åtgärder som ligger 
utanför studiens avgränsning men som skulle kunna vara intressanta att utreda 
vidare, särskilt på längre sikt. 

Kollektivtrafikutveckling
För att säkra kollektivtrafikens framtida konkurrenskraft och kapacitet vill 
åtgärdsvalsstudien lyfta fram möjligheten att utreda åtgärder som ligger utanför 
studiens avgränsning. 

Den planerade utvecklingen av området vid Landvetter flygplats ökar kraven på 
goda kollektivtrafikförbindelser till de nya arbetsplatserna. Utbyggnaden av ny 
järnväg ger goda kollektivtrafikförbindelser från Göteborg, Mölndal och Borås, 
men för att även skapa goda förbindelser tätorter i Härryda, Marks och Bolle-
bygds kommuner krävs en översyn och anpassning av linjer och tidtabeller. 

Antalet resenärer med kollektivtrafiken mellan Härryda kommun och Göteborg 
förväntas öka, dels med hänsyn till att invånarantalet förväntas öka avsevärt, 
dels med hänsyn till målet att även öka andelen som väljer kollektivtrafiken. 
De åtgärder som redovisat i åtgärdsvalsstudien är anpassade till och inriktade 
på en förstärkning av nuvarande kollektivtrafik. För att klara en stor volymök-
ning kan det behövas ytterligare åtgärder, t ex utökad lokal tågtrafik till berörda 
tätorter eller utbyggnad av renodlade busstrafiksbanor (så kallade BRT-system 
eller Metrobuss). 

Planering	för	samordnad	utveckling	av	Landvetter	Södra	
Med hänsyn till pågående planering för en omfattande stadsutveckling inom 
området Landvetter Södra vill åtgärdsvalsstudien lyfta fram behovet av en 
samordnad planering som behandlar tillkommande bebyggelse och behov av 
infrastrukturinvesteringar. Som framgår nedan finns det flera frågor att studera 
vidare. 

Kollektivtrafikförsörjning av den planerade utbyggnaden av ”Landvetter Södra” 
kan komma att utformas som busstrafik med separat körvägar, en s k BRT-lös-
ning eller Metrobuss. Under förutsättning att busskörfält anläggs mellan Delsjö-
motet och Mölnlyckemotet som en separat åtgärd krävs endast en motsvarande 
utbyggnad på sträckan Mölnlycke-Landvetter, samt en bra anslutning mellan 
väg 40 och ”Landvetter Södra”. Då behovet är direkt kopplat till utbyggnaden 
av Landvetter Södra bör åtgärder studeras i fortsatt kommunalt planarbete, 
särskilt gäller detta delen mellan väg 40 och det planerade området. 

Björrödsmotet har teoretiskt god kapacitet för nuvarande trafikbelastning, men 
upplevs i många avseenden som olämpligt utformat, särskilt med tanke på an-
slutningen till Härrydavägen . Med tillkommande trafik från planerad bebyggel-
se ”Landvetter Södra” bedöms situationen bli oacceptabel. Åtgärdsvalsstudien 
har inte identifierat några enkla åtgärder, men även utformningen av större 
åtgärder är långt ifrån självklar.

Tidigare utredningar har studerat och föreslagit en lokalväg söder om väg 40, 
från Eskilsbyvägen vid Björröd till de västra delarna av planerat verksamhets-
område vid Landvetter flygplats. Denna bedömdes då avlasta väg 40 och Härry-
davägen (väg 549) från lokal trafik, framförallt från Landvetter Södra. Med 
nuvarande utformning av Björrödsmotet är det inte heller önskvärt att leda mer 
trafik via den trafikplatsen.
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7 Förslag till inriktning och 
rekommendationer 

7.1 Övergripande inriktning
Förslaget till övergripande inriktning utgår från de fokusområden som pekas ut 
inledningsvis i ÅVS-arbetet och önskemålet om ett brett spektrum av åtgärder, 
se citat nedan.

Fokus för denna ÅVS ska vara framkomlighet för kollektivtrafik och 
godstransporter samt trafiksäkerhet i trafikplatserna.

Studien ska …  rekommendera åtgärder som främjar cyklandet och 
förbättrar trafiksäkerheten för denna trafikantgrupp. 

Åtgärdsförslagen ska representeras av samtliga steg enligt fyrstegsprin-
cipen. Studien har således utrymme att föreslå åtgärder i hela spektrat 
från minsta justering i vägmiljön till omdanande namngivna objekt till 
kommande planrevideringar.

Under arbetet har det också framkommit att det finns ett behov av åtgärder för 
att göra anslutningen till Landvetter flygplats mer robust och mindre sårbar än 
den idag är. Detta bedöms också bidra till en god framkomlighet för godstrafi-
ken. 

Vidare bedöms i åtgärdsvalsstudien att vissa åtgärder är så nära sammankopp-
lade med utvecklingen av ny bebyggelse i södra Landvetter att de bör studeras 
samtidigt med bebyggelseutvecklingen.

7.2 Rekommenderade åtgärder
ÅVS-arbetet utmynnar i ett förslag till åtgärdspaket baserade på den övergri-
pande inriktningen och fem paket med samverkande åtgärder föreslås ligga till 
grund för fortsatt arbete:

• Prioritera kollektivtrafiken

• Främja cykeltrafiken 

• Möjliggöra en robust utveckling av Landvetter Flygplats

• ITS-åtgärder 

• Samordnad planering för Landvetter södra

Vid fortsatt arbete med alla åtgärder ska särskild hänsyn tas till Nollvisionen 
och att trafiksäkerheten ska förbättras som en följd av åtgärderna.

(Siffror inom parentes hänvisar till bilaga 1, sammanställning av studerade 
åtgärder.)

Prioritera kollektivtrafiken

Följande åtgärder ingår i detta paket:

• Delsjömotet, utökade hållplatser och översyn av gångvägar. (1)

• Breddning av väg 40 med busskörfält på sträckan mellan Delsjömotet och 
Mölnlyckemotet. (2)
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• Mölnlyckemotet, kollektivtrafikåtgärder i korsningen med Boråsvägen och i 
övrigt i trafikplatsen (3, 4, 5)

• Bårhultsmotet, pendelparkering och hållplats (7)

Trafikverket bör ha huvudansvar för paketet och svara för utformning och ge-
nomförande av åtgärder på det statliga vägnätet. Åtgärder på kommunalt eller 
enskilt vägnät genomförs av respektive väghållare. Samråd med Västtrafik/kol-
lektivtrafikmyndigheten förutsätts.

Främja cykeltrafiken 
I detta paket ingår framförallt en utbyggnad och uppgradering till pendelcykel-
stråk med åtgärder på sträckan mellan Landvetter flygplats och Göteborg:

•  Kompletterande åtgärder i Mölnlycke tätort (9)

• Utbyggnad av felande länk, Mölnlycke-Landvetter (10)

•  Kompletterande åtgärder i Landvetter tätort (9)

• Punktvis uppgradering av sträckan Landvetter-Härryda.Landvetter flyg-
plats, framförallt förbättrad trafiksäkerhet  (14)

Åtgärder för t ex pendelparkeringar som ingår i paktetet Prioritera kollektivtra-
fiken bedömns också gynna cykeltrafik:

• Delsjömotet, utökade hållplatser och översyn av gångvägar. (1)

• Bårhultsmotet, pendelparkering och hållplats (7)

Trafikverket bör ha huvudansvar för paketet och svara för utformning och ge-
nomförande av åtgärder på det statliga vägnätet. Åtgärder på kommunalt eller 
enskilt vägnät genomförs av respektive väghållare. 

Möjliggöra en robust utveckling av Landvetter Flygplats
Följande åtgärder ingår i detta paket:

• Komplettering av Flygplatsmotet med en ny avfart till östra sidan av flyg-
platsområdet. (14)

• Lokalvägsförbindelse söder om väg 40, Flygplatsmotet-väg 541 (11)

Swedavia bör ha ansvaret för att samordna planeringen inom flygplatsområ-
det med planering av anslutande statlig infrastruktur. Trafikverket svarar för 
utformning och genomförande av åtgärder på det statliga vägnätet. Åtgärder 
på kommunalt eller enskilt vägnät genomförs av respektive väghållare. Ett nära 
samarbete även med Västtrafik/kollektivtrafikmyndigheten förutsätts.

ITS-åtgärder
För att underlätta ett bättre utnyttjande av de mest belastade sträckorn på väg 
40 föreslås följande ITS-åtgärder för väg 40:

• Variabel hastighetsgräns 60-80-100 km/tim, på sträckan mellan Mölnlyck-
emotet och Göteborg, Kallebäck (19).

• Variabla informationsskyltar med uppgift om lediga parkeringsplatser och 
bussavgångstider. (20)
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Samordnad planering för Landvetter södra
Detta paket innehåller inga konkreta åtgärdsförslag utan syftar till beslut om 
samordnad planering inför kommande tätortsutbyggnad, Landvetter södra.
Följande åtgärder kan vara aktuella att utreda inom detta paket:

• Ombyggnad av Björrödsmotet (13)

• Lokalvägsförbindelse söder om väg 40, Björrödsmotet-Flygplatsmotet (12)

• Breddning av väg 40 med busskörfält på sträckan mellan Mölnlyckemo-
tet och Landvetter, med en fortsatt kollektivtrafikkoppling till Landvetter 
Södra. (6)

Härryda kommun bör ha ansvar för samplanering av bebyggelse och infrastruk-
tur. Trafikverket svarar för att identifiera behovet av åtgärder på den statliga 
infrastrukturen och att stötta med råd kring utformningen. Ett nära samarbete 
även med Västtrafik/kollektivtrafikmyndigheten förutsätts.

7.3 Fortsatt arbete
Vilket som är det lämpliga nästa steget för att arbeta vidare med de åtgärdspaket 
som rekommenderas i avsnitt 7.1 skiljer sig åt beroende på åtgärdernas karaktär 
och komplexitet. Vissa åtgärder kräver troligen mer omfattande tekniska och 
andra utredningar medan en del kan utformas och genomföras enklare. För den 
formella hanteringen finns också olika verktyg. Inom tätorter kan det vara aktu-
ellt att ändra eller ta fram nya detaljplaner. På allmänna vägar utanför tätorter 
krävs normalt vägplan, men mindre åtgärder t ex busshållplatser kan genom-
föras utan vägplan med hänvisning till undantagsregler i väglagen. 

Utredningsbehov
Följande åtgärder bedöms kräva ytterligare utredning:

• Åtgärdsprogram för anläggande av pendelcykelstråk.

• Samplanering av ny trafikplatsutformning och etablering av verksamheter 
inom flygplatsområdet i anslutning till Flygplatsmotet.

• Utbyggnad av nya pendelparkeringar vid Bårhultsmotet och Ryamotet samt 
anpassning av busstrafiken. Särskilt gäller detta vid Ryamotet, som därför 
inte föreslås ingå i åtgärdspaket Prioritera kollektivtrafiken.

• Förändringar av busstrafik, exempelvis linjesträckningar, hållplatser och 
andra trafikeringsfrågor.

Motivet till att dessa åtgärder kräver ytterligare utredning är att omfattning och 
utformning ännu är oklar. Se dock nedan för preliminär bedömning av vilken 
formell hantering som kan bli aktuell. 

Formell hantering
Vägåtgärder	utan	planläggning
Väglagen ger möjlighet att utan formell planläggning genomföra små och 
okomplicerade åtgärder på befintliga vägar om det också är möjligt att avtala 
om markåtkomst på frivillig väg. Preliminärt bedöms följande åtgärder kunna 
hanteras på detta sätt:

• Hållplatsåtgärder i Delsjömotet.

• Åtgärder i Mölnlyckemotet. 
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• Pendelparkeringar och hållplatser vid Bårhultsmotet och Ryamotet.

• Mindre åtgärder för att förbättra befintliga gång- och cykelvägar utanför 
tätort.

Eventuellt kan även busskörfält på sträckan Delsjömotet-Mölnlyckemotet han-
teras utan att ta fram en vägplan, men detta är svårare att bedöma utan att först 
ta fram förslag till utformning och identifiera behovet av ytterligare vägområde. 

Vägplan
Åtgärder som innebär byggande av allmän väg kräver att en vägplan enligt väg-
lagen tas fram. Detta gäller både ombyggnad och nybyggnad. En formell plan-
läggningsprocess bedöms bli aktuell för:

• Utbyggnad av cykelväg utmed väg 540, mellan Mölnlycke och Landvetter.

• Ombyggnad av Flygplatsmotet.

• Kompletterande vägförbindelse mellan Flygplatsmotet och väg 541.

• Ombyggnad av Björrödsmotet eller anslutande vägar.

• Breddning av väg 40 till fler körfält. 

Kommunal	planering	(PBL)
Inom ramen för den kommunala planeringen med stöd av plan- och bygglagen 
är det lämpligt att dels hantera utformning och genomförande av åtgärder inom 
redan planlagda områden, dels planera för samlad utbyggnad av bebyggelse och 
transportinfrastruktur. Det kan också vara aktuellt att både ta fram detaljplan 
och vägplan.

Detaljplan som verktyg för att ta fram och genomföra åtgärderna bedöms vara 
aktuellt för följande åtgärder:

• Åtgärder i korsningen mellan Säterivägen och Boråsvägen i Mölnlyckemo-
tet. Förslag till detaljplan finns redan framme.

• Åtgärder för gång- och cykeltrafik inom detaljplanelagda områden.

• De delar av allmänna vägnätet som vid en ombyggnad av Flygplatsmotet 
kommer att omfattas av ny detaljplan. 

De skeden som föregår detaljplaner, exempelvis planprogram och fördjupade 
översiktsplaner, kan vara att bra verktyg för en planering med helhetssyn på 
utvecklingen av bebyggelse och infrastruktur. Preliminärt bedöms detta framfö-
rallt vara aktuellt vid planeringen av framtida bebyggelse i området Landvetter 
Södra.

Sammanställning	
Vidstående tabell ger en översikt över bedömt fortsatt arbete för olika åtgärder. 
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Åtgärd Utred-
nings-
behov

Ej 
plan-
lägg-
ning

Väg-
plan

Detalj-
plan

FÖP/ 
plan-
pro-
gram

Prioritera kollektivtrafiken
Delsjömotet, hållplatser, gångvägar 
och framkomlighetsåtgärder för buss. 

X

Breddning av väg 40 med busskörfält 
på sträckan mellan Delsjömotet och 
Mölnlyckemotet. 

(X) X

Mölnlyckemotet, kollektivtrafikåtgär-
der i korsningen med Boråsvägen 
och i övrigt i trafikplatsen 

X X

Bårhultsmotet, pendelparkering och 
busshållplats 

(X) X

Ryamotet, pendelparkering och 
omstigningshållplats 

X X X

Främja cykeltrafiken
Kompletterande åtgärder i Mölnlycke 
tätort

X X

Utbyggnad av felande länk, Möln-
lycke-Landvette

X X

Kompletterande åtgärder i Landvetter 
tätort

X X

Punktvis uppgradering av sträckan 
Landvetter-Härryda.Landvetter 
flygplats, framförallt förbättrad 
trafiksäkerhet

X X

Möjliggöra en robust utveckling av Landvetter Flygplats
Komplettering av Flygplatsmotet med 
en ny avfart till östra sidan av 
flygplatsområdet.

X X (X)

Lokalvägsförbindelse söder om väg 
40, Flygplatsmotet-väg 541

X (X)

Samordnad planering för Landvetter södra
Ombyggnad av Björrödsmotet X X X
Lokalvägsförbindelse söder om väg 
40, Björrödsmotet-Flygplatsmotet 

X (X) X

Breddning av väg 40 med busskörfält 
på sträckan mellan Mölnlyckemotet 
och Landvetter, med en fortsatt 
kollektivtrafikkoppling till Landvetter 
Södra. 

X (X) X X

ITS-åtgärder
Variabel hastighetsgräns 60-80-100 
km/tim, på sträckan mellan Mölnlyck-
emotet och Göteborg, Kallebäck 

X X

Variabla informationsskyltar med 
uppgift om lediga parkeringsplatser 
och bussavgångstider. 

X X
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7.4 Förslag till beslut 
Inriktningen är att arbetet med åtgärdsvalsstudien ska leda fram till:

• ett ställningstagande för vad Trafikverket ska arbeta vidare med

• ett förslag till avsiktsförklaring med kommande medfinansieringsavtalkopp-
lat till exploateringsnytta.

Åtgärdsvalsstudiens förslag är att Trafikverket tar ansvar för det fortsatta arbe-
tet med fyra rekommenderade åtgärdspaket:

• Prioritera kollektivtrafiken

• Främja cykeltrafiken 

• Möjliggöra en robust utveckling av Landvetter Flygplats, vad avser de åtgär-
der som berör det allmänna vägnätet.

• ITS-åtgärder

Trafikverket föreslås också bistå Härryda kommun i den fortsatta planeringen 
av Landvetter Södra och de åtgärder som kan bli aktuella på det allmänna 
vägnätet med anledning av planerade exploateringar. Kommunen bör däremot i 
kraft av det kommunala planmonopolet ha ansvaret för att driva planprocessen.

Åtgärdsvalsstudien ger inget förslag vad gäller formerna för fortsatt samarbete 
med berörda intressenter, t ex Härryda kommun eller Swedavia. 
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Bilagor
1. Sammanställning, samtliga studerade åtgärder

2. Åtgärdsbeskrivningar 

3. Samlade effektbeskrivningar

4. Grov KostnadsIndikation (GKI)

5. Underlagsrapporter:

1. PM – Trafikanalyser inom ÅVS väg 40 Kallebäcksmotet - Grandalsmotet

2. Sammanställning av trafikolyckor

3. Busslinjer i området

6. Dialogprocessen

7. Informationskällor

Kvalitetsgranskning
Genomförd: Ja         Nej      Datum: 
Utförd av:

……………………………………………………………………………………………
…………………………
Datum och underskrift av kvalitetsgranskare

Avslut av studie

……………………………………………………………………………………………
…………………………
Datum och underskrift av ansvarig för genomförande av åtgärdsvalsstudien

……………………………………………………………………………………………
…………………………
Godkänt - datum och underskrift av chef
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Förbundsfullmäktige 2019-2022 

Protokoll 2020-12-15 

Göteborgsregionens kommunalförbund 

Plats: Ullevi Lounge, Göteborg 

Protokollsutdrag 

§ 83. Plan och detaljbudget för GR 2021 

Diarienummer: 2020-00257.021 

Beslut 

Plan och detaljbudget för GR 2021 antas.  

Sammanfattning 

Ett förslag till plan och detaljbudget för GR år 2021 har tagits fram. Planen 

fokuserar på de insatser under året som särskilt ska följas upp. Planen är framtagen 

utifrån strategisk inriktning för GR 2020–2023, som antogs av 

förbundsfullmäktige i juni 2019. Den strategiska inriktningen anger sex långsiktiga 

utmaningar för Göteborgsregionen som GR har att förhålla sig till i det regionala 

arbetet. 

Föreliggande plan är tänkt att ligga till grund för avdelningarnas uppföljning av 

verksamheten under 2021. Planen utgörs av tre delar; en beskrivning av ett antal 

fokusområden för uppföljning och analys, ett avsnitt med övrig uppföljning samt 

avslutningsvis ekonomiavsnittet med en beskrivning av god ekonomisk hushållning 

och detaljbudget. 

Beslutsunderlag 

• Plan och detaljbudget för GR 2021.  

SKICKAS TILL 

Medlemskommunerna 

 

 

Gunnel Rydberg 

Förbundssekreterare 

 

 

Justeras: 

 

  

Pernilla Övermark           

Ordförande    

 

 

 

Jonas Ransgård                 Maria Brauer        

Justerare                   Justerare 
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Förbundsfullmäktige – ärende 11   

Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Gunnel Rydberg, förbundssekreterare   

Datum: 2020-12-02, diarienummer: 2020-00257.021 

 

Plan och detaljbudget för GR 2021  

Förslag till beslut 

Förbundsfullmäktige föreslås besluta att anta plan och detaljbudget 2021 för GR.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett förslag till plan och detaljbudget för GR år 2021 har tagits fram. Planen är 

framtagen utifrån strategisk inriktning för GR 2020–2023, som antogs av 

förbundsfullmäktige i juni 2019. Den strategiska inriktningen anger sex långsiktiga 

utmaningar för Göteborgsregionen som GR har att förhålla sig till i det regionala 

arbetet. Föreliggande plan 2021 är tänkt att ligga till grund för avdelningarnas 

uppföljning av verksamheten under 2020. Planen beskriver inte allt som görs inom 

GR under året utan fokuserar på de insatser som särskilt ska följas upp. Planen 

utgörs av tre delar; en beskrivning av ett antal fokusområden för uppföljning och 

analys, ett avsnitt med övrig uppföljning samt avslutningsvis ekonomiavsnittet med 

en beskrivning av god ekonomisk hushållning och detaljbudget.  

Översyn och värdering av nuvarande transfereringar samt resultatbudget 2021 

GR:s transfererar årligen medel till ett antal regionala organisationer. I det årliga 

detaljbudgetarbetet görs alltid en översyn och värdering av nuvarande 

transfereringar kopplade till de mottagande organisationernas regionala uppdrag 

och medlemsnyttan för GR:s kommuner. Detta arbete ligger sedan till grund för 

hur och till vem bidragen ska fördelas kommande år, vilket framgår i 

detaljbudgeten. Vad som skiljer sig gentemot 2020 är att bidraget på 12 500 tkr till 

Stiftelsen Korsvägen, och som var av engångskaraktär, samt bidraget till Europa 

direkt utgår. 

 

GR lägger en underbalanserad budget 2021 på 4 500 tkr kopplat till Gymnasie-

antagningens fortsatta IT-utveckling. Ett större arbete 2021 på 5 000 tkr påbörjas i 

syfte att säkra antagningsprocesserna för lång tid framöver. Dessa kostnader som 

investeras i INDRA avräknas dock från de öronmärkta medlen i GR:s egna kapital 

som erhållits från tidigare tecknat samverkansavtal med STORSTHLM 2017. GR:s 

ordinarie verksamheter beräknas leverera ett mindre positivt resultat på 500 tkr. 

Beslutsunderlag 

Plan och detaljbudget 2021 för GR 

 

Helena Söderbäck             Bo Andersson 

Förbundsdirektör             Ekonomichef 

 

SKICKAS TILL 

Medlemskommunerna 
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Förbundsdirektörens och styrelseordförandes förord 
Verksamhetsplanen för år 2021 är i grunden reformerad och bygger på ett nytt sätt att 
styra och leda Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG). Kommande års verksamhetsplan 
har, jämfört med tidigare, ett tydligare fokus på vilka effekter vi vill uppnå med vår 
verksamhet, snarare än ett antal aktiviteter som ska genomföras. Grunden i det 
reformerade målstyrningsarbetet är en väsentligt ökad delaktighet från RSG:s 
medarbetare med ett tydligt ansvarstagande. Under framtagandet har det varit ett stort 
engagemang från medarbetare, fackliga representanter, politiker och chefer.  

I verksamhetsplanen anges tre perspektiv: Individ och samhälle, Process och 
organisation samt Medarbetarskap och ledarskap och det är viktigt att alla 
medarbetare oaktat var man befinner sig inom RSG är med och bidrar till att uppsatta 
mål uppnås över tid.  

Vi kan alla konstatera att vår omvärld förändras i en allt snabbare takt. Vi ser nya 
utmaningar såsom komplexa byggnationer, nya energisystem, hot/våld, 
lagstiftning/föreskrifter, pandemi, digitalisering med mera. Det man kan säga med 
säkerhet är att ”om framtiden vet vi inget”! Dock torde det vara sannolikt att 
coronapandemin kvarstår även under år 2021, att lagstiftaren kommer med 
förändringar i Lag om skydd mot olyckor (LSO), större operativa ledningssystem, en 
osäker ekonomi och att ett antal större oönskade händelser kommer att inträffa. Detta 
är en realitet som vi måste förhålla oss till och hantera på ett klokt sätt. RSG är i kraft av 
sin storlek och tack vare medarbetarnas kompetens väl rustade att hantera dessa 
realiteter. Givetvis kommer det dock att ställa krav på prioriteringar och att säkerställa 
kompetensutveckling, men även att införskaffa nya och relevanta kompetenser. 

Vårt arbete med att införa det nya målstyrningsarbetet har bara börjat. Det måste få ta 
tid och vi behöver ha tålamod. Det viktiga är att vi tillsammans i våra olika uppdrag är 
med och bidrar med syfte att utveckla verksamhet som organisation. Såväl politik som 
ledning känner en stark tillit till RSG:s chefers och medarbetares förmåga och 
engagemang att - med det nya sättet att styra mot mål - ta ett ännu större ansvar för 
vardagen och att sträva mot målen i verksamhetsplan 2021. 
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1. Introduktion 
1.1 Räddningstjänsten Storgöteborgs uppdrag 
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg (RSG) har som värdegrund att allmänheten ska 
känna trygghet, säkerhet och omtanke. Verksamhetsidén bygger på att förebygga och 
begränsa olyckor, utfärda tillstånd, förbereda och genomföra räddningsinsatser, vidta 
åtgärder efter olyckor samt medverka i samhällets krishantering.  

RSG:s uppgifter och skyldigheter regleras genom lagstiftning, styrande dokument och 
avtal. Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 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”. 

Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) beskriver 
räddningstjänstens ansvar för tillståndsgivning och tillsyn för brandfarliga och 
explosiva varor. Enligt plan- och bygglagen (2010:900) (PBL) bistår RSG med 
granskning och sakkunskap vid bland annat samhällsplanering, bygglov och under 
byggprocessen. 

Under varje mandatperiod antar förbundsfullmäktige RSG:s handlingsprogram. 
Nuvarande program, som gäller för 2020–2023, pekar ut fyra lokalt prioriterade 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 samt förmågan att förebygga samt 
begränsa konsekvenserna av avsiktliga händelser ska stärkas. 

Genom avtal med till exempel andra räddningstjänster, sjukvården, Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB), Sjöfartsverket och Försäkringsbranschens 
restvärdesräddning AB (RVR AB) har RSG särskilda åtaganden. 

RSG ska i övrigt uppfylla de lagstadgade krav som ställs på organisationer, myndigheter 
och kommunalförbund exempelvis kommunallagen (1991:900) och förvaltningslagen 
(1986:223). Som kommunalförbund ska RSG också efterleva annan offentligrättslig 
lagstiftning, arbetsrättslagstiftning, miljölagstiftning och så vidare.  

1.2 Räddningstjänsten Storgöteborgs organisation 
Alla kommuner har enligt lag skyldighet att bedriva räddningstjänst, som agerar vid 
olyckor och överhängande fara för olyckor för att hindra och begränsa skador på 
människor, egendom eller miljön. RSG är ett kommunalförbund, vars uppdrag är att 
bedriva denna verksamhet för sex kommuner. Kommunerna som samverkar i 
förbundet är Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum. Den 
politiska styrningen sker på samma sätt som i en kommun och förbundets uppdrag 
regleras i en förbundsordning. RSG har egen styrelse och fullmäktige med 
representation från alla medlemskommuner. RSG är således en självständig myndighet. 
Förbundsfullmäktige är det högsta beslutande organet och verksamheten granskas av 
förtroendevalda revisorer. Organisationen RSG leds av en förbundsdirektör, se bild 1 
RSG:s organisation. 
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Bild 1 RSG:s organisation 

1.3 Innehållet RSG:s verksamhetsplan 
RSG bedriver dagligen en löpande verksamhet utifrån räddningstjänstuppdraget. 
Förbundet lägger också stor vikt vid utveckling. Syftet med RSG:s verksamhetsplan är 
att tydliggöra uppdraget och fokusområden för utveckling på en övergripande nivå. 
Verksamhetsplanen avser att skapa samsyn och en tydlig, gemensam riktning i 
organisationen. 

Dokumentet är indelat i tre avsnitt. Först kommer en introduktion som ger en bild av 
hur RSG arbetar med planering och uppföljning i förhållande till löpande arbete och 
verksamhetsutveckling i målstyrningen. Därefter, i kapitel 2, beskrivs de 
förbundsövergripande målbilderna och effektmålen. Kapitel 3 behandlar planering och 
uppföljning i den löpande verksamheten, det vill säga driften. 

Sist i dokumentet finns två bilagor, dels en översikt över samtliga effektmål inom 
målstyrningsarbetet samt hur dessa kommer att följas upp, dels RSG:s årshjul. 

1.4 Planering och uppföljning 
RSG följer varje år en bestämd tidsordning för planering och uppföljning, se bilaga 2. På 
våren utvecklas verksamhetsplanen för nästkommande år och på hösten sker arbetet 
med att ta fram delmål och aktiviteter. Budget utarbetas under våren och under hösten 
fastställs detaljbudgeten. Beslut om både budget och verksamhetsplan fattas i 
förbundsstyrelse och fastställs i förbundsfullmäktige innan sommaren. 

Planering och uppföljning sker också löpande. På så vis blir målstyrningsarbetet en 
naturlig del av vardagen och bidrar till snabbare omställning och omprioriteringar om 
så behövs. 

En gång på våren och en gång på hösten genomför förbundsdirektören dialogmöten 
med varje avdelnings ledningsgrupp. Då redovisas och diskuteras både den löpande 
verksamheten och målstyrningen på avdelningar och enheter. 
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Delårsbokslut skrivs per 31 augusti och när året är slut skrivs en årsredovisning. 
Ekonomisk prognos lämnas vid fem tillfällen under året. 

Riskanalys som ligger till grund för verksamhetsplan och internkontrollplan sker under 
våren. På hösten utarbetas nästkommande års internkontrollplan. Årets genomförda 
internkontroller redovisas i årsredovisningen. 

RSG följer upp verksamhet med hjälp av en kombination av olika typer av redovisning. 
Typ av mål och typ av verksamhetsområde påverkar valet av kriterier för uppföljning. 
Måluppfyllelse kan mätas kvantitativt i siffror, men även kvalitativt. Redovisning sker 
av vad som genomförts – dels kvantitativt, dels kvalitativt – och resultaten ställs emot 
planer som byggts på analyser och bedömningar av behov av aktuella åtgärder och 
aktiviteter. På så sätt bedöms hur väl RSG har utfört sitt uppdrag. Uppföljning kan 
också ske genom internkontroll av särskilt angelägna områden. 

1.5 RSG:s målstyrningsmodell 
RSG har de senaste åren genomfört ett omfattande utvecklingsarbete inom ledning och 
styrning, bland annat när det gäller RSG:s verksamhetsplanering och uppföljning. Nu 
tar RSG nästa steg i att utveckla målstyrningsarbetet och under 2019 startades ett 
projekt med syfte att införa RSG:s nya målstyrningsmodell. Avsikten med modellen är 
att stödja ett arbetssätt där fokus i verksamheten är den effekt och nytta som RSG vill 
skapa samt att öka delaktigheten och ansvaret till medarbetarna. Modellen är RSG:s 
arbetssätt för verksamhetsutveckling, där också mål och aktiviteter i RSG:s 
handlingsprogram enligt Lag om skydd mot olyckor, policyer, strategier och andra 
styrande dokument omhändertas. 

För att formulera målbilder och effektmål har ett målberedningsarbete genomförts. I 
detta arbete fanns representation från medarbetare, enhetschefer, ledningsgrupp, 
fackliga organisationer och politiker. Underlag i utvecklingsarbetet har framför allt 
varit en behovsinventering, omvärldsbevakning, verksamhetsuppföljning och infogning 
av befintliga styrande dokument. 

 

 

Bild 2 RSG:s målstyrningsmodell 
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Bild 2 visar RSG:s modell för målstyrning. Modellen beskriver en balans mellan de tre 
perspektiven ”Individ & Samhälle”, ”Process & Organisation” och ”Medarbetarskap & 
Ledarskap”. För att nå effekt är det viktigt att utvecklingsarbete sker i alla perspektiv.  

Till varje perspektiv hör en målbild. En målbild beskriver en önskad position där RSG 
vill befinna sig inom cirka 4–6 år. Till varje målbild finns ett antal effektmål. Dessa är 
formulerade så att de kan uppnås inom cirka 1–2 år. Det övre fältet med perspektiv, 
målbilder och effektmål ingår i RSG:s verksamhetsplan. De förbundsövergripande 
målen innehåller få detaljer.  

Ledningsgruppen är ansvarig för att ta fram verksamhetsplanen, men beslut om 
perspektiv, målbilder och effektmål fattas i förbundsstyrelsen, vilket sedan fastställs i 
förbundsfullmäktige. 

Varje avdelning och enhet har ett definierat uppdrag. Genom sitt uppdrag bidrar 
avdelningen eller enheten till måluppfyllelsen. Varje avdelning och enhet planerar 
utvecklingsarbetet - utifrån sitt uppdrag - genom att sätta delmål i linje med 
effektmålen. Delmålen blir på så sätt bidragande till måluppfyllelsen i effektmålen. 
Vissa delmål är förbundsövergripande och andra utgår från identifierade behov på 
avdelningen. Till delmålen kopplas aktiviteter. Beslut om avdelningsspecifika delmål 
och aktiviteter fattas på avdelningsnivå. Förbundsdirektören fattar beslut om 
förbundsövergripande delmål. 

För varje perspektiv, effektmål och delmål finns en ansvarig som samordnar respektive 
område. Arbetet stöds av verksamhetsutvecklare på avdelningarna.  

Modellen ger en ökad delaktighet i planering, mandat och ansvar. Fler beslut fattas 
närmare verksamheten. Detta arbetssätt grundas på en ledningsfilosofi som präglas av 
tillit chefer och medarbetare emellan. Arbetssättet bygger mer på förtroende och 
mindre på kontroll. Måluppfyllelse mäts löpande och inte enbart vid specifika 
tidpunkter på året. 

Det löpande arbete som ständigt pågår infogas inte i målstyrningen. 
Målstyrningsarbetet syftar främst till att utveckla verksamheten inom de områden som 
valts ut som särskilt angelägna. Att införa målstyrning är ett långsiktigt arbete 
som kommer att fortsätta utvecklas under lång tid framöver. 

1.6 Drift/löpande verksamhet och utveckling/målstyrning 
Varje avdelning har ett definierat uppdrag för den löpande verksamheten. Dessa finns 
nedtecknade i en chefsinstruktion per respektive avdelning. En processkartläggning 
har genomförts och varje beskriven process ger stöd för arbetet i den löpande 
verksamheten. Varje chef ansvarar för att planera och följa upp sin avdelning eller 
enhet både vad gäller drift och vad gäller utveckling. Dessa går hand i hand och bildar 
tillsammans avdelningens aktivitetsplan, se bild 3.  
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Bild 3 Sambandet mellan drift, utveckling och uppdrag 

 

Aktivitetsplanerna formuleras, genomförs och följs upp både utifrån uppdraget (drift) 
och utifrån effektmålen inom målstyrningen (utveckling). Målen avser utveckla den 
löpande verksamheten och respektive chef ansvarar för att utveckla sin del – i linje med 
målbilder och effektmål.  

2. Utveckling/målstyrning – RSG:s målbilder och effektmål 
Perspektiven finns i toppen på RSG:s modell för målstyrning, se bild 2. De beskriver tre 
fokusområden som är viktiga att utveckla för att nå nytta och effekt i verksamheten. 
För varje perspektiv finns en målbild att sträva mot på längre sikt. Till varje målbild 
finns ett antal effektmål kopplade. En översikt över målbilder och effektmål finns i bild 
4. I bilaga 1 framgår hur uppföljning inom respektive perspektiv kommer att ske. 
Innehåll i befintliga och tidigare beslutade planer och strategier kopplas till 
effektmålen. 

 

Bild 4 Översikt över målbilder och effektmål samt hur styrande dokument kopplas till målen 
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2.1 Individ & Samhälle 
Individ & Samhälle beskriver det utåtriktade perspektivet som behandlar frågor om 
vilken nytta RSG bidrar med till de olika målgrupperna och frågor om RSG:s relationer 
till omvärlden. Perspektivet är nära förknippat med samhällsuppdraget gentemot 
medborgarna, men rör också RSG:s position och roll i samhället.  

Målbilden lyder ”Vi är en närvarande och handlingskraftig samhällsaktör som bidrar till 
ett tryggare samhälle med ett minskat antal omkomna och skadade”. 

Effektmål 1: Enskilda har högre kunskap och förmåga att förebygga och agera vid 
bränder. 

Effektmålet innefattar bland annat områden som individanpassat brandskydd och 
identifiering av målgrupper, till vilka insatser bör riktas. 

Styrning riktad till effektmålet: RSG:s handlingsprogram enligt LSO samt Strategi för 
brandskydd i bostad 

Effektmål 2: Omfattande olyckor och samhällsstörning vid olyckor har minskat. 

Effektmålet innefattar bland annat områden som att minimera responstid, att utveckla 
arbetet inom komplex byggnation samt farlig verksamhet, tillgång till brandvatten och 
utrymning via RSG:s stegutrustning.  

Styrning riktad till effektmålet: RSG:s handlingsprogram enligt LSO samt Strategi för 
sociala risker 

Effektmål 3: Rollen som aktiv samverkanspart och samhällsaktör har stärkts. 

Effektmålet innefattar bland annat områden som att utveckla förmågan att hantera en 
situation med risk för omfattande avsiktliga händelser samt att utveckla samverkan 
med samhällets övriga aktörer. 

Styrning riktad till effektmålet: RSG:s handlingsprogram enligt LSO samt Strategi för 
sociala risker 

Effektmål 4: RSG agerar förtroendeskapande och ansvarsfullt utifrån sitt samhällsviktiga 
uppdrag.  

Effektmålet innefattar bland annat åtgärder inom säkerhetsområdet för att öka RSG:s 
robusthet. Under detta effektmål återfinns även miljöområdet, som inriktas mot en 
minimering av kemikalier inom förbundet. 

Styrning riktad till effektmålet: RSG:s miljöpolicy och miljöstrategi samt RSG:s 
säkerhetspolicy 

2.2 Process & Organisation 
Med detta perspektiv avses hur RSG fungerar som organisation. Det handlar om att 
organisation, processer, samband och arbetssätt är ändamålsenliga och så effektiva 
som möjligt för att stödja perspektivet Individ & Samhälle. 

Målbilden lyder ”Vår organisation och våra arbetssätt präglas av helhetssyn, effektivitet 
och flexibilitet”. 

Effektmål 1: Effektiviteten vad gäller arbetssätt har ökat 

Effektmålet innefattar bland annat områden som digitalisering och möteskultur. 
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Effektmål 2: RSG:s beslutade processer tillämpas i vardagen 

Effektmålet innefattar bland annat införandet och efterlevnaden av de inom RSG 
beslutade processerna. 

2.3 Medarbetarskap & Ledarskap 
Tredje perspektivet beskriver inriktning när det gäller RSG:s viktigaste resurs – 
medarbetarna. Perspektivet innefattar också mål för ledarskap, kompetens och 
möjligheten till utveckling samt arbetsmiljö inklusive värdegrund. 

Målbilden lyder ”Vi är en attraktiv arbetsplats med motiverade och engagerade 
medarbetare”. 

Effektmål 1: Vi är medvetna om vår arbetsplatskultur och värdegrunden som den bygger 
på 

Effektmålet innefattar bland annat samtal om RSG:s värdegrund ”Trygghet, säkerhet 
och omtanke”. 

Styrning riktad till effektmålet: RSG:s likabehandlingsplan 

Effektmål 2: Kompetensbristen ska minska inom försörjningskritiska områden 

Effektmålet innefattar bland annat att öka förmågan till analys av 
kompetensförsörjningsbehov. 

Styrning riktad till effektmålet: RSG:s kompetensförsörjningsplan 

Effektmål 3: Chefer och ledare agerar i ökad omfattning enligt ledaridén. 

Effektmålet innefattar bland annat insatser som riktas till chefer och som avser 
utveckla RSG:s ledarskap. 

Effektmål 4: Vi har en tydligare samverkan kring det systematiska arbetsmiljöarbetet för 
att uppnå en ännu bättre arbetsmiljö 

Effektmålet innefattar bland annat ett framtagande av en portal för arbetsmiljöarbete 
och genomförande av arbetsmiljöutbildning. 

3. Drift – löpande verksamhet inom RSG 
Varje avdelning och enhet inom RSG har ett definierat uppdrag. Genom att utföra sitt 
uppdrag bidrar varje avdelning och enhet till att verkställa det som medborgare och 
samhället förväntar sig av RSG. Respektive chef ansvarar för att utifrån givna 
ekonomiska och personella resurser planera och följa upp den egna verksamheten. 
Detta presenteras i aktivitetsplaner för respektive verksamhet. Aktivitetsplanerna 
beslutas där de verkställs och de fastställs av förbundsdirektören.  

Ett urval av resultat från dessa verksamhetsplaner redovisas i dialogmöten, 
delårsredovisningar och årsredovisning. Det som redovisas är övergripande mått och 
händelser samt större avvikelser. Under kommande år kommer driftens planering och 
rapportering att utvecklas ytterligare, på samma sätt som utvecklingsfrågor och 
målstyrning har gjort. 
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4. Referenser 
• Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 
• Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE)  
• Plan- och bygglagen (2010:900) (PBL)  
• RSG:s handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor 
• Strategi för brandskydd i bostad 
• Strategi för sociala risker 
• RSG:s miljöpolicy 
• RSG:s miljöstrategi 
• RSG:s säkerhetspolicy 
• RSG:s likabehandlingsplan 
• RSG:s kompetensförsörjningsplan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

11(12) 
 

 

 



 
 

12(12) 
 

 

 



 

 
 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 

 

  
Förbundsstaben Utfärdat 2020-10-13 
Eva-Marie Wiik Hultén Presidiet 2020-10-23 
Förbundsstrateg Förbundsstyrelse 2020-11-04 
eva-marie.wiik@rsgbg.se Förbundsfullmäktige 2020-11-18 
072-211 62 23 Diarienummer 0445/20 
   
 

Verksamhetsplan 2021 

1. Förslag till beslut 
Förbundsstyrelsen godkänner Räddningstjänstförbundet Storgöteborgs 
verksamhetsplan för 2021 och överlämnar densamma till förbundsfullmäktige 
för fastställande.  

2. Ärendet 
Räddningstjänstförbundet Storgöteborgs (RSG) har utarbetat en 
verksamhetsplan för 2021. RSG bedriver dagligen en löpande verksamhet 
utifrån räddningstjänstuppdraget. Förbundet lägger också stor vikt vid 
utveckling. Syftet med RSG:s verksamhetsplan är att tydliggöra plan för 
uppdraget och fokusområden för utveckling på en övergripande nivå. 
 
Verksamhetsplanen har till formen utvecklats sedan föregående 
verksamhetsplan. Även arbetssättet i framtagandet har skett på ett annat sätt, 
med större delaktighet från olika funktioner. Det har även skett en utveckling 
när det gäller uppföljningsmetod. Verksamhetsplanen har kortats ner betydligt 
och målen för utveckling och effekt är tongivande. Sättet att redovisa resultat är 
definierat i dokumentet och innehåller både kvalitativ och kvantitativ 
uppföljning. 
 
I verksamhetsplanen beskrivs inledningsvis planering och uppföljning inom 
RSG både vad gäller utveckling (målstyrning) och drift (löpande verksamhet). 
Vidare förklaras modellen för målstyrning, där det ska finnas en balans mellan 
de tre perspektiven Individ & Samhälle, Process & Organisation samt 
Medarbetarskap & Ledarskap. Inom varje perspektiv finns en målbild och till 
den fogas ett antal effektmål. 
 
Målbilder och effektmål har tillkommit i ett målberedningsarbete med 
representation från medarbetare, enhetschefer, ledningsgrupp, fack och 
politiker. Underlag i utvecklingsarbetet har framför allt varit en 
behovsinventering, omvärldsbevakning, verksamhetsuppföljning och infogning 
av befintliga styrande dokument. De förtroendevalda revisorerna är 
informerade om det nya arbetssättet för verksamhetsplan och uppföljning. 
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Två bilagor visar årshjulet inom ledning och styrning samt en översikt över 
effektmålen och hur uppföljning kommer att ske. 
 
Det är första året som denna typ av målstyrning införs i RSG:s verksamhetsplan 
och nästkommande år kommer den att utvecklas ytterligare. 

3. Samverkan 
Verksamhetsplan 2021 har samverkats med de fackliga organisationerna vid 
förbundsrådet 2020-10-15. 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Klevensparr Eva-Marie Wiik Hultén 
Förbundsdirektör Förbundsstrateg 
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Gryaab AB 

Gryaab AB, beslutsunderlag 1 (5) 

Gryaabs budget, verksamhetsplan och mål 
2021  
Förslag till beslut 
I styrelsen för Gryaab AB: 

Gryaabs Budget 2021 enligt bilaga 1-4 fastställs.  

Gryaabs verksamhetsplan enligt bilaga 5 för 2021 fastställs.  

Gryaabs mål för 2021 enligt bilaga 7 fastställs.  

Sammanfattning 
Av Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll följer att bolaget ska 
utarbeta budget med utgångspunkt från Kommunfullmäktige i Göteborgs budgetbeslut, 
reglementen och ägardirektiv/bolagsordning samt andra styrande dokument. Bolaget ska 
fatta beslut om budget för det kommande året senast den sista december. Bolagsstyrelsen 
ska enligt samma riktlinjer även upprätta en verksamhets-/affärsplan. Arbetet med att ta 
fram verksamhets/-affärsplanen ska inledas snarast efter det att kommunfullmäktige 
beslutat om budget för nästkommande år och ska därefter fastställas senast i februari 
månad. 

Gryaab AB har tagit fram ett förslag till budget, verksamhetsplan och mål för 2021. 
Bolagets samlade riskbild och interna kontrollplan, som enligt ovan nämnda riktlinje, ska 
tas fram i samband med budget hanteras i ett separat ärende.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Budgeten för år 2021 innebär att Gryaab redovisar ett positivt resultat med 12,5 mkr. Det 
utgör en avvikelse från tidigare budgetar som lagts för ett nollresultat. Gryaab står under 
kommande år inför stora investeringar till följd av programmet Nya Rya. Vinstmedlen 
som skapas ska fonderas i en investeringsfond till framtida investeringar. En avsättning 
till en investeringsfond innebär för bolaget att framtida kapitalkostnader sjunker vilket har 
en positiv inverkan på kassaflöde och framtida avgiftsutveckling.  

Gryaabs mål för 2021 innehåller en huvudrubrik för ekonomisk hållbarhet. Målen 
fokuserar på att hålla Gryaabs kostnader under kontroll, förbättra resultatet av 
utvecklingen av egna intäkter samt säkerställa finansieringen för Gryaabs framtida 
investeringar. Genom målen säkras att Gryaab kan uppnå ett positivt resultat för 2021 och 
att Gryaabs delägare ges den information som behövs för att kunna fatta beslut inför 
kommande investeringar.   

Beslutsunderlag 
Styrelsen 201127 

Handläggare: Peter Nilsson, Malin Olsson, 
Karin van der Salm  

Telefon: 031-64 73 74 
E-post: peter.nilsson@gryaab.se
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Bedömning ur ekologisk dimension 
Gryaabs mål för 2021 innehåller två huvudrubriker med koppling till den ekologiska 
dimensionen. Förutom de mål som är direkt kopplade till Gryaabs huvuduppdrag och de 
biprodukter som skapas i och med det finns mål som åsyftar minskad klimatpåverkan, 
minskad kemikalieanvändning och minskad energianvändning. Under rubriken social 
hållbarhet ligger även ett mål som är kopplat till att sprida information om Gryaabs 
grunduppdrag. Genom de uppdrag och aktiviteter som kopplas till Gryaabs förväntas en 
minskad klimat- och miljöpåverkan.    

Bedömning ur social dimension 
Gryaabs mål för 2021 innehåller en huvudrubrik för social hållbarhet. Målen handlar bl.a. 
om likabehandling, god psykosocial arbetsmiljö, att skapa nöjda medarbetare och att 
säkerställa kompetensförsörjning. Målen åsyftar bl.a. att Gryaab ska vara en arbetsgivare 
med goda arbetsvillkor.  

Samverkan 
Ärendet har behandlats på samverkansgruppsmöte den 20 november 2020.  

Bilagor 

1. Budget 2021 - resultaträkning för Gryaab AB  

2. Budget 2021 - kostnad per ansvar  

3. Budget 2021 - ekonomisk långtidsplan 2021-2031  

4. Budget 2021 – ekonomisk långtidsplan 2021-2031 i text  

5. Gryaabs verksamhetsplan  
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Ärendet  
Ärendet utgör förslag till budget, verksamhetsplan och mål för bolaget för 2021.  

Beskrivning av ärendet 
Bakgrund  
Av Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll följer att bolaget ska 
utarbeta budget med utgångspunkt från Kommunfullmäktige i Göteborgs budgetbeslut, 
reglementen och ägardirektiv/bolagsordning samt andra styrande dokument. Bolaget ska 
fatta beslut om budget för det kommande året senast den sista december. Bolagsstyrelsen 
ska enligt samma riktlinjer även upprätta en verksamhets-/affärsplan. Arbetet med att ta 
fram verksamhets/-affärsplanen ska inledas snarast efter det att kommunfullmäktige 
beslutat om budget för nästkommande år och ska därefter fastställas senast i februari 
månad. 

Gryaab AB har tagit fram ett förslag till budget, verksamhetsplan och mål för 2021. 
Bolagets samlade riskbild och interna kontrollplan, som enligt ovan nämnda riktlinje, ska 
tas fram i samband med budget hanteras i ett separat ärende.  

Budget 2021   

Intäkter  
Gryaabs styrelse fattade den 23 oktober 2020 rambeslut om att Gryaabs avgifter skulle 
budgeteras till 333 mkr. Ökningen, med 5 mkr, följer den långtidsprognos som styrelsen 
beslutade om i budget för 2020. Övriga intäkter förväntas sjunka med 18 % jämfört med 
budgeten för 2020 vilket främst beror på minskade intäkter från biogas till följd av ett 
nytt avtal med Göteborgs Energi.  

Personalkostnader  
Den totala personalkostnaden för 2021 är budgeterad till 94,8 mkr vilket är en ökning 
med 7,4 mkr jämfört med budgeten för år 2020. Ökningen beror främst på ökade 
kostnader till följd av Nya Rya.   

Verksamhetskostnader  
Gryaabs verksamhetskostnader för 2021 är budgeterade till 177,2 mkr vilket är en ökning 
med 7,6 mkr jämfört med 2020. Kostnadsökningen beror främst på planerad tömning och 
kontroll av rötkammare, ökade kostnader för mottagande av förorenat slam och start av 
programmet Nya Rya.   

Finansiella kostnader  
Gryaabs avskrivningar är budgeterade till 71,3 mkr och Gryaabs räntekostnader till 12 
mkr. I budgeten för 2020 budgeterades avskrivningarna till 92,9 mkr och räntan till 19,6 
mkr. Minskningen beror på minskad investeringstakt, att Gryaab löst in ett lån på 100 
mkr och sänkt ränta från Göteborgs koncernbank.  

Resultat  
Budgeten för år 2021 innebär att Gryaab redovisar ett positivt resultat med 12,5 mkr. Det 
utgör en avvikelse från tidigare budgetar som lagts för ett nollresultat. Vinstmedlen som 
skapas ska fonderas i en investeringsfond till framtida investeringar vilket är möjligt 
enligt 30 § lagen om allmänna vattentjänster.  
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Ekonomiskt mål för 2021 avseende drift- och investeringsverksamheten  
Budgeten för året 2021 innebär att Gryaab redovisar ett positivt resultat på 12,5 mkr 
vilket kommer att användas till framtida investeringar. Gryaabs driftkostnader kommer, 
förutom de merkostnader som utredningen av Nya Rya ger, att ha en normal 
kostnadsutveckling.  

Under 2021 planeras följande investeringar (både re- och nyinvesteringar) att 
genomföras:  

• Effektivare avställning av bassänger genom väl fungerande tömningssystem 
• Ökad kapacitet och redundans, finrenshantering 
• Rivning av Bräcke skorsten, säkerställa fortsatt god ventilation 
• Säkerställa kostnadseffektiv drift av luftning av Aktiv slambassänger 
• Genomföra etapp 2 i pågående projekt Vakuum IN 
• Inspektera rötkammare 1 och säkerställa omrörning 
• Säkerställa bra fakturaunderlag med installation av ny bilvåg för slamtransport 
• Mindre underhållsinvesteringar 

Ovan nämnda investeringar beräknas till sammanlagt cirka 70 mkr.  

Förändringar av det ekonomiska målet under löpande budgetår kan endast ske på initiativ 
från bolagsstyrelsen och förutsätter ett styrelsebeslut. 

Investeringsprognos 2021-2031   
Prognosen för perioden 2021-2031 är en avskrivningsgrundande investeringsnivå på 953 
mkr. Det innebär att Gryaabs kostnader för avskrivningar förväntas bli 71 mkr 2021, 75 
mkr 2022 för att sedan öka till 89 mkr år 2025. I slutet av perioden bedöms 
avskrivningarna uppgå till 80 mkr. 

Verksamhetsplan  
Verksamhetsplanen innehåller en verksamhetsbeskrivning, mål och uppdrag för 2021 och 
nödvändiga förutsättningar för att klara uppdraget.  

Mål 2021  
Förslag till Gryaabs mål tas fram under hösten och fastställs av Gryaabs styrelse i 
november i samband med fastställande av Gryaabs budget för kommande år. Gryaabs mål 
är framtagna med utgångspunkt i Gryaabs inriktningsdokument som tas fram och 
fastställs av styrelse årligen i juni. Gryaabs mål har även tagit hänsyn till Göteborgs Stads 
budgets övergripande mål samt övergripande verksamhetsmål för 2021. För 2021 har 
Gryaab inte fått några indikatorer för de övergripande verksamhetsmålen. Gryaab har inte 
heller fått några uppdrag i Göteborgs Stads budget.  

Gryaabs mål följs upp kvartalsvis genom Gryaabs ordinarie måluppföljning samt genom 
delårsrapporter i mars och augusti samt årsrapport i februari.  

Gryaabs mål för 2021 är uppdelade under fem huvudrubriker:  

• Gryaabs huvuduppdrag  
• Resurshushållning i det cirkulära samhället  
• Ekonomisk hållbarhet  
• Social hållbarhet  
• Framtida utmaningar  
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Bedömning av ärendets principiella beskaffenhet  
Ärendet avser årligen återkommande frågor som budget, verksamhetsplan och mål för 
2021. Gryaab bedömer inte att ärendet är av principiell beskaffenhet eller annars av större 
vikt. Bedömningen har gjorts med utgångspunkt i vad som står angivet om frågor av 
principiell beskaffenhet i Gryaabs ägardirektiv, Göteborgs Stadshus AB:s anvisningar för 
ärendeberedning och Göteborgs Stads riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll.  

Bolagets bedömning 
Gryaab har lämnat förslag på budget, verksamhetsplan och mål för 2021. Budget och 
verksamhetsplan tar sin utgångspunkt i ägardirektiv, bolagsordning, Gryaabs 
miljötillstånd och gällande regler inom bolagets verksamhetsområde. Bolagets samlade 
riskbild och interna kontrollplan som ska tas fram i samband med budget hanteras i ett 
separat ärende. Styrelsen föreslås fastställa budget, verksamhetsplan och mål för 2021.  

 



Budget - Resultaträkning 2021
Enhet: Tkr 

Kontogruppering Budget 2021 Budget 2020 Förändring P9 - 2020 Utfall 2019
-  Taxor och avgifter 333 000 328 000 1,52% 328 000 325 000
- Övriga intäkter 34 000 41 333 -17,74% 39 420 43 135
 Summa Nettoomsättning 367 000 369 333 -0,63% 367 420 368 135

- Övriga rörelse intäkter 820 35 2242,86% 4 420 572
 Summa Övriga röreleintäkter 820 35 2242,86% 4 420 572

 Summa Rörelseintäkter 367 820 369 368 -0,42% 371 840 368 707

- Kemikalier -27 615 -25 595 7,89% -28 249 -26 706
- Reservdelar / förbrukningsmaterial -6 203 -7 285 -14,85% -6 539 -5 239
- Entreprenader -7 241 -4 690 54,39% -3 184 -9 415
- Fastighetskostnader -13 055 -12 672 3,02% -12 776 -10 175
- Energi / Vatten -38 436 -37 586 2,26% -38 036 -37 318
- Slamtransporter -24 000 -24 000 0,00% -24 500 -24 983
- Konsultarvoden -14 647 -14 781 -0,91% -14 043 -11 842
- Övriga externa kostnader -46 054 -42 981 7,15% -42 058 -39 593
 Summa Övriga verksamhetskostnader -177 251 -169 590 4,52% -169 385 -165 271

-  Löner / Arvoden / Kostnadersättningar -62 541 -56 936 9,84% -56 126 -54 999
- Sociala avgifter / Pensionskostnader -28 839 -27 360 5,41% -26 586 -25 959
- Övr personalkostnader -3 390 -3 110 9,00% -2 159 -3 081
 Summa Personalkostnader -94 770 -87 406 8,43% -84 871 -84 039

- Avskrivningar -71 300 -92 850 -23,21% -91 486 -100 749
 Summa Avskrivningar -71 300 -92 850 -23,21% -91 486 -100 749

Övriga rörelsekostnader 0 0 -70 -46

Summa rörelsens kostnader -343 321 -349 846 -1,87% -345 812 -350 105

- Övr ränteint o likn respost 0 145 -100,00% 145 248
- Räntekostnader o likn respost -12 003 -19 661 -38,95% -13 208 -21 466
 Summa Finansnetto -12 003 -19 516 -38,50% -13 063 -21 218

Resultat före bokslutdispositioner 12 496 6  12 965 -2 616

Bokslutsdispositioner -12 496 2 407

 Summa Resultat 0 6 -100,00% 12 965 -209



Kostnadsbudget 2021 per Ansvar
År: 2021 - Period: 01 - 12 - Konto: Resultat - Enhet: Tkr 
Ansvar Budget 2021 Budget 2020 Diff % Prognos  - 2020 Utfall 2019

  
         Gryaab - TOTALT -343 321 -349 846 -1,9% -345 812 -350 105 
 Ansvarsstruktur
             Företagsledning -4 339 -4 780 -9,2% -4 446 -4 894 
             Internkontroll/arbetsmiljö -470 -5 9300,0% -520 -413 
             Utveckling, kvalitet och miljö -9 717 -10 711 -9,3% -10 241 -9 888 
             Projekt och planering -9 926 -11 465 -13,4% -14 776 -12 033 
             Stab -7 279 -6 759 7,7% -7 553 -8 235 
             Teknisk försörjning -63 679 -63 129 0,9% -60 706 -56 443 
             Tunnlar -8 815 -8 605 2,4% -7 855 -10 298 
             Drift -139 040 -131 701 5,6% -133 306 -133 662 
             Nya Rya -14 740 -  - -

             Gemensamma kostnader -85 316 -112 691 -24,3% -106 409 -114 239 
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Gryaabs ekonomiska plan 2021–2031 

Syfte 
Syftet med den här beskrivningen är att redovisa Gryaabs ekonomiska plan mellan 2021 till och med 
2031. 

 
Omfattning 
Beskrivningen omfattar elva år varav år 2021 avser kommande budget samt åren 2022 till 2031 avser 
långtidsplan. 

 
Ansvar 
Vd ansvarar för budget och den ekonomiska långtidsplanen. 

 
Gryaabs ekonomiska plan 2021-2031 
Gryaab AB upprättar varje år en ekonomisk plan för nästkommande år och 10 år framöver. Syftet med 
den ekonomiska planen är att ge Gryaabs styrelse och ägare information om Gryaabs framtida 
kostnadsutveckling och en indikation på vilken avgift som kan vara aktuell att debitera 
ägarkommunerna under de närmaste åren. Den ekonomiska planen ingår som en del av Gryaabs 
budget och revideras årligen i samband med budgetarbetet. Långtidsplanen revideras också i 
samband med omständigheter som innebär en väsentlig påverkan på bolagets verksamhet. Jämfört 
med föregående prognos har de framtida avgiftsnivåerna sänkts beroende på att bolaget har 
framförhandlat bättre räntevillkor vilket minskar upplåningskostnaderna. 

 
Kostnader som anges i långtidsplanen är angivna i 2020 års penningvärde. 

 
Budget verksamhetsår 2021 
I budget för 2021 är avgiften till Gryaabs ägare satt till 333 mkr. I den ekonomiska planen 
föreslås följande avgiftsnivåer: 

 
2021: +5 mkr till 333 mkr 
2022: +2 mkr till 335 mkr 
2023: +5 mkr till 340 mkr 
2024: +5 mkr till 345mkr 
2025: +10 mkr till 355 mkr 
2026: +5 mkr till 360 mkr 
2027: +10 mkr till 370 mkr 
2028: +5 mkr till 375 mkr 
2029: +5 mkr till 380 mkr  
2030: +10 mkr till 390 mkr 
2031: +10 mkr till 400 mkr  

Intäkter 
En ökning av avgifterna från 2020 till 2021 till ägarkommunerna sker med 5 mkr. Ökningen följer 
tidigare långtidsprognos som beslutade senast i styrelse i oktober 2019. Gryaabs totala intäkter 
förväntas sjunka med 1,6 mkr jämfört med föregående års budget. Under året har Gryaabs 
tecknad ett nytt avtal avseende biogas med Göteborg Energi (GE) och nytt avtal förväntas ge 
försämrade biogasintäkter med 7 mkr. Nuvarande avtal är baserad på att Gryaab och GE delar 
50/50 på GEs intäkter från biogasförsäljningen. Då GE är i förhandling om ett nytt kontrakt med 
extern kund ses i skrivande stund möjligheter till ökade intäkter under 2021 jämförd med lagt 
budget. Övriga intäkter förväntas vara i nivå med innevarande år. 
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Verksamhetskostnader 
Under året förväntas verksamhetskostnader öka med 7,7 mkr. Kemikaliekostnaderna förväntas 
öka med 2 mkr. Entreprenadkostnader avseende befintlig anläggning förväntas öka med 2,5 
mkr. Fastighetskostnader och energikostnader bedöms öka i nivå med inflationen, detsamma 
gäller även slamtransporter som genom en förbättrad TS-halt bedöms ligga i nivå med 
innevarande år. Underhållskostnaderna bedöms öka med 2 mkr. Övriga kostnader förväntas 
vara i nivå med årets kostnader. 
 
Nya Rya 
Med start 2021 har ett nytt ansvarsområde tillkommit, som avser utredning av komplettering av 
befintliga anläggningsdelar. Verksamhetskostnaderna för detta bedöms till 13 mkr för 
nästkommande år, varav 6,5 mkr avser externa kostnader och 6,5 mkr avser interna tjänster 
köpta från andra avdelning inom Gryaab. Avdelningarna har budgeterat detta som intäkt på 
respektive ansvarsområde. En utförlig beskrivning av Nya Rya beskrivs längre ned i dokumentet. 
 
Personalkostnader 
Personalkostnader för budgetåret förväntas öka med 7,3 mkr, vilket till stor del kan kopplas till 
utredningen Nya Rya. Bemanningen ökas med 8 tjänster mot föregående års budget. 
Löneökningarna är budgeterade till 2% för nästa år. Ökningen är relativ lite då den interna 
bemanning som behövs för Nya Rya ger en intäkt till avdelningen.  
 
Avskrivningar 
Avskrivningarna för året 2021 bedöms bli 20 mkr lägre än 2020 års avskrivningar. Främsta orsak 
till detta är att de investeringar som gjordes under förra seklet börjar bli färdigavskrivna och vi har 
inte investerat i motsvarande takt. I långtidsplanen finns det ett antal större investeringar som gör 
att avskrivningarna kommer öka längre fram. 
 
Finansiella intäkter o kostnader 
Under innevarande år har Gryaab löst ett sista kvarvarande lån på 100 mkr, och har nu enbart 
en checkkredit mot Göteborgs Stad, det innebär för bolaget kraftigt sjunkande räntor. För året 
bedöms en förbättring med 7 mkr mot föregående budget. Medelräntan för året 2021 beräknas 
till 1%. Även att bolaget har ett positivt kassaflöde bidrar till minskade räntekostnader 
 
Resultat 
Budgeten för året 2021 innebär att Gryaab redovisar ett positivt resultat på 12,5 mkr, förutsatt att 
normal verksamhet kommer att råda. Brukligt är att Gryaab budgeterar för ett noll-resultat. 
Eftersom bolaget står inför stora investeringar kommande år avser Gryaab att använda den 
uppkomna vinsten för att delfinansiera kommande investeringar. 
 
Gryaabs framtida kostnader för avskrivningar styrs av pågående och planerade investeringar. 
Dessa innefattar projekt som beskrivs i avsnittet Investeringsprognos 2021–2031.  
 
Ekonomiskt mål för 2021 avseende drift- och investeringsverksamheten  
 
Budgeten för året 2021 innebär att Gryaab redovisar ett positivt resultat på 12,5 mkr vilket kommer att 
användas till framtida investeringar. Gryaabs driftkostnader kommer, förutom de merkostnader som 
utredningen av Nya Rya ger, att ha en normal kostnadsutveckling.  
 
Under 2021 planeras följande investeringar (både re- och nyinvesteringar) att genomföras:  

 
• Effektivare avställning av bassänger genom väl fungerande tömningssystem 
• Ökad kapacitet och redundans, finrenshantering 
• Rivning av Bräcke skorsten, säkerställa fortsatt god ventilation 
• Säkerställa kostnadseffektiv drift av luftning av Aktiv slambassänger 
• Genomföra etapp 2 i pågående projekt Vakuum IN 
• Inspektera rötkammare 1 och säkerställa omrörning 
• Säkerställa bra fakturaunderlag med installation av ny bilvåg för slamtransport 
• Mindre underhållsinvesteringar 
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Ovan nämnda investeringar beräknas till sammanlagt cirka 70 mkr.  
 
Förändringar av det ekonomiska målet under löpande budgetår kan endast ske på initiativ från 
bolagsstyrelsen och förutsätter ett styrelsebeslut. 

 
Investeringsprognos 2021–2031 
Nedan beskrivs pågående investeringar samt vilka ny- och reinvesteringar av större omfattning som 
är planerade fram till 2031.  
 
Pågår 
- Ny renshanteringsutrustning efter grovgaller, 10 mkr, bedömt färdigställande 2021 
- Uppgradering av el- och styrsystem, 13 mkr, bedömt färdigställande 2022 
- Diverse mindre projekt, cirka 10 mkr 

 
Planerade nyinvesteringar 
- Dubblering av dykarledning Mölndalsån, cirka 150 mkr, idrifttagning 2026 
- Åtgärder inpumpningskapacitet, ca 400 mkr, idrifttagning 2026 
- Åtgärder slamdirektiv, ca 65 mkr, idrifttagning 2026/2027 
- Ombyggnation biobäddar, ca 400 mkr, idrifttagning 2026/2027 
- Övriga mindre projekt, cirka 50 mkr, över hela perioden 

 
Planerade större underhållsinsatser (reinvesteringar) 
- Reservdel till inloppspumpar, ca 6 mkr, 2021 
- Nya kompressorer till Aktiv slam, 40 mkr, bedömd idrifttagning i 2022 
- Luckor, ca 30 mkr, idrifttagning 2022 
- Elöversyn Försedimentering, ca 6 mkr, idrifttagning 2022 
- Nya grovgaller, ca 20 mkr, idrifttagning 2022 
- Luftare och omrörare till Aktiv slam, ca 40 mkr, idrifttagning 2023 

 
Kompletterande anläggningsdelar 
- Nya Rya, investeringsvolym 3,5 till 5,5 miljarder kr, idrifttagning 2036 
 
Den 29 januari 2020 fattade Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
beslut om ett nytt miljötillstånd för Ryaverket. Tillståndet planeras tas i anspråk 1 januari 2021 och 
det gäller till och med 31 december 2036. I villkoren ingår att Gryaab inom 5 år, senast i mars 2025, 
ska redovisa en plan för hur reningsverket kan byggas ut för att ytterligare minska utsläppen till 
recipienten, Rivö fjord. De utsläppsnivåer som ska uppnås efter utbyggnaden ska vara i samklang 
med de utsläppskrav som nyligen införts för de större avloppsreningsverken i Stockholm. 
 
Arbetet kring utredningarna av en utbyggnad av Ryaverket har inletts och en organisationsplan har 
formerats i Gryaab organisationen. Programmet benämns Nya Rya och en programledare har 
anställts fr o m 9 november 2020 för att leda och samordna arbetet. Ett antal olika delutredningar 
ingår och de måste bedrivas parallellt för att ett samlat resultat ska kunna redovisas 2025. 
 
Utredningarna kring utbyggnaden av Ryaverket ska 2025 nått så långt att en programhandling med 
nya reningsprocesser, fysisk utformning och beskrivning av miljökonsekvenser kan redovisas. I 
programhandlingen ska ingå en genomförandeplan som inkluderar tidplan, organisation, 
kostnadskalkyl och underlag för fortsatt projektering. 
 
Den totala kostnaden för utredningarna bedöms till 30–60 miljoner kr fördelade på de fem åren som 
utredningen avser. Summan avser både intern och extern tid. För verksamhetsåret 2021 uppgår 
budgeten för programmet till 13 mkr varav 6,5 mkr är personalkostnader och 6,5 mkr i konsulter och 
tjänster. Då inte allt personal som ingår i Nya Rya ersätts i linjeorganisation är nettokostnaden för 
Nya Rya 11,5 mkr 
 
Investeringsbeslut planeras kunna tas 2028. Från nu till och med mars 2025 pågår förstudien. 
Förstudien belastar Gryaabs resultat årsvis. Mellan 2025 till och med 2026 genomförs 
förprojekteringen och delinvesteringsbeslut vid behov. Förprojekteringskostnaderna uppskattas till 
200 till 400 mkr, vilka lyfts in i investeringsbudgeten om investeringsbeslut tas. Utgifterna för Nya 
Rya de närmaste 10 åren, förutsatt att Gryaabs styrelse och ägarna tar de nödvändiga beslut, 



  4 (4)  

 

 

     
     

   4(4)  

 uppskattas till ca 2 000 mkr 
 
2021: 13 mkr 
2022: 15 mkr 
2023: 15 mkr 
2024: 15 mkr 
2025: 40 mkr 
2026: 100 mkr 
2027: 100 mkr 
2028: 160 mkr 
2029: 500 mkr 
2030: 500 mkr 
2031: 500 mkr 
 
Summering investeringsprognos 
Efter sannolikhetsbedömning ger detta en total avskrivningsgrundande investeringsnivå på 953 mkr 
för hela perioden 2021-2031. Det innebär att Gryaabs kostnader för avskrivningar förväntas bli 71 
mkr 2021 till 75 mkr 2022 för att sedan öka till nivån 89 mkr år 2025. I slutet av perioden bedöms 
avskrivningarna uppgå till 80 mkr. 
 
Gryaab genomför årligen en analys avseende de ekonomiska riskerna. I den fångas risken för 
avvikelse avseende investeringarna upp samt vilka risker som kan påverka prognosen.  
 
Gryaabs avgifter och obeskattade reserver 2011–2021 
Av tabellen nedan framgår att Gryaabs egna kapital till stor del byggdes upp mellan 1991–1998 
under den tid då den första utbyggnaden för bättre kväverening genomfördes. 1998, då det egna 
kapitalet hade ökat till nästan 140 mkr, fattade Gryaabs dåvarande styrelsebeslut om att 
underbudgetera verksamheten för att minska det egna kapitalet till en nivå på cirka 75 mkr. Det 
tillfälliga överskottet som genereras främst 2020 – 2021 avser att användas till kommande 
nyinvesteringar, ett utrymme för detta medges i VA-lagen. 
 
Gryaabs avgifter och obeskattade reserver 2010 - 2021 

 

År Beslutad avgift (mkr) Obeskattade 
reserver (mkr) 

2011 241 108 
2012 259 92 
2013 270 67 
2014 296 69 
2015 300 69 
2016 307 83 
2017 321 90 
2018 321 94 
2019 325 92 
2020 328 104 
2021 333 117 

 
 
Långtidsplan 2022 – 2031 
Ovan har Gryaabs framtida investeringsbehov beskrivits, och för kommande år är det främst 
investeringarna som påverkar avgiftsutvecklingen. Kapitalkostnader såsom avskrivningar och 
ränteutgifter svarar för ca 1/3 del av Gryaabs kostnader. Verksamhetskostnaderna för befintlig 
anläggning bedöms öka i takt med inflationen över åren. Däremot behövs det både interna och 
externa resurser för utveckling av kompletterande anläggningsdelar. I årets långtidsplan har vi 
justerat ned räntan då vi bedömer att räntenivåerna kommer att vara fortsatt låga kommande år. I 
den befolkningsprognos som är framtagen kommer kostnaden per ansluten person att öka från 396 
kr / person 2021 till 409: - /2031. 

 
 
Gryaabs avgifter och obeskattade reserver, prognos 2022-2031  
För de kommande åren förväntas Gryaab redovisa positiva resultat, beroende på att kostnaderna för 
avskrivningar sjunker kraftigt mellan 2021- 2024. Gryaab har framtida förväntade 
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investeringskostnader och för att få en kontinuerlig avgiftskurva föreslås att de förväntade positiva 
utfallen avsätts till en investeringsfond, att använda vid kommande nyinvesteringar.  Det innebär att 
den kommande avgiftsutvecklingen blir mer stabil 

År Beräknad avgift (mkr) Obeskattade 
reserver 

(mkr) 
2022 335 131 
2023 340 136 
2024 345 91 
2025 355 89 
2026 360 87 
2027 370 85 
2028 375 86 
2029 380 88 
2030 390 97 
2031 400 95 

Fastställd av Gryaabs styrelse 2020-11-27 
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Karin van der Salm 

 

Verksamhetsplan Gryaab AB 2021 
 

1 Syfte 
Verksamhetsplanen beskriver Gryaabs verksamhet samt de utmaningar som bolaget står inför. Planen är ett 
underlag för budgetarbetet för 2021 och visar på det som påverkar eller kan komma att påverka 
verksamheten på längre sikt. Genom att blicka framåt finns möjligheten att i ett tidigt stadie skapa 
förutsättningar för att möta utmaningar på ett effektivt sätt.  
 

2 Omfattning 
Beskrivningen omfattar: 
• Verksamhetsbeskrivning 
•  Mål och uppdrag för 2021 
•  Förutsättningar 2021  

 

3 Ansvar 
Vd ansvarar för att analysen genomförs årligen. 

 

4 Verksamhetsbeskrivning 2021 
Gryaab är ett regionalt aktiebolag som ägs av kommunerna Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, 
Mölndal, Partille och Bollebygd. Göteborgs stad är den största ägaren (71 procent). Gryaabs styrelse 
utgörs av förtroendevalda politiker som tillsätts av ägarna. 

 
Gryaabs uppdrag formuleras i ägardirektivet och kan kortfattat sammanfattas enligt följande: 
Gryaab ska på ett kostnadseffektivt sätt införa och driva system som samlar in och behandlar ägarnas 
avloppsvatten. Gryaab ska också medverka i en hållbar samhällsutveckling och ta vara på de resurser 
som finns i avloppsvattnet. Verksamheten finansieras av avgifter som debiteras de anslutna 
kommunerna och genom övriga intäkter. 

 
Gryaab ansvarar i dagsläget för avledning och behandling av avloppsvatten från sju av 
ägarkommunerna, Bollebygd förväntas anslutas år 2023. Den totala anslutningen uppgår för 
närvarande till cirka 790 000 personer exklusive övrig anslutning i form av industrier och 
verksamheter. 

 
Avledningen av kommunernas avloppsvatten sker via självfall i bergtunnlar som Gryaab äger och 
förvaltar. Rening av avloppsvattnet sker vid reningsanläggningen Ryaverket där också slam avskiljs 
och behandlas. Efter avvattning vidarebehandlas slammet via blandning eller kompostering för att 
framställa anläggningsjord och gödsel. Efter kemisk och biologisk rening leds det renade vattnet ut till 
Göta älv. I verksamheten ingår dessutom en slamlagringsyta vid Vikan samt en 
slambehandlingsanläggning vid Syrhåla (ej i aktivt bruk). 

 
Efter rening vid Ryaverket kan Göteborg Energi pumpa en del av vattnet till sin 
värmepumpsanläggning. Här utvinns värmen i det renade avloppsvattnet. Sedan återförs vattnet till 
Gryaab innan det leds ut till Göta älv, via Gryaabs utloppstunnel. 

 
Gryaab producerar och levererar också stora mängder biogas till Göteborg Energi som uppgraderar 
gasen till fordonsgas. Gryaab tar emot och behandlar organiskt rötbart avfall, slam samt avloppsvatten 
från slutna tankar. 

 
Verksamheten är tillståndspliktig enligt miljöbalken och ett antal miljökrav och villkor är fastställda för 
verksamheten. De viktigaste miljövillkoren gäller utsläpp av organiskt material (BOD) samt 
näringsämnena kväve och fosfor till havet. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för verksamheten. 
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2021 tar Gryaab ett nytt miljötillstånd i anspråk. Det innebär att Gryaab har villkor både i form av 
koncentrationer (halt i utgående avloppsvatten) samt mängdkrav i form av antal ton utsläpp av fosfor, 
BOD och kväve per år på ett rullande treårsmedelvärde. Gryaab bedömer, utifrån flödesprognosen från 
ägarna, att verksamheten klarar att uppfylla villkoren fram till 2030 med befintlig anläggning. En tidig 
bedömning är att anläggningen även klarar att uppfylla villkoren även fram till 2036.  Detta kommer dock 
att studeras, simuleras och bedömas mer ingående under 2021.  
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5 Mål 2021   
Gryaabs styrelse fastställer Gryaabs mål för 2021 i samband med budgeten.  
Gryaabs mål är framtagna med utgångspunkt i Gryaabs inriktningsdokument som tas 
fram och fastställs av styrelse årligen i juni. Gryaabs mål har även tagit hänsyn till 
Göteborgs Stads budgets övergripande mål samt övergripande verksamhetsmål för 
2021.  
 
Gryaabs inriktningsdokument där styrelsen tar fram och uppdaterar de inriktningar som 
ska styra verksamheten utgår från följande: 

 
• Ägardirektiv 
• De mål, inriktningar och uppdrag som berör bolaget i ägarnas budget för kommande år 
• Andra styrande dokument från ägarna såsom till exempel miljöprogram, 

klimatprogram och kemikalieplan. 
• Gryaabs samlade riskbild som även omfattar omvärldsanalys 
• Gryaabs identifierade väsentliga miljöaspekter och bindande krav 
• Intressent- och väsentlighetsanalys  
 
Gryaabs mål framgår av dokumentet Gryaabs mål 2021.  

 

5.1 Uppdrag utifrån mål 2021 

Gryaabs mål för 2021 är uppdelade på fem huvudrubriker. Nedan beskrivs de uppdrag 
och åtgärder som ännu är planerade för att uppnå målen. Gryaab kommer att hålla 
styrelsen löpande informerad om tillkommande uppdrag i samband med ordinarie 
måluppföljning som sker kvartalsvis.  

5.1.1 Gryaabs huvuduppdrag: 

Reningen ska utföras på ett sätt som väl uppfyller Gryaabs miljötillstånd som gäller 
2021-2036. Kopplat till det har Gryaab satt upp följande mål för reningsresultaten på 
årsbasis: 

Halter:  
• Årsmål: Reningsresultatet för kväve är < 7 mg/l  
• Årsmål: Reningsresultatet för BOD är < 9 mg/l  
• Årsmål: Reningsresultatet för fosfor är < 0,25 mg/l  

 
• Tertial 2: Reningsresultatet för kväve är < 6 mg/l 
• Tertial 2: Reningsresultatet för BOD är < 8 mg/l 
• Tertial 2: Reningsresultatet för fosfor är < 0,25 mg/l 

Mängder: 
• Årsmål: Utsläppet av kväve är < 980 ton/år  
• Årsmål: Utsläppet av BOD är < 1 200 ton/år  
• Årsmål: Utsläppet av fosfor är < 35 ton/år   

För att säkerställa reningsförmågan även i slutet av perioden 2021-2036 kommer 
Gryaab under 2021 att göra fördjupade beräkningar av effekterna från kommunernas 
nya flödesprognoser utifrån möjligheten att klara utsläppsvillkoren fram till 2036 samt 
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påbörja arbetet med att identifiera nödvändiga och möjliga förbättringar i anläggningens 
prestanda. 

För att upprätthålla en hög driftsäkerhet och tillgänglighet har under 2020 en ny 
underhållsstrategi tagits fram och fokus för 2021 kommer att ligga på förebyggande 
underhåll. Resultatet kommer att följas genom nyckeltal. 

Även kompetensen för att driva och utveckla anläggningen ska säkerställas genom att 
aktiviteterna i Gryaabs kompetensförsörjningsplan för 2021 kommer att genomföras.  

5.1.2 Resurshushållning i det cirkulära samhället 

Gryaab ska bedriva verksamheten på ett hållbart sätt och betrakta avloppsvattnet och 
dess innehåll som en resurs.  
• Gryaab ska producera minst 11 miljoner normalkubikmeter råbiogas för leverans 

till Göteborg Energis uppgraderingsanläggning.  
• 60 % av det totala slammet ska uppfylla Revaqs krav för att kunna återanvändas på 

åkermark. 
• 20 % av inköpt metanol ska vara fossilfri. 
• Verksamheten ska bedrivas energi- och kemikalieeffektiv och tre förbättringar i 

respektive kategori kommer att genomföras.  
Gryaab ska beakta livcykelsperspektivet vid förvaltning och utveckling av 
anläggningen. Detta betyder att beslut kring förändringar och investeringar baseras 
på Gryaabs hållbarhetsmodell 

5.1.3 Ekonomisk hållbarhet 

Gryaabs kostnader ska fortsatt vara under kontroll. 2021 kommer fokus ligga på 
nettokostnader samt två stora kostnadsgrupper: 
• Gryaab nettokostnader ska ej överskrida budget mer än 1 %   
• Gryaabs verksamhetskostnader ska inte överskrida budget mer än 1% 
• Gryaabs personalkostnader ska inte överskrida budget mer än 1%  

Kostnadsutvecklingen kommer att följas upp genom nyckeltal med målet att Gryaab ska 
förbättra sitt eget resultat på utveckling av egna intäkter samt att Gryaabs resultat för år 
2021 ska vara bättre än år 2020.  

Gryaab ska säkerställa finansiering för Gryaabs framtida utvecklingsbehov, Nya Rya. 
Därför kommer Gryaab under 2021 ta fram en prognosmodell för kostnadsutvecklingen 
samt kommunicera Gryaabs framtida kostnader med dess ägare.  

5.1.4 Social hållbarhet  

Utifrån resultatet från medarbetarenkäten 2019 kommer fokus under 2021 ligga på att 
utveckla ledarskapet. Säkerhetskulturgruppen handlingsplan för 2021 kommer att 
genomföras.  

Gryaab ska aktivt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling 
och i möjligaste mån vara tillgänglig för personer med funktionsnedsättningar. Detta 
kommer att göras genom att plan för aktiva åtgärder för 2021 kommer att genomföras.  

Att sprida kunskap om Gryaabs grunduppdrag är ett ständigt uppdrag. Det görs bland 
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annat genom att ta emot studiebesök för elever i årskurs 4-6. På grund av Covid-19 har 
detta uppdrag inte kunnat genomföras under 2020. För 2021 är därför målet att ta emot 
50% fler studiebesök och om detta är fortsatt svårt att genomföra ska Gryaab hitta 
alternativa sätt att sprida kunskap om grunduppdraget. 

5.1.5 Framtida utmaningar  

Gryaab ska kunna möta förväntad utveckling av regionen och förväntade villkor i 
miljötillstånd efter 2036.  

Efter 2036 kommer Gryaab att omfattas av ett nytt miljötillstånd. Redan nu har 
Länsstyrelsen uttalat en förväntan på skärpta krav efter 2036. Riskanalyser visar att 
Gryaab, med nuvarande anläggning, inte kan uppnå dessa krav. Därför behöver 
Ryaverket kompletteras med anläggningsdelar, Nya Rya, på ny mark. Under 2020 har 
programmet Nya Rya startats, förutsättningar för programmet har beslutats kring och en 
organisation för att bedriva programmet har sjösatts. 

Under perioden 2021-2025 har Nya Rya i uppdrag att ta fram och förankra en 
programhandling med målet att ha fram all nödvändig information till Gryaabs styrelse 
och ägarna inför en projekterings- och genomförandefas. Programhandling ska även 
svara på kravet i Gryaabs miljötillstånd benämnd U0, U1 och U2. Under 2021 kommer 
bland annat följande aktiviteter att genomföras: 
• Framtagande av prognos för befolkningsutveckling och flöden till Gryaab 
• Val av process för rening inklusive eventuella krav på nya ämnen som exempelvis 

läkemedel 
• Framtagande av modell för val av tekniska lösningar ur ett hållbarhetsperspektiv 
• Prognos för kostnadsutveckling efter 2025 som kommuniceras och förankras hos 

Gryaabs ägare med målet att säkerställa finansiering av Nya Rya 
• Inleda processen med att köpa tomtmark som arrenderas idag 
• Framtagande av risk- och beslutsprocessen för programmet 

 
 

6 Förutsättningar 2021 
Gryaab budgeterar alltid för ett så kallat "normalår". Det innebär att den totala 
vattenvolymen som ska behandlas är på ungefär 125 miljoner kubikmeter och att det är 
normala temperaturförhållanden över året. Vid avvikelse från "normalår" påverkas 
Gryaabs kostnader. I budget för 2021 är avgiften till Gryaabs ägare satt till 333 mkr som 
är i linje med tidigare beslutat långtidsprognos. 
 
Med start 2021 har ett nytt ansvarsområde tillkommit, som avser utredning av 
komplettering av befintliga anläggningsdelar, Nya Rya. Verksamhetskostnaderna för 
detta bedöms till 13 mkr för 2021. 

 

6.1 Gryaabs intäkter 
En ökning av avgifterna från 2020 till 2021 till ägarkommunerna sker med 5 mkr till 
333 mkr. Ökningen följer tidigare långtidsprognos som beslutade senast i styrelse i 
oktober 2019.  
 
Gryaabs övriga intäkter förväntas sjukna med 7,3 mkr (18%) till 34 mkr jämfört med 
föregående års budget. Under 2020 har Gryaabs tecknat ett nytt avtal avseende 
biogas med Göteborg Energi (GE) som förväntas ge försämrade biogasintäkter 
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med 7 mkr. Nuvarande avtal bygger på att Gryaab och GE delar 50/50 på GEs 
intäkter från biogasförsäljningen. Då GE är i förhandling om ett nytt kontrakt med 
extern kund ses i skrivande stund möjligheter till ökade intäkter under 2021 jämfört 
med lagt budget. Även statligt bidrag för produktion av biogas, så kallad 
uppgraderingspremie, enligt förslag i Betänkande av biogasmarknadsutredning 
SOU 2019:63 skulle kunna ge möjlighet till ökade intäkter för biogas. Det bedöms 
dock som osannolikt att det skulle aktualiseras redan under 2021.  Övriga intäkter 
förväntas vara i nivå med innevarande år. 

6.2 Personal 
Den totala personalkostnaden för 2021 är budgeterad till 94,8 mkr vilket är en relativt 
stor ökning jämfört med budget 2020 som var 87,4 mkr. Ökningen beror främst på 
kostnader för egna resurser till programmet Nya Rya. Kostnaderna för egen personal i 
Nya Rya är 6,5 mkr men nettokostnaden blir lägre (5 mkr) eftersom inte all personal som 
går till Nya Rya ersätts i linjeorganisationen. 
 
För övrigt är hänsyn tagen till årliga lönejusteringar. 

 
6.3 Verksamhetskostnader 

För 2021 är Gryaabs verksamhetskostnader budgeterade till 177,2 mkr vilket kan 
jämföras med budget 2020 som var 169,6 mkr. Nedan följer en beskrivning av större 
tillkommande kostnader. Under 2021 ska, i enlighet med underhållsplanen, tömning 
och kontroll av en rötkammare ske. Kostnader för mottagande av förorenat slam, t.ex. 
vid tömning av bassänger, har ökat då Renova inte kan ta emot dessa massor längre. 
Även i verksamhetskostnaderna ses effekten av starten av programmet Nya Rya där 
det återfinns kostnader för konsulter och undersökningar med 6,5 mkr. 

 
6.4 Finansiella kostnader 
 

6.4.1 Avskrivningar 
Gryaabs avskrivningar för 2021 är budgeterade till 71,3 mkr vilket kan jämföras 
med budget 2020 som var 92,9 mkr. Den främsta orsaken till det är att de 
investeringar som gjordes under förra seklet börjar bli färdigavskrivna och bolaget 
inte har investerat i motsvarande takt. I långtidsplanen finns det ett antal större 
investeringar som gör att avskrivningarna kommer öka längre fram. 
 

6.4.2 Finansiella intäkter o kostnader 
Gryaabs räntenettokostnader för 2021 är budgeterade till cirka 12 mkr vilket är en 
minskning med drygt 7 mkr jämfört med budget 2020 som var 19,6 mkr. Under 
innevarande år har Gryaab löst ett sista kvarvarande lån på 100 mkr, och har nu enbart 
en checkkredit mot Göteborgs Stad, vilket innebär för bolaget kraftigt sjunkande räntor.  
Medelräntan för året 2021 beräknas till 1%. Även att bolaget har ett positivt kassaflöde 
bidrar till minskade räntekostnader. 

 

6.5 Sammanfattning 
Styrelsen beslutade den 23 oktober 2020 att Gryaabs avgifter för 2021 budgeteras 
till 333 mkr.  Budgeten för året 2021 innebär att Gryaab redovisar ett positivt 
resultat på 12,5 mkr, förutsatt att normal verksamhet kommer att råda. Brukligt är 
att Gryaab budgeterar för ett noll-resultat. Eftersom bolaget står inför stora 
investeringar kommande år avser Gryaab att använda den budgeterade vinsten för 
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att delfinansiera kommande investeringar. 
 
Gryaabs obeskattade reserver kommer att öka  från 104 mkr (inkl prognostiserat 
resultat för år 2020) till 117 mkr, genom avsättning till investeringsfond för framtida 
nyinvesteringar. Bolagets ackumulerade överavskrivningar förväntas kvarstå på 91-
mkr.  
 
Avgifterna ökar med 5,0 mkr vilket ligger i linje med tidigare prognoser. Kostnaderna för 
själva verksamheten ligger 15 mkr högre än 2020 gjorde vilket förklaras främst med start 
av programmet Nya Rya (13 mkr). De totala kostnaderna för verksamheten ligger dock 
12 mkr lägre jämfört med budget för   2020 då minskade kostnader för avskrivningar (-20 
mkr) och räntor (-7 mkr) kompenserar för ökade verksamhets- och personalkostnader.   

 
Fastställd av Gryaabs styrelse 2020-11-27  
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Anders Hansson 
Driftavdelningen 

Verksamhetsplan – Driftavdelningen 2021 
Syfte 
Syftet med dokumentet är att ge en bild av driftavdelningens uppdrag, utformning, 
utmaningar, mål och förväntningar för nästa och de därpå följande åren. Planen ligger till 
grund för målsättningar och budget samt personella och organisatoriska utmaningar och 
förutsättningar. 

Omfattning 
Dokumentet omfattar 

- Ansvar 
- Verksamhetsbeskrivning 
- Uppdrag och mål 2021 
- Förutsättningar för driften kommande år 

Ansvar 
Avdelningschef för Drift ansvarar för att genomföra analys och ta fram verksamhetsplan 
årligen. 

Verksamhetsbeskrivning 
Driftavdelningen driver processen och reningsanläggningarna för att uppnå ställda reningskrav 
på ett kostnadseffektivt sätt. Avdelningen säkerställer också att reningsanläggningarnas värde 
upprätthålls över tid. Avdelningen har det övergripande ansvaret för planering, prioritering och 
uppföljning av reningsanläggningarna och dess skötsel. Där ingår bland annat processresultat, 
processoptimering, provtagning, analys, kontroll och uppföljning, intrimning av 
anläggningarna, förebyggande och avhjälpande underhåll samt att beställa planerade och större 
underhållsinsatser. På avdelningen finns 38 tjänster inklusive avdelningschef och tre 
gruppchefer för grupperna process, anläggning och laboratorium.  
 
Driftberedskapen, med sammanlagt cirka 26 personer, sköter reningsanläggningarna utanför 
ordinarie arbetstid. Beredskapssystemet administreras av avdelningen och bemannas med egen 
personal samt personal från andra avdelningar.  

Processgruppen 
Gruppen driver, följer upp och utvecklar reningsprocesserna samt ansvarar för att uppställda 
reningsresultat- och processeffektivitetsmål uppnås. Gruppen ansvarar för, och administrerar 
även, processdokumentation samt hantering av arbetstillstånd och tillstånd för heta arbeten. I 
gruppen ingår tolv tjänster: en gruppchef, sex processingenjörer och fem 
kontrollrumsingenjörer. 

Anläggningsgruppen  
Gruppen driver reningsanläggningarna och ansvarar bland annat för förebyggande underhåll 
av maskinell utrustning samt inköp av reservdelar och driftkemikalier. Gruppen beställer 
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underhållsarbete internt och externt och utför till viss del underhåll i egen regi. I gruppen ingår 
sexton tjänster: en gruppchef, tre driftingenjörer och tolv drifttekniker.  

Laboratoriet  
Gruppen administrerar, planlägger och genomför provtagning och analyser av avloppsvatten, 
slam och andra media med syfte att tillgodose myndigheternas kontrollprogram, interna 
kontrollprogram och processkontroll samt analysbehov i projekt. Laboratoriet medverkar i 
kalibrering och underhåll av processinstrument. Laboratoriet är också ansvarigt för 
laboratoriets datasystem Wilab och administrerar kemikaliehanteringssystemet Ecoonline. I 
gruppen ingår nio tjänster: en gruppchef och åtta laboratorieingenjörer. 

Mål och uppdrag 2021 
I denna del beskrivs driftavdelnings uppdrag och målsättning för det kommande 
verksamhetsåret 2021.  

Mål kopplade till Gryaabs huvuduppdrag 
Gryaabs styrelse har i sitt inriktningsdokument angivit en ambition att rena avloppsvattnet på 
ett sätt som väl uppfyller vårt miljötillstånd. Kopplat till det har driftavdelningen satt upp 
följande mål för reningsresultaten på årsbasis: 

• Halten kväve i utgående vatten ska vara under 7 mg/l. 
• Halten BOD i utgående vatten ska vara under 9 mg/l. 
• Halten fosfor i utgående vatten ska vara under 0,25 mg/l. 

 
Miljötillståndet ställer högre krav på utgående halter under tertial 2 som omfattar månaderna 
maj till augusti. Målen för tertial 2 är därför satta till:  

• Halten kväve i utgående vatten ska vara under 6 mg/l. 
• Halten BOD i utgående vatten ska vara under 8 mg/l. 
• Halten fosfor i utgående vatten ska vara under 0,25 mg/l. 
• Mindre än 1% av flödet genom reningsverket ska förbiledas biologisk rening. 

 
Förutom halter i utgående vatten ställer vårt miljötillstånd krav på den totala mängden kväve, 
fosfor och BOD som vi släpper ut i recipienten. Målen för mängder under 2021 är satta till: 

• Totala mängden kväve i utgående vatten ska vara mindre än 980 ton. 
• Totala mängden BOD i utgående vatten ska vara mindre än 1200 ton. 
• Totala mängden fosfor i utgående vatten ska vara mindre än 35 ton. 

 
För att kunna säkra goda reningsresultat krävs att anläggningens fysiska utrustning presterar 
på en hög nivå över tid och för att bibehålla en hög tillgänglighet krävs väl planerat och 
genomfört underhållsarbete. För att fortsatt uppnå detta har följande mål satts upp för 2021: 

• Alla planerade åtgärder i underhållsplanen ska vara genomförda.   
• En ny styrning för att testa fördelning av vatten från efternitrifikation till aktiv slam 

ska vara genomförd. 
• En inventering av risker avseende driftsäkerhet, drifttillgänglighet och kapacitet är 

genomförd på hela anläggningen. 
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Mål kopplade till resurshushållning i det cirkulära samhället 
Gryaabs styrelse har gett bolaget uppdrag att bedriva verksamheten på ett hållbart sätt och 
bidra till det cirkulära samhället. För driftavdelningen innebär hållbarhet bland annat att 
förbruka så lite energi och kemikalier som möjligt, men även att producera produkter som går 
att återvinna ur avloppsvatten i så stor mängd som möjligt. Vidare strävar Gryaab efter att på 
olika sätt minska sitt klimatavtryck. Både minskade utsläpp av växthusgaser och minskad 
förbrukning av fossila produkter. Målen kopplade till resurshushållning för 2021 är: 
 

• Gryaab ska producera minst 11 miljoner normalkubikmeter råbiogas för leverans till 
Göteborg Energis uppgraderingsanläggning.  

• 60 % av det totala slammet ska uppfylla Revaqs krav för att kunna återanvändas på 
åkermark. 

• 20 % av inköpt metanol ska vara fossilfri. 
• En utredning av hur man kan minska mängden lustgasutsläpp från reningsprocesserna 

är genomförd. 
• Kostnaden för avvattning på slamavvattningen (SA) ska vara lägre än 2250 SEK/ton 

TS. 
• En dysvattenpump på skivfilteranläggningen är energioptimerad. 
• Samtliga åtgärder från industriluftsutredningen är genomförda. 
• En utredning om möjligheterna att återvinna värme från kompressorerna på 

efternitrifikationsanläggningen är genomförd. 

Mål kopplade till ekonomisk hållbarhet   
Driftens kostnader ska inte överstiga budget med mer än 1 %.  Detta mål relaterar till Gryaabs 
övergripande mål att den totala budgeten inte avviker mer än 1%. 
 
Laboratoriet har idag höga kostnader för och kvalitetsbrister i leveransen av analyser från 
externa ackrediterade laboratorium. För att värdera alternativ och leverantörer ska 
möjligheterna och konsekvenserna av egen ackreditering beskrivas under 2021. 

Mål kopplade till social hållbarhet 

Nöjda medarbetare och god psykosocial arbetsmiljö  
Resultaten för 2021 är bättre än 2019 i medarbetarenkäten avseende nedanstående tre 
parametrar: 

- Ledarskap 
- Lön och lönebildningsprocess 
- Kränkande särbehandling 

Säkerställa kompetensförsörjning 
Att säkerställa kompetensförsörjning är i viss mån diffust ur ett målsättningsperspektiv. För att 
skapa bra förutsättningar för fortsatt kompetensförsörjning inom avdelningen ska 
nedanstående aktiviteter vara genomförda: 

- Ett generellt kompetensbehov är beskrivet för varje roll på driftavdelningen. 
- En förteckning över vilka utbildningar (samt konferenser) som respektive roll ska 

ha tillgodogjort sig finns framtagen samt vilka individer som gjort vilka 
utbildningar är kontrollerade samt dokumenterade. 
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- Ett internutbildningsforum finns upprättat. Vilka utbildningar som forumet 
omfattar samt ansvariga tjänstepersoner finns dokumenterat. Detta mål omfattar 
även en utbildningsplan. 

God fysisk arbetsmiljö  
För att uppnå en god fysisk arbetsmiljö krävs både avhjälpande och förebyggande arbete med 
säkerheten på anläggningen och i organisationen. Ett sätt att arbeta proaktivt med säkerhet är 
att mäta förebyggande åtgärder och rapporterade riskområden. I detta område finns det goda 
effekter av att mäta exempelvis rapportvilligheten hos personalen och hur effektivt vi arbetar 
med inrapporterade avvikelser. Inom detta arbete har driftavdelningen definierat nedanstående 
målsättningar: 

- Minst 30 inrapporterade avvikelser i Enia totalt. 
- Minst 30 avslutade avvikelser i Enia totalt. 
- Minst 15 inrapporterade säkerhetsrisker (riskobservation/säkerhetsobservation) i 

Enia totalt. 
- Samtliga skyddsronder genomförda under året. 

 
Utöver ovanstående ska en ombyggnad av Kontrollstation IN startas under 2021. 
Kontrollstationen har haft dålig funktion och arbetsmiljön i området är bristfällig. 
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Uppdrag och mål kommande år 

Reningsresultat 
2021 kommer Gryaab ta ett nytt miljötillstånd i anspråk som löper fram till 2036. 
Miljötillståndet ställer nya krav på reningsresultatet och dessa kommer klaras på kort sikt. 
Dock finns det utmaningar med att klara villkoren under hela villkorsperioden. Det är bland 
annat de nu uppställda kraven på fosforrening som beroende på höga flöden inte med säkerhet 
kommer klaras. Vidare har anläggningsdel biobäddar uppnått sin beräknade livslängd och vid 
en ombyggnad kommer kapaciteten på kväverening inte vara tillräcklig. För driftavdelningen 
blir det viktigt att delta i de utredningar som genomförs för att bidra till bra och robusta 
lösningar för framtida reningsanläggning och se till att reningskraven i miljötillståndet 
uppfylls även under ombyggnationer i befintlig anläggning. 

Slamavsättning 
Befintligt avtal för omhändertagande av avvattnat rötat slam går ut under 2021 och en ny 
upphandling kommer genomföras under året. Det finns risk att de ekonomiska konsekvenserna 
av en sådan upphandling blir kännbara för Gryaab. Priserna för slamentreprenad har ökat de 
senaste åren i andra delar av landet och det är viktigt att genomföra en bra upphandling med så 
liten kostnadspåverkan som möjligt. För att ha bra handlingsutrymme kommande år kommer 
alternativa metoder för att omhänderta slam från Ryaverket undersökas och utvärderas. 
Driftavdelningen ska delta i dessa undersökningar och bidra med sin kompetens om maskinellt 
och processmässigt utförande. 

Kompetensförsörjning 
Driftavdelningen har en bra bredd på ålder och erfarenhet i organisationen. Det är dock flera 
erfarna medarbetare som inom de kommande 5–10 åren kommer gå i pension. Bland annat är 
det flera medarbetare som idag har beredskapstjänstgöring som kommer gå i pension. I en del 
fall är det mycket svårt att rekrytera denna kunskap externt och risken finns att avdelningen 
tappar kunskapen när medarbetare slutar. För att säkra upp en stabil bemanning av både 
dagtidsverksamheten och beredskapstjänstgöringen även i framtiden kommer 
kompetensöverföring och utbildning genomföras i större utsträckning de kommande åren.  

Nya Rya 
Inom programmet Nya Rya kommer Gryaab utreda och förbereda för en framtida utbyggnad 
så att vi kan klara ett miljötillstånd med strängare krav från 2036 och framåt. Programmet 
kommer se över både nya reningstekniker och ombyggnationer av befintlig anläggning för att 
optimera förutsättningarna att klara att höja vattenkvalitetsnormerna för vår recipient. 
Driftavdelningen kommer delta i programmet med flera resurser som med sin kompetens och 
kunskap om befintlig anläggning kommer vara avgörande för att programmet lyckas med sina 
mål. Det kan medföra att avdelningen behöver ersätta befintliga resurser som får andra 
arbetsuppgifter inom programmet och ny personal behöver läras upp. Målet den kommande 
perioden är att skapa goda förutsättningar och strukturer för att på ett mer effektivt och 
kvalitetssäkrat sätt kunna slussa in ny personal i våra rutiner och arbetsuppgifter. 
Detta innebär att under 2021 kommer driftavdelningen behöva rekrytera  
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Ackreditering laboratorium 
Under de senaste åren har kvaliteten och leveransen från externa ackrediterade laboratorium 
varit varierande. Med detta som utgångspunkt avser vi under de kommande åren på nytt 
värdera om vårt laboratorium ska ackrediteras för att kunna genomföra en större delmängd av 
analyserna i egen regi. Under 2021 kommer vi göra en utvärdering av konsekvenserna av egen 
ackreditering i syfte att kunna jämföra med externa lösningar. 
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Förutsättningar 
Det löpande arbetet för att bibehålla och utveckla reningsverkets funktionsduglighet kräver 
tillräcklig bemanning med rätt kompetens. Dels för att genomföra daglig skötsel, kontroll och 
optimering samt för att utveckla och förändra anläggningens funktion för att uppnå de mål 
som satts upp för kommande år. 

Organisation 
Organisationen består idag av 38 ordinarie tjänster samt 3 tillfälliga tjänster för att hantera 
rehabilitering, föräldravikariat och kunskapsöverföring. Tjänsterna är fördelade enligt 
nedanstående tabell: 
1 Avdelningschef 
3 Gruppchefer 
8 Laboratorieingenjörer 
1 Laboratorieingenjör jobbsprånget 
6 Processingenjörer 
5 Kontrollrumsingenjörer 
12 Drifttekniker 
1 Drifttekniker vikarie 
3 Driftingenjör 
1 Driftingenjör timanställd 
 
Under det kommande verksamhetsåret kommer två drifttekniker rekryteras. Vi planerar att 
förändra rotationen som idag omfattar kontrollrummet där kontrollrumsingenjörerna roterar ut 
som drifttekniker var femte vecka. Kontrollrummet har på detta sätt förstärkt arbetsgruppen 
med drifttekniker och samtidigt hållit sina kunskaper om anläggningen uppdaterade. Vi ser 
idag större nytta för verksamheten om vi vänder på rotationen så att driftteknikerna roterar in i 
kontrollrummet istället. På så vi förstärker vi kunskapen hos driftteknikerna och skapar bra 
förutsättningar för att rekrytera nya kontrollrumsingenjörer framöver. Med detta som bakgrund 
kommer vi inte ersättningsrekrytera den kontrollrumsingenjör som är planerad för 
pensionsavgång under 2022. 
 
Ytterligare rekrytering kommer vara nödvändig för att ersätta resurser som går över i 
organisationen för programmet Nya Rya. Avropen från programmet är idag definierade till två 
processingenjörer, en driftingenjör och en processvalsresurs. Vi har under 2020 rekryterat 
processingenjörer för att bemanna samtliga tjänster i processgruppen och har därmed förmåga 
att släppa resurser till programmet. Dock kommer programmet behöva erfarna resurser och för 
att klara den dagliga planeringen och optimeringen kommer dessa resurser att behöva ersättas 
för att inte överbelasta de nya resurser som nu är under upplärning. Som behovet från 
programmet ser ut för 2021 avser vi rekrytera två processingenjörer och en driftingenjör under 
2021 för att ersätta de nu avropade behoven från programmet.  
 
På längre sikt är det fyra medarbetare som närmar sig pension. Dock inte inom de kommande 
fyra åren. En individuell ersättningsplan för respektive resurs kommer utarbetas under 2021–
2022.  
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På laboratoriet kommer ett investeringsprojekt för labdatasystem (LIMS) genomföras och det 
kommer kräva cirka två och en halv resurs från laboratoriet. En av resurserna är redan ersatt av 
en vikarie, men ytterligare en resurs är nödvändig för att hantera den dagliga verksamheten. 
 
Vi har idag en driftingenjör som extra resurs för att driva utpekade uppdrag inom avdelningen. 
Resursen är timanställd på 50% av en heltid och bedömningen just nu är att anställningen 
kommer avslutas i slutet av 2021 då pågående uppdrag är slutförda. 
 
En drifttekniker är på föräldraledighet och bedöms komma tillbaka under 2021. Den 
vikarierande tjänsten kommer då att avslutas. 
 
Sammanfattningsvis har vi ökat personalbudgeten med ca 8% under 2021 jämfört med 
prognostiserade utfallet för 2020.  

Påverkan i ordinarie verksamhet 
Planerat underhåll, kemikaliekostnader och andra planerade och oplanerade aktiviteter 
påverkar verksamhetskostnaderna år från år. Under 2021 är det flera ändringar i de 
ekonomiska förutsättningarna som skiljer sig från 2020. Den totala kostnadsbilden för daglig 
drift och planerat underhåll är ca 7 miljoner högre under 2021 än budget 2020. Det beror på att 
olika periodiska underhållsaktiviteter sammanfaller, priserna på kemikalier har ökat i samband 
med nya upphandlingar och förutsättningarna för service från andra offentliga instanser har 
förändrats. Nedan följer en sammanställning av de skillnader i kostnader som identifierats 
inom budgetarbetet för kommande år. 
 
Ökande kostnader (10,1 miljoner): 

• Tömning och kontroll av rötkammare 1, 3,6 miljoner. 
• Entreprenad för rörmärkning kopplat till krav (CLP), 1,1 miljoner. 
• Miljötjänster i form av mottagande av förorenat slam, 1,2 miljoner. 
• Elförbrukning 0,8 miljoner. 
• Polymer till slamavvattning (ökad förbrukning och höjt pris), 2 miljoner. 
• Försedimentering, planerade underhållsåtgärder, 0,2 miljoner. 
• Tömning och revision av aktivslamlinje, 1 miljon. 
• Efternitrifikation, kontroll av betong, 0,2 miljoner. 

 
Minskande kostnader (2,9 miljoner): 

• Hjälpsystem, färre åtgärder planerade, 0,8 miljoner. 
• Eftersedimentering, färre åtgärder planerade, 0,6 miljoner. 
• Biobäddar, färre åtgärder planerade, 0,5 miljoner. 
• Metanol, lägre världsmarknadspris, 1 miljon. 
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Malin Olsson 
Projekt och Planering 

Verksamhetsplan – Projekt och planering 
Syfte 
Verksamhetsplanen beskriver avdelningens verksamhet samt de utmaningar som avdelningen 
står inför. Planen är ett underlag för budgetarbetet för 2021 samt visar på det som påverkar 
eller kan komma att påverka verksamheten på längre sikt. Genom att blicka framåt finns 
möjligheten att i ett tidigt stadie skapa förutsättningar för att möta utmaningar på ett effektivt 
sätt.  

Omfattning 
Dokumentet beskriver avdelningens uppdrag och de framtida utmaningar vi står inför och 
förutsättningar för ett lyckat resultat. Planeringen för programmet Nya Rya har fram tills 
hösten 2020 drivits av avdelningen. Verksamhetsplanen inkluderar Nya Rya även under 2021 
med intentionen att bryta ut programmet till 2022. 

Ansvar 
Avdelningschefen för Projekt och planering ansvarar för att årligen analysera verksamheten. 

Verksamhetsbeskrivning 
Avdelningen ansvarar för den långsiktiga planeringen av investeringsprojekt som har sitt 
ursprung i utökade reningskrav, ökat flöde, underhållsåtgärder samt arbetsmiljöförbättringar. 
Avdelningen driver och genomför utredningar som resulterar i tekniskt och ekonomiskt 
underlag och tar fram rekommendationer för investeringsbeslut. Projekt och planering 
genomför beslutade investeringsprojekt vid om- och utbyggnader av reningsverket och 
tillhörande anläggningar.  
 
För att bevaka att rätt metoder och material används i projekten följs utvecklingen inom 
byggnadsteknik, vvs-, el-, process- och maskinteknik. Specialkompetens finns inom de 
teknikområden som är speciella för Gryaab; maskin- och processteknik, mark och tunnlar samt 
el- och automation. Eftersom investeringarna är en stor del av Gryaabs verksamhet, bevakas 
också områdena entreprenadjuridik och metoder för styrning och uppföljning av projekt 
baserat på ekonomi, tid och kvalitet för att kunna effektivisera och säkra projektverksamheten. 
Projekten styrs i enlighet med kraven i Gemensam Bygg Process (GBP).   
 
Hantering, arkivering och uppdatering av Gryaabs anläggningsdokumentation utförs delvis av 
avdelning. Även elkonstruktion vid om- och nybyggnad finns inom avdelningens ansvar, i 
nära samarbete med gruppen TF- El. Avdelningen är därför involverade i utveckling och 
underhåll av det digitaliserade ritnings- och dokumenthanteringssystemet Chaos, 
underhållssystemet Maintmaster och konstruktionssystemet Comos samt service till användare 
och konsulter.  
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Avdelningens uppdrag nu och i framtiden 
Verksamhetsplanen belyser de utmaningar avdelningen står inför samt hur avdelningen avser 
hantera dessa. Till grund för den avdelningens planeringen ligger Gryaabs samlade riskbild, 
Gryaabs inriktningsdokument, Gryaabs övergripande mål och långtidsprognosen för 
investeringar. De mål och uppdrag som identifierats på lång och kort sikt utefter dessa 
underlag beskrivs i detta avsnitt och, i avsnittet därefter, vilka förutsättningar som behövs för 
att hantera dessa.  

Mål för 2021 
Nedan mål finns för avdelningen att genomföra under 2021: 

• Gryaab har ökat sitt bidrag kring cirkulär ekonomi. 
Att öka återbruk i verksamheten mäts med hjälp av den statistik som finns i dag kring 
inköp av begagnat, återbruk, försäljning med mera.  

• Betong med mindre klimatpåverkan används i ett projekt och en 
utvärderingsplan finns.  
För att framöver kunna bedöma vilken kvalitet på betong som behövs för olika 
applikationer behöver andra recept på betong testas och utvärderas. 

• Gryaabs elstandard är uppdaterad. 

• Gryaabs luckstandard är färdigställd.  
Ett utkast på luckstandard finns framme. Dock behöver standarden värderas och 
kompletteras för att bli komplett. 

• Avdelningens handlingsplan efter den psykosociala arbetsmiljöronden 2020 är 
utförd.  
Utvärdering av åtgärderna görs 2022. 

• En modell finns för ekonomisk utvärdering i projekt, det vill säga utfall på 
investeringskostnad och driftkostnad jämfört kalkylen i investeringsbeslutet.  
Modellen utgår från avgiftsmodellen som tagits fram för Nya Rya. Den förfinas och 
anpassas efter avdelningens behov, indelat i olika poster/discipliner. Tidigare utförda 
projekt ska kunna utvärderas. Syftet är att kunna identifiera var i kalkylen vi är 
duktiga på att ta fram kostnadsuppskattningar och var det finns förbättringspotential. 

• En mall finns för LCC-analys. 
I dag tas det fram projektspecifika analyser. En samordning och likriktning behöver 
ske för samtliga projekt. Detta blir sedan underlag till den totala Hållbarhetsanalysen 
som också ska göras i projekten. 

• En förstudie har påbörjats avseende system för ritningshantering framöver. 
I dag har Gryaab systemet Chaos som ritningshanteringssystem som är anpassat för 
2D-projektering. Det är ett system som Gryaab har dålig kunskap i att administrera 
själva och är beroende av konsulter. En förstudie syftar i att utreda andra alternativ till 
hanteringen av ritningssystem och ge en rekommendation för framtida hantering. 

• En förstudie har genomförts avseende att nyttja Comos för elkonstruktion.  
En förstudie syftar i att ta fram en genomförandeplan inkluderat konsekvensanalys, 
tidplan och kostnad för en övergång samt ge en rekommendation för fortsatt arbete. 

Uppdrag för 2021 
Nedan uppdrag finns för avdelningen att genomföra under 2021: 
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• Fortsätta utredningsfasen av programmet Nya Rya enligt, under 2020, framtagen plan 
och efter givna förutsättningar. Utredningen kommer att pågå till och med 2024. Inom 
Nya Rya behöver en del projekt starta upp omgående. Det avser projekten: 

o Förstudie Pumpstation IN 
o Lokaliseringsutredning 
o Teknik screening 

• Identifiera strategi och starta upp arbetet med förändringsledning i samband med 
programmet nya Rya.  

• Underhålla och utveckla befintlig anläggning utefter långtidsprognosen för 
investeringar: 

o Effektivare avställning av bassänger genom väl fungerande tömningssystem. 

o Ökad kapacitet och redundans, finrenshantering. 

o Rivning av Bräcke skorsten, säkerställa fortsatt god ventilation. 

o Säkerställa kostnadseffektiv drift av luftning av Aktiv slambassänger. 

o Genomföra etapp 2 i pågående projekt Vakuum IN. 

o Inspektera rötkammare 1 och säkerställa omrörning. 

o Säkerställa bra fakturaunderlag med installation av ny bilvåg för 
slamtransport.  

• Påbörja förstudie avseende utökad skivfilterkapacitet.  

• Fortsatt bevakning över de tunnelarbeten som pågår i Göteborg stad i samband med 
projekten Hamnbanan och Västlänken.  

Mål och uppdrag på längre sikt 
Nedan mål och mer omfattande uppdrag finns för avdelningen att genomföra på längre sikt:  

• En standard/kravbeskrivning för betong finns 2022. 
Ett dokument som beskriver våra krav och förutsättningar vid användning av betong 
tas fram. Underlaget används vid projektering av betongkonstruktioner utan att ta över 
konstruktionsansvaret från anlitad konstruktör, projektör. 

• Genomföra en förstudie avseende ombyggnad av Biobäddarna och ge 
rekommendation för fortsatt arbete. 

• Säkerställa tillräcklig kapacitet och redundans för avloppsvattentransport under 
Mölndalsån. 

• Säkerställa effektivt luftningssystem och omrörning i Aktiv slambassänger. 

Mål och uppdrag under bevakning  
• Bevaka utredningen avseende Gryaabs öppna hantering av slam och vilka 

konsekvenser det innebär med annan hantering av slam. 

Förutsättningar 
För att utföra avdelningens löpande/förvaltande uppdrag samt framtida uppdrag behöver 
avdelningen täcka olika kompetensområden. Det behövs en rimlig omfattning av organisation 
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och tillgång till olika verktyg. Samtliga dessa delar påverkar den ekonomiska budgeten både 
på kort och lång sikt.  

Kompetens 
Avdelningen har, utöver de Gryaab-gemensamma områdena, behov av nedan kompetenser: 

• Projektstyrning 
• Arbetsmiljö; BAS P och U 
• Juridik; entreprenadjuridik, bygglovshantering, PBL och så vidare 
• Miljö och hållbarhet 
• Maskinteknik 
• El och styr 
• Byggteknik 
• Mark och tunnlar 
• Tekniska standarder 
• Program; Comos, Maintmaster, Chaos och så vidare 

 
I dagsläget har avdelningen täckning för samtliga kompetenser med mer än en person. Hur det 
förväntas se ut de kommande åren beskrivs under avsnittet Organisation och resursplanering. 
 
Kompetens som behövs tillfälligt är inom förändringsledning. Detta har en ekonomisk 
påverkan då extern resurs troligtvis behöver handlas upp.  

Organisation och resursplanering 

Aktuell bemanning 
Idag har avdelningen följande bemanning: 
 
Avdelningschef 1  
Projektledare nivå 1 1  
Projektledare nivå 2 5  
Projektingenjör 2  
Projektadministratör 1  
Elkonstruktör  1  
Totalt antal  11  

Pensionsavgångar 
Under 2021 planerar två av avdelningens projektledare att gå i pension. En av projektledarna 
har fördjupad kompetens inom el och tunnlar och en har fördjupad kompetens inom bygg, 
mark och tunnlar samt juridik.  
 
Ersättningsrekrytering för projektledaren med elkompetens genomfördes redan under 2020.  
 
Kompetens inom mark och tunnlar kommer att behövs i stor utsträckning inom programmet 
Nya Rya samtidigt som det finns ett fortsatt behov av att bevaka och säkerställa Gryaabs 
intressen i samband med markarbeten inom Göteborg stad. En ersättningsrekrytering behöver 
genomföras tidigt under 2021 för att säkerställa bra överlämning för uppdrag och projekt i 
befintlig organisation.  
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Naturlig personalomsättning 
Inom avdelningen har det över tid varit mycket låg personalomsättning och det har mestadels 
berott på pensionsavgångar. Under de närmaste åren uppskattas den naturliga 
personalomsättningen vara fortsatt låg.  

Framtida resursbehov 
Under 2021 behöver avdelningen genomföra en ersättningsrekrytering med inriktning mark 
och tunnlar. Ytterligare bedöms programmet Nya Rya ha behov av minst fyra projektledare 
med start redan 2020. För att kunna upprätthålla leveransen av projekt och genomföra de 
projekt som är definierade i långtidsprognosen för investeringar avseende befintlig anläggning 
behövs nyrekrytering av tre projektledare under början av 2021. Inriktningen på projektledarna 
behöver vara inom maskin, mark & tunnlar och eventuellt process. Totalt ökas avdelning med 
fyra tjänster under en övergångsperiod för att under kvartal två, efter två pensionsavgångar, 
dvs bemanningen ökas från cirka 10,5 tjänster till cirka 13 tjänster.  
 
Under 2022 behövs det troligtvis ytterligare en projektledare med elinriktning för att täcka 
utökat behov i och med programmet Nya Rya. Antalet tjänster uppgår då till cirka 14 tjänster 
inklusive avdelningschefen. 
 
Efter 2022 uppskattas resursbehovet nu att vara statiskt. En bedömning behöver dock göras 
årligen för att se vilken påverkan framtida utmaningar får. Löpande med att Nya Rya går 
framåt behöver bemanningen ses över och diskussionen föras om vilka tjänster vi ska ha 
internt alternativt köpa in. Något som kommer att behöva ses över är vilket internt 
engagemang som behövs avseende elkonstruktion i Nya Rya och hur bemanningen ska täckas 
upp.  
 
För avdelningen innebär framtida resursbehov en minskning av personalkostnader då 
avdelningen får intäkter från Nya Rya som personal lånas ut till. År 2021 ökas avdelningen 
med drygt två tjänster. Dock minskar kostnaderna med knappt en tjänst då tre tjänster lånas ut 
till Nya Rya. År 2022 minskas kostnaderna för avdelningen ytterligare med en tjänst i och med 
att två pensionsavgångar träder i kraft till fullo. Detta trots en uppskattad nyrekrytering med en 
tjänst.  

Verktyg 
De verktyg som avdelningen nyttjar och behöver är främst kopplade till projekt och 
elkonstruktion. Avseende projektrelaterade verktyg nyttjas i dagsläget de system som används 
inom hela Gryaab, det vill säga att vi har inget specifikt projektuppföljningsverktyg. För 
ekonomi används Bupa kompletterat med detaljerade kalkyler och uppföljning i Excel. För 
projektdokumentation används Gryaabs server. Ritningsdokumentationen lagras i Chaos, 
vilket är ett system som Gryaab saknar tillräcklig kunskap inom. 
Anläggningsdokumentationen lagras i Comos. Elkonstruktionen genomförs i Cadett Elsa.  
 
I samband med att vi startar upp Nya Rya behöver många av verktygen ses över och värderas. 
I avdelningens mål för 2021 finns uppdragen inkluderade att genomföra en förstudie avseende 
att framöver konstruera el i Comos samt påbörja förstudien alternativ till Chaos för 
ritningshantering.  
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I övrigt inkluderas arbetet med att utvärdera lämpliga stöd för ekonomiuppföljning och 
projektstyrning som en förutsättning för Nya Rya.  

Ekonomi 
Under de kommande åren kommer projekten ha en tyngdpunkt i förstudier och 
förprojektering, vilket påverkar verksamhetskostnaderna. Förstudier, på så vis att de belastar 
resultatet direkt. Förprojekteringarna kan komma att påverka verksamhetskostnaderna i de fall 
då de inte går vidare till en genomförandefas utan behöver direktavskrivas.  
 
Utöver de projekt som hanteras löpande utifrån långtidsprognosen och mål som inkluderas i 
dessa projekt bedöms verksamhetskostnaderna för de uppdrag och mål som planeras att 
genomföras under 2021 till cirka 0,5 mkr. I denna bedömning finns inte kostnaderna 
förändringsledning inkluderade. Dessa kostnader hanteras centralt. För avdelningen 
budgeteras kostnaderna till cirka 10 mkr, vilket är en minskning med cirka 1,5 mkr jämfört 
budget för år 2020. 
 
Nya Rya budgeteras och redovisas ekonomiskt för sig själv.  

Bakgrundsanalys 
Till grund för den avdelningens planeringen ligger Gryaabs samlade riskbild, Gryaabs 
inriktningsdokument, Gryaabs övergripande mål och långtidsprognosen för investeringar.  
I detta avsnitt beskrivs de områden som identifierats i den samlade riskbilden och 
inriktningsdokumntet som bedömts vara av stor vikt för Projekt och planering och som 
genererat de olika mål och uppdrag som tidigare beskrivits. 

Gryaabs samlade riskbild 

Säkerställa att Gryaab kan rena avloppsvattnet 2021-2036 
Från och med första januari 2021 har Gryaab ett nytt miljötillstånd där nya villkor är 
mängdkrav på fosfor, BOD och kväve på ett rullande treårsmedelvärde. På kort sikt klarar 
Gryaab dessa villkor. Gryaab behöver dock utreda om nuvarande anläggning klarar villkoren 
ända fram till 2036 då villkoren är starkt beroende av väder och flödesförhållanden. 
Utredningarna kan komma att belysa behovet av att bygga om och anpassa nuvarande process 
i en snabbare takt än vad Gryaab i dagsläget har definierat. Avdelningen kommer att bevaka 
resultatet för att kunna möta behov av att genomföra fler projekt och tidigare än planerat. 
Bedömningen är dock att projekt utifrån dessa utredningar blir aktuellt tidigast 2022.  
 
Gryaabs skivfilter avskiljer partiklar och därmed den fosfor som partiklarna innehåller. Om 
tillfällena med höga flöden ökar bedöms det finnas en betydande risk att mycket vatten 
behöver ledas förbi filtren, vilket leder till risken att utsläppsvillkoren för fosfor inte kan 
uppfyllas innan år 2036. En plan för utökad filterkapacitet finns och en förstudie påbörjas 
redan under 2021.  
 
Den totala kapaciteten för kväverening i Gryaabs biobäddar och nya nitrifikationsbassänger 
med rörliga bärare är god. Biobäddarnas bärarmaterial är dock från 1997 och bedöms uppnå 
sin tekniska livslängd väl före år 2036. Det finns en risk att utsläppsvillkoren för kväve inte 
kan uppfyllas under ombyggnadstiden av biobäddarna. Då kvävebelastningen ökar med ökad 
befolkning blir risken större med tiden. Att bygga om biobäddarna och anpassa dem efter en 
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annan process finns med i Gryaabs långtidsplanering. Dock är projektet inbegripet med stora 
osäkerheter byggtekniskt men också angående rivning av gammalt bärarmaterial i PVC. 
Omfattande resurser kommer att behövas för projektet. Bedömningen är att externa resurser 
till stor del kan användas för detta men att det också kommer att krävas omfattande intern 
kompetens för uppdraget. En utredning om hur biobäddarna kan byggas om påbörjas först 
2022. 
 
På kort sikt förväntas inga allmänna kvantifierade krav på klimatutsläpp. Det skulle dock 
kunna komma krav på en minskning eller eliminering av specifika klimatutsläpp av metan och 
lustgas inom en relativt nära framtid. Det skulle innebära att Gryaabs öppna hantering av slam 
och/eller biobäddar behöver byggas om. Gällande ombyggnad av biobäddar finns en 
åtgärdsplan inkluderad i långtidsplaneringen, som tidigare beskrivits. När det gäller 
slamhanteringen är det mer odefinierat i omfattning och tidplan. En utredning har startat upp 
kring hur och vilka konsekvenser det blir med annan hantering av slam. Denna utredning 
kommer att vara betydande för om, hur och när avdelningen behöver stärkas upp för att 
hantera eventuella åtgärder. Avdelningen kommer att bevaka resultatet för att kunna möta 
behov av att genomföra fler projekt och tidigare än planerat. Bedömningen är dock att projekt 
utifrån denna utredning blir aktuell tidigast 2023. 

Säkerställa att Gryaab kan rena avloppsvattnet från 2036 och framåt 
Efter 2036 kommer Gryaab att gå in i ett nytt miljötillstånd. Redan nu har Länsstyrelsen uttalat 
en förväntan på skärpta krav efter 2036. Riskanalysen visar att Gryaab, med nuvarande 
anläggning, inte kan uppnå dessa krav. 
 
Gryaab har påbörjat programmet Nya Rya. Programmet omfattar bland annat prognos på antal 
anslutna och mängd vatten, teknikval, inloppspumpning och lokalisering, finansiering samt 
tillstånd- och beslutsprocess. Här ingår även utredning om hur läkemedelsrening skulle kunna 
implementeras i Gryaab reningsprocess. Programmets omfattning och förutsättningar anges i 
rapporten Nya Rya Slutrapport förutsättningar. Rapporten inkluderar bland annat 
handlingsplanen för de risker som identifierats i Gryaabs omvärldsanalys och som berör Nya 
Rya.  
 
Nya Rya kommer även att omfatta åtgärder i befintlig anläggning i syfte att skapa en så bra 
lösning som möjligt ur ett helhetsperspektiv. Utöver dessa förbättringar ska underhåll och 
förbättringar på befintlig anläggning genomföras enligt den långsiktiga planering som finns. 
Resurser från avdelningen kommer att krävas omgående för att täcka de behov som finns både 
för Nya Rya och befintlig anläggning. Avdelningen kommer att behöva utökas både genom 
nyanställningar och inhyrd personal.  

Gryaabs inriktningsdokument och övergripande mål 
Utöver vad som har fångats upp i Gryaabs samlade riskbild har nedan utmaningar för 
avdelningen identifierats utifrån Gryaabs inriktningsdokument och övergripande mål.  

Resurshushållning i det cirkulära samhället 
Främst är det inom inriktningen när det gäller att Gryaab ska utveckla och vara nytänkande för 
att minska miljö- och klimatpåverkan som avdelningen kan bidra. Dels handlar det om att vara 
nytänkande i projekt, dels handlar det om att ha och uppdatera standarder inom projektens 
olika discipliner; maskin, el, bygg etcetera. 
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Social hållbarhet 
När det gäller den sociala hållbarheten ska avdelningen bidra till en bra psykosocial 
arbetsmiljön.  

Ekonomisk hållbarhet 
Avdelningen kan bland annat bidra till att kvalitetssäkra prognoser och kostnader för 
investeringsprojekten samt utvärdera projekten utifrån livscykelkostnad.  

Framtida utmaningar 
Utöver de utmaningar som är kopplade till Nya Rya och som har nämnt tidigare i dokumentet 
finns det ett behov av att utveckla vårt sätt att hantera ritningar och elkonstruktion.  

Övrigt 
Programmet Nya Rya innebär inte bara uppdrag som är projektrelaterade. Programmet innebär 
också en stor förändring för Gryaabs organisation i sin helhet. Gryaabs ledningsgrupp har 
tidigt likställt förändringen som programmet medför lika omfattande som en 
organisationsförändring. För att lyckas med programmet och förankringen av alla förändringar 
som behöver drivas igenom behövs en övergripande förändringsstrategi. Kompetens inom 
förändringsledning och dess innebörd behövs. Samtliga nyckelpersoner behöver utbildas för 
att få kunskap i vad som förväntas av var och en.  
 
Utöver de utmaningar som är direkt kopplade till Gryaabs förmåga att utföra sitt uppdrag 
pågår det stora ombyggnadsarbeten i Göteborg stad, projekten Hamnbanan och Västlänken. 
Dessa arbeten pågår under flera år. De behöver bevakas och Gryaabs intressen behöver 
säkerställas. Bevakningen leds av Projekt och Planering och är ett arbete som varierar stort i 
omfattning över tid.  
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Verksamhetsplan – Stab 2021 
 

Syfte 
Verksamhetsplanen beskriver avdelningens verksamhet samt de utmaningar som avdelningen 
står inför och utgör ett underlag för budgetarbetet för 2021.  

Omfattning 
Verksamhetsplanen omfattar Stabs verksamhetsbeskrivning och uppdrag/mål för 2021 och de 
närmsta kommande år.  

Ansvar 
Avdelningschefen för Stab ansvarar för att ta fram verksamhetsplanen årligen.  

Verksamhetsbeskrivning 
Avdelningen Stab omfattar funktionerna ekonomi, HR, kommunikation, upphandling, 
registratur och växel samt VD-koordinator. 
 
Avdelningens uppdrag är att arbeta strategiskt och operativt med det löpande 
verksamhetsarbetet inom våra specialistfunktioner och utgöra ett stöd till organisationen, 
Gryaabs ledning och dess ägare. Vi bevakar lagar och förordningar och utvecklar de 
strategiska stödprocesserna för att Gryaab ska arbeta så effektivt som möjligt och möta våra 
ägares krav.  
 
Ekonomifunktionen består av en redovisningsekonom och en controller. Båda rollerna 
hanterar den löpande förvaltningen, men controllern bistår även organisationen i mer 
komplexa frågeställningar och analyser.  
Controllern kommer från årsskiftet 2020/2021 att ingå som controller i projekt Nya Rya. 
Uppdraget består av framtagande av ekonomiska analyser och kalkyler, prognoser och 
finansieringsmodell och annan ekonomisk information som programledningen behöver för att 
driva programmet. Förutsatt att behovet i projekt Nya Rya ryms inom den befintliga 
kapaciteten på ekonomifunktionen kommer vi inte att förstärka bemanningen ytterligare. 
 
Kommunikationsfunktionen består av en kommunikatör och en kommunikationsansvarig. 
Kommunikationsansvarige leder och fördelar arbetet mellan sig själv och kommunikatören, 
men har ingen chefsbefattning. Kommunikationsansvarige ingår i ledningsgruppen. 
Funktionen bistår organisationen i kommunikationsfrågor, har hand om 
studiebesöksverksamheten, publicering på sociala medier, intranät och extern webb samt 
layoutar och tar fram kommunikationsmaterial.  
Kommunikatören kommer från årsskiftet 2020/2021 att ingå som kommunikatör i projekt Nya 
Rya. En rekrytering av en visstidsanställd kommunikatör pågår för att stärka upp den ordinarie 
verksamheten under ett år. Visstidsanställningen kan komma att förlängas om behovet 
kvarstår.  
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VD-koordinatorn är ett proaktivt stöd till vd och ger rekommendationer, bevakar protokoll och 
beslut från kommunstyrelse och kommunfullmäktige och förmedlar information som påverkar 
Gryaab. Denne ansvarar för uppföljning av remisshanteringen, målprocess, ärendehantering 
och styrelseadministration. 
 
HR-funktionen består av två HR-specialister och ett chefsstöd. HR-specialisterna ansvarar för 
alla personalprocesser som till exempel rekrytering, kompetensförsörjning, rehabilitering, 
arbetsmiljö samt lönebildning. Chefstödet ansvarar för tidrapportering, löneregistrering och 
annan personaladministration. 
En av HR-specialisterna kommer från årsskiftet 2020/2021 att ingå som stöd i projekt Nya 
Rya. Uppdraget består av att ansvara för rekrytering internt och externt samt introduktion av 
nya, både egen personal och konsulter. I uppdraget ingår även att säkerställa arbetsklimatet 
inom programmet och mellan program och övriga Gryaab. 
Båda HR-specialisterna kommer att vara föräldralediga under en längre period. Planering 
pågår för att säkerställa att de i viss mån kan gå omlott. En visstidsrekrytering kommer att 
göras för att stärka upp HR-funktionen under föräldraledigheten.  
 
Inköpssamordnaren arbetar som stöd till organisationen i inköps- och upphandlingsfrågor och 
ansvarar för att alla upphandlingar och inköp inom Gryaab följer LOU samt Gryaabs 
inköpspolicy. Inköpssamordnaren upphandlar Gryaabgemensamma ramavtal och bistår till 
exempel Projekt- och Planering med upphandlingsadministration.  
Inköpssamordnaren kommer från årsskiftet 2020/2021 att ingå som stöd i projekt Nya Rya. 
Uppdraget består av att ansvara för hanteringen av inköp och upphandlingar i programmet 
med fokus på konsultupphandlingar/ramavtal.  
 
Registratorn arbetar med arkiv- och diariefrågor och dokumenthantering. Denne hanterar även 
information på Intranätet, företagets telefonväxel, sköter posthanteringen, bokar resor och 
konferenser, beställer kontorsmaterial och hjälper till med passerkort. 

Uppdrag/mål Gryaabs uppdrag i framtiden 
Stabs specifika uppdrag för kommande år är bland annat att bistå projekt Nya Rya med olika 
kompetenser från vår avdelning. Det är en utmaning så till vida att det är svårt att förutse exakt 
hur stor del av resurserna det kommer att ta i anspråk. Vi har gjort en analys av varje funktion 
och gjort bedömningen att det extra arbetet kan utföras av vår ordinarie bemanning med stöd 
av tillfälliga konsulttjänster, förutom inom Kommunikation där vi visstidsanställer en 
kommunikatör under ett år till att börja med.  
 
Kompetensförsörjning är en central fråga för Gryaab då vi inom en 5-års period ser att ett 
större antal medarbetare går i pension, varav en del är nyckelkompetenser. Stab kommer under 
året och framöver att arbeta med olika aktiviteter inom kompetensförsörjning och Gryaab som 
attraktiv arbetsgivare.  
 
Vi har under 2020 arbetat med psykosocial arbetsmiljörond och det har tagits fram 
handlingsplaner för alla grupper och avdelningar samt för hela Gryaab. HR, ledningsgrupp och 
chefer kommer att fortsätta arbetet och följa upp aktiviteterna som ska göras enligt dessa 
handlingsplaner.  
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Stab kommer att arbeta med att ta fram prognosmodell, finansieringsplan och ekonomiska 
verktyg för uppföljning av projekt till projekt Nya Rya. Vi kommer också att införa 
ekonomisk redovisning av lagersaldo i samband med införskaffningen av lagerautomat. 
 
Covid 19-situationen har medfört att samtliga studiebesök har varit inställda under hösten 
2020. Det är svårt att veta hur spridningen ser ut 2021 och vi kommer därför att se över hur vi 
ska hantera studiebesök och vilka alternativ vi kan erbjuda målgrupperna.    
 
Stab har planerat att göra olika utbildningsinsatser internt under året att höja medarbetares 
kompetens inom inköp, samverkan, arbetsmiljö, värdegrund med mera.  
 
Stab arbetar ständigt med att förfina, förbättra och effektivisera arbetssätt och rutiner för 
avdelningen och som kan underlätta för företaget och dess medarbetare. Några exempel på det 
är bland annat digitalisering av matlista, lathundar och information på Intranätet.  

Förutsättningar: 
 

- En rekrytering pågår av en kommunikatör då vår ordinarie kommunikatör ska arbeta i 
projekt Nya Rya.  

- Våra två HR-specialister går på föräldraledighet under 2021.Vi planerar för att 
säkerställa att de i viss mån kan gå omlott. En visstidsrekrytering kommer att göras för 
att stärka upp HR-funktionen under föräldraledigheten.  
En av HR-specialisterna kommer att ingå i projekt Nya Rya. För det fall det behövs 
kommer vi att ta in hjälp utifrån vid toppar och i avgränsade uppdrag som till exempel 
rekrytering.  

- Vår controller kommer om några år gå i pension. Vi planerar att anställa en ny 
controller i god tid för att säkerställa kompetensöverföring. 
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Sven-Ove Pettersson 
 

   

 

Verksamhetsplan – Teknisk försörjning (TF) 
Syfte 
Syftet med verksamhetsplanen är att utgöra underlag för budget 2021 för avdelningen 
Teknisk försörjning och att beskriva kommande utmaningar för avdelningen. 
 

Omfattning 
Beskrivningen omfattar: 
• Verksamhetsbeskrivning Teknisk försörjning 
• Uppdrag och mål för 2021 
• Nödvändiga förutsättningar för att klara uppdraget 
 

Ansvar 
Avdelningschef för Teknisk försörjning ansvarar verksamhetsplanen med stöd av 
cheferna från respektive grupp.  
 

Verksamhetsbeskrivning 
Vad är det löpande/förvaltande uppdraget för avdelningen och utmaningar i det för kommande 
år/åren 
 

Teknisk försörjning 
Avdelningen förvaltar och underhåller Gryaabs fastigheter, tunnlar, elutrustning, 
automation, IT-utrustning med tillhörande installationer och försörjningssystem samt 
utför servicetjänster och underhållsåtgärder åt övriga avdelningar. Genom att arbeta 
med planerat och förebyggande underhåll ska avdelningen hålla Gryaabs 
anläggningar och system i så gott skick att oförutsedda störningar minimeras. 
Personalen ska ha god kännedom om anläggningen så att uppkomna fel kan 
avhjälpas på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt.  På avdelningen var det 35 stycken 
tillsvidareanställda den 31 augusti 2020. Medarbetarna är fördelade i fyra grupper 
enligt nedan.  
 
AIT (Automation och IT) 
Gruppens uppdrag är att förvalta, underhålla och utveckla processtyrningssystemet, 
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instrumentering och IT-system med tillhörande IT-infrastruktur. AIT består av åtta 
personer fördelade enligt följande undergrupperingar: 

Instrument  
Två instrumenttekniker ansvarar för att förvalta, underhålla och utveckla 
instrumentering och mätmetoder i processanläggningen. 

IT  
Tre Systemförvaltare ansvarar för att förvalta, underhålla och utveckla klienter, 
servrar, IT-infrastruktur samt de administrativa IT-systemen. En Gruppchef som är IT-
ansvarig. Idag finns det en vakans och rekrytering pågår, att få en ny medarbetare att 
lära sig arbetet och vår IT-system kommer vara en prioriterad aktivitet under 2021. 

Automation 
Två Automationsingenjörer ansvarar för att förvalta, underhålla och utveckla 
processtyrningssystemet (processinstrument, signal- och larmhantering, styrprogram, 
historisk datahantering och operatörsgränssnitt). 
 

EL 
El-gruppen förvaltar, underhåller och förnyar Gryaabs elanläggning, teleanläggning, 
brandlarmanläggning och övriga säkerhetssystem. El-gruppen ansvarar också för all 
fast monterad lyftutrustning, portar och hissar. Gruppen ansvarar för och bemannar 
Gryaabs fastighetsberedskapsgrupp. Gruppchefen är 
elanläggningsansvarig/installatör för regelefterlevnad. El-gruppen består i nuläget av 
sju personer: en gruppchef, fyra elektriker samt två teletekniker, varav en 
samordnare.  
 

Verkstad och förråd 
Verkstadsgruppen utför reparationer, om- och tillbyggnader samt nytillverkning av 
mekanisk utrustning på anläggningen. Arbeten planeras och riskbedöms av 
underhållsingenjören. Tre underhållstekniker samt gruppchef ingår i driftberedskapen.  
Förråd i form av reservdelsförråd och standardartikelförråd sköts av 
verkstadsgruppen. En Förrådstekniker lägger upp artiklar samt inventerar och sköter 
beställningar efter verksamhetens behov. Gruppen består av totalt nio personer: en 
gruppchef, en underhållsingenjör, en förrådstekniker och sex underhållstekniker. 

Fastighet och tunnlar 
Fastighetsgruppen förnyar, förvaltar och underhåller Gryaabs fastigheter, tunnlar och 
förbindelseledningar mellan tunneldelar. Gruppen utför normalt förekommande 
reparationer samt ser till att det är en god innemiljö och snyggt och rent i utemiljön. 
Gruppen ansvarar för och bemannar Gryaabs snöberedskapsgrupp. Gruppen 
hanterar också företagets tjänstebilar och avfallshantering. Gruppen består av 12 
personer: en gruppchef, en förvaltningstekniker, fem fastighetstekniker, tre 
lokalvårdare, en tunnelingenjör och en fastighetsskötare. 
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Uppdrag/mål Gryaabs uppdrag i framtiden 
 

Uppdrag 
Gryaabs uppdrag enligt ägardirektivet är att på ett kostnadseffektivt sätt införa och driva 
system som samlar in och behandlar ägarnas avloppsvatten. 
Avdelningen Teknisk försörjning arbetar inte direkt med rening av avloppsvatten utan är 
främst en stödprocess åt övriga avdelningar genom att tillhandahålla lokaler, 
energiförsörjning, utrustning och tekniska tjänster. Målet är att skapa de bästa förutsättningar 
att kunna genomföra uppdraget i enlighet med ägardirektivet.  
För att vidmakthålla befintliga anläggningar och utrustning i ett gott skick och för att undvika 
framtida haverier arbetar Teknisk försörjning med stort fokus på underhåll enligt följande: 

• Planerat underhåll, förebyggande underhåll och arbetsorderhantering (AO). 
 

Under 2020 har Teknisk försörjning ihop med övriga berörda avdelningar tagit fram 

• en företagsgemensam plan för det långsiktiga planerade underhållet kopplad till 
företagets ekonomiska långtidsplan 

• en underhållsstrategi med beskrivning av åtgärder och nyckeltal för att optimera 
anläggningens funktion 

 
Långsiktigt planerat underhåll 
Samtliga grupper inom avdelningen har lagt in sina planerade underhållsåtgärder på 
utrustning, lokaler och tunnlar med längre tidsintervall än ett år i den nu framtagna planen. Det 
skapar förutsättningar för att kunna planera nästkommande års budget för den egna gruppen 
men också för att företagsövergripande se den långsiktiga kostnadsutvecklingen för 
underhållsarbetet.  
 
Förebyggandeunderhåll 
Samtliga grupper inom Teknisk försörjning har idag ronder inlagda i underhållssystemet 
MaintMaster (MM) för att följa upp det löpande förebyggande underhållsarbetet, normalt med 
ett tidsintervall under ett år. Veckovis faller det ut ett antal arbetsorder för det förebyggande 
underhållsarbetet plus de arbetsorder som kommer in som akut underhåll som anmäls av 
personalen via  MM. 
 
Underhållsstrategi 
Den underhållsstrategi som tagits fram under 2020 beskriver underhåll som ”en kombination 

av alla tekniska, administrativa och ledningsåtgärder under en enhets livstid i syfte att 
bibehålla den i, eller återställa den till, ett sådant tillstånd att den kan utföra krävd funktion.” 
För att upprätthålla en hög driftsäkerhet och tillgänglighet till anläggningen beskriver Gryaabs 
underhållsstrategi tre parametrar som går att mäta.  Teknisk försörjning kommer att ha dessa 
som nyckeltalsparametrar att följa upp under 2020. De tre parametrarna är: 
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• Funktionssäkerhet: Mean Operating Time Between Failure (MOTBF). Den tid som 
löper mellan den sista avhjälpande åtgärden för ett fel tills nästa fel uppkommit. 

• Underhållsmässighet: Mean Time to Restore (MTTR). Den genomsnittliga tiden som 
åtgår för att reparera ett fel.  

• Underhållssäkerhet: Mean Waiting Time (MWT). Medelväntetiden på en 
underhållsinsats. Underhållsorganisationens förmåga att leverera de resurser som 
krävs för underhållet.  

Ett arbete pågår med att kunna få fram dessa nyckeltal ur underhållssystemet MaintMaster 
under 2021. 

 

Utmaningar och riskbild 
De framtida utmaningar och risker avdelningen står inför är bland annat: 

• Det långsiktiga underhållsarbetet: Att leva upp till de satta målsättningarna kring 
planerat underhåll och den nu framtagna underhållsstrategin. Att rätt åtgärder är med i 
underhållsplanen (och är rätt budgeterade) och att oönskade haverier inte inträffar på 
grund av felaktiga beslut.  
Detta ligger inom ramen för Gryaabs arbete med strategiska risker och att säkerställa 
en robust och tillgänglig anläggning samt att genomföra åtgärder för att minska risken. 

• Tunnel och ledningssystemet: I ”Riskanalys omvärldspåverkan på Gryaab” finns 

risken om trånga sektorer i tunnelsystemet identifierad.  Det finns flera 
osäkerhetsfaktorer om framtida flöden. Befolkningsutveckling, fler kommuner som 
ansluter sig och ökade mängder tillskottsvatten på grund av klimatförändringar är 
faktorer som påverkar. Ökade flöden kan innebära att tunnelsystemets kapacitet inte 
kommer att räcka till. Inom ramen för projektet Nya Rya pågår ett arbete med att 
prognostisera för framtida flöden. Under 2020 är ett arbete uppstartat med att 
identifiera de trånga sektorerna i tunnelsystemet med hjälp av datasimulering 
(RAOM). 

• Konsolidering IT: Enligt stadens plan ska delar av Gryaabs IT-tjänster flyttas över 
till Intraservice under hösten 2021. Kan komma att påverka både den egna gruppen 
samt företagets personal med en lägre servicenivå. Genomförandet måste vara väl 
förberett och förankrat i organisationen.  

• Nya Rya: I samband med att projektet Nya Rya startar upp kommer viktiga 
kompetenser som finns inom avdelningen också att behövas inom ramen för Nya Rya-
projektet. Detta är något varje grupp måste förhålla sig till. Konsulthjälp eller 
tillfälliga rekryteringar kan bli aktuellt. Viktigt med framförhållning. 

• Rekryteringar: I samband med rekryteringar inom Teknisk försörjning de senaste 
åren har det varit svårt att hitta teknisk personal med rätt kompetens. Det kan bli 
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problem inför kommande pensionsavgångar och ersättningsrekryteringar när personal 
valt att avsluta sin anställning. 

• Lagervärde 2021: Efter påpekande vid lekmannarevision 2020 och genomgång med 
Gryaabs revisorer har vi kommit till att lagervärdet ska redovisas i det ekonomiska 
systemet med start från 1 januari 2021. Innebär att alla nyinköp av reservdelar då ska 
lagerföras. Tidigare inköpta reservdelar berörs inte. Kräver ett nytt arbetssätt som ska 
hanteras. 

Avdelningens mål 2021 
Med utgångspunkt från styrelsens inriktningsdokumntet 2021 och vidare via Gryaabs mål har 
avdelningen formulerat mål för 2021. Respektive grupp har sedan konkretiserat underliggande 
gruppmål. Avdelningens mål för 2021 är enligt följande: 
 

• Minskad klimatpåverkan: Installation av fjärrvärmemätare för att få bättre kontroll 
av fjärrvärmeanvändningen och på så sätt kunna minska den. Installera minst 3 mätare 
under året. 

• Minskad klimatpåverkan: Genomföra minst 2 åtgärder enligt energiplan 2020 för att 
minska energiförbrukningen. 

• Minskad klimatpåverkan: Återbruka istället för att skrota. Öka återbrukningen med 
20% jämfört med 2020. 

• Minskad kemikalieanvändning: Se över användandet av diesel, behöver vi köra 
reservkraften 1h vid test?, det förbrukar 750 liter. Minska användandet av diesel med 
minst 10%. 

• Minskad energianvändning: Byta till LED-belysning i förrådshall och 
kompressorhall. 

• Hög driftsäkerhet: Genomför alla TF aktiviteter i underhållsplanen för 2021. 
• Hög driftsäkerhet: Införa och följa nyckeltalen från UH-strategin. MOTBF, MTTR, 

MWT. Skapa förutsättningar i MaintMaster. Utbilda personal. 
• Hög driftsäkerhet: Förstudie för att kunna genomföra elkonstruktion i COMOS 

slutförs. Förutsättningarna för att kunna göra elkonstruktion i COMOS ska vara kända. 
• Hög driftsäkerhet: Skapa en struktur för alla grupper inom TF, vad ska vi ha i 

COMOS? 
• Nöjda medarbetare och god psykosocial arbetsmiljö: Förbättra resultatet på minst 

tre på förhand av ledningsgruppen utvalda områden i medarbetarenkäten 2019. 
• Säkerställa kompetensförsörjning: Genomföra de aktiviteter som berör TF i 

kompetensförsörjningplanen. 
• God fysisk arbetsmiljö, säkerhetsmedvetande och säkerhetskultur: Åtgärder i 

handlingsplan rörande TF för säkerhetskultur ska vara genomförda. 
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Kommentarer om uppdraget, mål och utmaningar 2021 för 
respektive grupp 

AIT (Automation och IT) 
Långsiktiga utmaningar är att ha den funktionalitet i våra IT-system som organisationen 
behöver för att kunna utföra sitt arbete på ett säkert och kostnadseffektivt sätt. Ett bra exempel 
på detta är att alla discipliner ska kunna arbeta tillsammans i vårt konstruktionssystem och att 
alla system och IT-infrastruktur skyddas genom löpande uppgraderingar och andra 
säkerhetsåtgärder. Vi kommer också arbeta löpande med att byta ut utrustning som inte längre 
uppfyller våra behov. Nedan är de större utmaningarna för AIT under 2021: 

Digitalt effektiviseringsarbetet 
Bedriva ett digitalt effektiviseringsarbete genom: 

- Konsolidera IT-tjänster 
o Se över möjligheterna till att flytta över delar av IT-infrastrukturen till 

Intraservice. Detta är en av de största utmaningarna för gruppen. 
Förutsättningar och behov måste redas ut. Kvalitén måste säkras.  Oro från 
organisationen och medarbetare måste hanteras. Eventuell övertalighet kan 
uppstå. 

- Förenkla tekniken i våra konferensrum 
o Det ställs höga krav på en väl fungerande och enkel teknik i våra 

konferensrum. Idag ser tekniken olika ut i olika konferensrum vilket skapar en 
ineffektivitet med försenade möte och ökad IT-support. 

- Förstudie digital matlista 
o Kan vi ersätta dagens analoga matlista och beställning med något digital? 

(Drivs av ekonomi) 
- Se över om vi kan minska antalet skrivare 
- Minska antal datorer 

o Vid utbyte av arbetsplatsutrustning ersätts stationär + bärbar dator med enbart 
en enhet.  

Kompetensförstärkning 
Idag vet vi inte vilken kompetens och i vilken omfattning vi kommer behöva rekrytera och 
stötta projektet Nya Rya med. 
Vi har även inom gruppen en vakans på en Systemförvaltare som troligtvis kommer komma på 
plats under 2021. Mycket jobb kommer behövas göras för att den nya Systemförvaltaren ska 
lära sig våra system och få en tillräcklig kompetens för att kunna stötta vår organisation på 
bästa sätt. 

Ersätta IT-infrastrukturen för servrar och lagring 
Dagens lösning är över 5 år och supporten från leverantör slutar under 2021. Vi behöver byta 
ut dagens lösning mot något nytt. Målet är en lika stabil lösning som vi har idag men mer 
lättskött för att minska vårt konsultberoende och våra kostnader. Investeringskostnaden är 
uppskattad till 4 000Tkr vilket är en kraftig uppskattning som innehåller inköp, interna timmar 
och marginal för eventuella okända kostnader. Det finns även en koppling här till en eventuell 
konsolidering och effekten av den vilket inte går att uppskatta idag. 
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Ersätta Wilab 
Wilab (IT-system för hantering av utförda provtagningar) behöver ersättas med ett nytt system 
då det inte utvecklas längre. Förstudie pågår, där Lab undersöker vilka system som finns på 
marknaden för att hitta ett system som passar oss. 
 

El-gruppen 

Energieffektivisering 
Fastighetens elförbrukning har trots flertalet utbyggnader varit i det närmaste oförändrad 2,7 
GWh de senaste tio åren. Detta har uppnåtts mycket beroende på de energibesparande åtgärder 
som EL-gruppen genomfört under dessa år, främst på belysningssidan genom tids- och 
närvarostyrning samt byte av äldre belysningsarmaturer till nya effektivare med LED teknik. 
Energieffektivisering inom ventilation har också genomförts men av fastighetsgruppen. 
Arbetet med energieffektivisering kommer att fortsätta under 2021. EL-gruppen har som mål 
att genomföra minst två energibesparande åtgärder under 2021. Under hösten 2020 har ett 
arbete startats upp med att ta fram en energiplan som ska vara färdigställd under våren 2021, 
detta för att kartlägga anläggningens energianvändning och på så sätt kunna identifiera 
besparingspotentialer på både kort och lång sikt. Arbetet med att byta ut äldre 
belysningsarmaturer samt installation av närvarostyrning fortsätter under 2021 och kommer att 
pågå efterkommande år tills alla belysningsarmaturer är utbytta och närvarostyrning är 
installerad där det är möjligt. 

Elanläggning 
Revisionsbesiktning av elanläggningen har genomförts 2020 med få anmärkningar, inga av 
dessa var allvarliga. Elanläggningen kommer att fortlöpande att underhållas och förnyas 
utefter den underhållsplan som finns framtagen. 
Större underhållsinsatser och installationer under 2021: 

• Byta ut fyra av de UPS enheter och batterier som försörjer delar av Ryaverkets 
processtyrutrustning med avbrottsfri kraft 

• Det automatiska brandsläckningssystemet i huvudställverket kommer att uppgraderas 
med nytt modernare släckmedel 

• El-centralen för pumpstationen till biosteget (AS-pumpar) kommer att moderniseras 
med delvis nya komponenter och selektiviteten för Favoriserad kraft till denna 
förbättras 

• Arbetet med renovering alternativt utbyte av elcentralen för försedimenteringen 
inleds, kommer att fortgå 2022 - 2023 

• Byte av belysningsarmaturer till LED. Mål att vid årsskiftet 2021/2022 ska 68% av 
Gryaabs belysningsarmaturer vara LED 

• Installation av närvarostyrning i förrådshall och kompressorhall.  
• Förberedande arbeten för inför byte av ställverk i biogasanläggningen. Ställverket byts 

2022 - 2023 
 
Större underhållsinsatser och installationer under 2022 – 2025: 

• Byte av ställverk i biogasanläggningen 
• Byte av transformator och ställverk för nödkraftsmatning inklusive byggnad 

(transformatorkiosk vid kemikaliemottagningen) 
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• El-centralen för finrenshanteringen kommer att moderniseras med delvis nya 
komponenter 

• Renovering av el-centraler för, biogasanläggning och hjälpsystem. 
• Byte av 110V likspänningsfördelning i huvudställverket 
• Byte av två UPS enheter och batterier 
• Fortsatt utbyte av belysningsarmaturer till LED och installation av närvarostyrning. 

För några år sedan så gjordes en större insats för att uppgradera el-utrustning och installationer 
i vårt tunnelsystem. Vi har sedan dess även utökat antalet tunnelpåslag där det finns 
elinstallationer med 40%. Periodiskt underhåll av dessa kommer att behöva utföras i en 
utsträckning som inte funnits tidigare för att bibehålla en hög standard då utrustningen sitter i 
en mycket tuff miljö. Utmaningen 2021 kommer bli att avsätta tid och resurser för att kunna 
genomföra detta. 
I några delar av Sverige finns brister i elnätskapacitet. Göteborg har i nuläget inte detta men 
eventuella framtida etableringar av energiintensiva verksamheter skulle kunna innebära att 
elnätet inte räcker till. Elförsörjningen är ett prioriterat område då Gryaab har en elintensiv 
process för rening av avloppsvattnet. Bevakning av och kommunikation förs med Göteborg 
Energi för att säkerställa nätkapaciteten både för aktuellt och kommande behov. Gryaab som 
samhällsviktig verksamhet ligger även högt i prioritering för att få elförsörjning i händelse av 
en krissituation i staden. 
      

Bemanning 
Bemanningen i gruppen ligger i dagsläget på rätt nivå. I och med att projekt Nya Rya startas så 
kan medverkan av gruppens medarbetare i detta komma att påverka personalsituationen. Vid 
de senaste rekryteringarna till EL-gruppen så har det varit väldigt få sökande och få av dessa 
har motsvarat Gryaabs krav. Det finns en risk att det kommer att bli svårt att 
ersättningsrekrytera om det blir så att några i gruppen går över till projektet. Medelåldern i 
gruppen är också relativt hög, 51 år, så man bör ombesörja återväxten i gruppen i god tid.   
Behovet av inhyrd elektriker motsvarar ca 1 årsarbetstid för att täcka för tillfälliga toppar i 
arbetsbelastningen samt för större och mer tidskrävande underhållsinsatser och installationer. 
Gryaabs egna elektriker har mer ryckighet i sitt arbete, beredskapstjänstgöring kan också 
påverka den normala arbetstiden, så det är därför ibland svårt för den egna personalen att göra 
arbetsuppgifter där det krävs kontinuitet. Alternativet att anställa fler elektriker finns. Man 
skulle då behöva införa någon typ av rotation där bara vissa har arbetsuppgifter som man kan 
ryckas från. 
Fördelen med att till viss del använda inhyrd arbetskraft är att man med kort varsel kan minska 
eller öka antalet personer. Nackdelen är en lägre kännedom om anläggningen vilket ökar 
arbetsinsatsen för beställaren.      
 

 

Fastighetsgruppen 
Fastighet har mycket arbete framför sig, underhållsplanen som är framtagen under 2020 visar 
på det som vi redan visste fastigheterna börjar bli äldre och ett större underhåll krävs och 
därför ser vi en ökning på just underhållskostnader under närmsta året.  
Vi har haft några pensionsavgångar och nyrekryteringar under föregående år, men det är skönt 



 2020-10-23 9(13) 
 

 

Gryaab AB, Box 8984, SE-402 74 Göteborg, 031-64 74 00, gryaab.se 

R:\Ekonomi-administration\3. Arkiv\A\A13\Presidie\2020\201127\Word och tillfälliga pdf-filer\2.1 Gryaabs budget och 

verksamhetsplan för 2021\Verksamhetsplaner\Verksamhetsplan TF 2021 Rev. 2020-10-23 SOP_klar.docx 

att vi går in i 2021 med fullt manskap på plats och en grupp som nu tillsammans kan utvecklas 
framåt.  
En stor utmaning som inte bara gäller fastighet utan hela Gryaab är vårt stora tunnelsystem 
som behöver underhåll och förnyelse det är många mil tunnel och mycket vatten som ska 
transporteras fram till Ryaverket. 

Minskad klimatpåverkan 
Att mäta är att veta. Som ett led i att kunna mäta fjärrvärmeförbrukningen, värdera de 
energisparåtgärder vi gör och lokalisera var i anläggningen man bäst gör insatser för att 
minska energianvändningen, ska det under 2021 installeras energimätare på det olika 
värmegrupperna i Centralbyggnaden, Slambyggnaden, Yttre kulvert och Driftcentral/EN. 

Minskad klimatpåverkan 
Energisparåtgärder med kalkyl ska tas fram rörande ventilationen när ventilationsaggregat är 
uttjänta eller i de lokaler som har höga flöden eller ska byggas om.  

Minskad klimatpåverkan 
Fastighet ska tydligt vara med och bidra till det cirkulära samhället och bidra till att saker 
återanvänds antingen av Gryaab eller andra verksamheter 
 

Bemanning 
Gruppen har idag 1 person för mycket detta är en extra rekrytering för kommande 
pensionsavgång och Nya Rya. Under 2020 har vi ersatt de pensionsavgångar som vi haft och 
de nya personerna är nu fullt inne i sitt arbete. Med projektet Nya Rya så kan personer från 
gruppen hamna där istället och det är då viktigt att det ges utrymme för att ersättningsrekrytera 
eller hyra in personal under den tiden.   
Gruppen har en blandad ålder och bara 1 pensionsavgång inom 1-2 år. 
Vi har idag ett behov att hyra in lokalvårdare och det är ca 1 årsarbetstid för att täcka behov av 
städning + täcka vid semestrar och ledighet. Det finns en rörlighet i och med detta och det är 
lättare att planera semestrar och extra behov. Tankar kring att anställa 1 lokalvårdare till har 
diskuterats under 2020 men landande då i att det är bra att använda inhyrd personal. 
 

Tunnlar 
Under 2020 har en tunnelstrategi framtagits och en utredning kring vilka trånga sektorer 
(avseende kapacitet och redundans) som finns i vårt tunnelsystem har påbörjats. 
Tunnelstrategin omfattar identifiering av stora insatser med avseende på underhåll och 
investeringar samt tänkbara åtgärder för att öka tillgänglighet i tunnelsystemet.  
Under 2021 ska vi jobba vidare med dessa underlag. Tunnelstrategin ska implementeras och 
fokuserat jobbas med det underhåll och de investeringar som behöver göras.  
Utredningen kring trånga sektor kommer att fortsätta med bl.a. modelleringssteg. Utifrån 
resultat ska sedan en åtgärdsplan tas fram. Planen kommer att utgöra en del av tunnelstrategin. 
 Bräcke skorsten som ventilerar vårt tunnelsystem måste också rivas under 2021 och det pågår 
nu en utredning om ny behöver byggas eller vi kan lösa det på andra sätt. 
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Verkstaden  
Anläggningen växer efter varje tillbyggnad och projekt samtidigt som den huvudsakliga 
anläggningen blir äldre och kräver mer underhåll. Verkstaden arbetar efter drift/anläggnings 
långtidsplan för underhåll och utför de förebyggande åtgärder enligt plan med hjälp av egen 
och inhyrd personal. Vi köper in ca 4000 h/år av typen mekaniker/smidespersonal. Den siffran 
har ökat från 2500h / år för några år sedan vilket visar på den ökade mängden underhåll som 
utförs på anläggningen. Vår utmaning är att hinna med alla planerade underhållsarbeten samt 
tillkommande arbeten som inte finns med i planen för 2021 som är ca 50% av arbetstiden.  
En ny utmaning för 2021 är att arbeta med de för året nya nyckeltalen för att optimera vårt 
underhåll.  
 
Bemanning Verkstad 
Verkstaden består idag av sex stycken anställda underhållstekniker, samt tre stycken inhyrda 
entreprenörer. Arbetsuppgifterna för dessa nio personer är lite olika i dagsläget, inhyrda 
arbetar mer ofta med långa underhållsarbeten som inte alltid kräver anläggningskunskap. Vi 
ser dock att mängden arbete ökar för varje år, dels blir dagens anläggning äldre och kräver mer 
underhåll, dels utför verkstaden mer komplicerade uppdrag för att nyttja kompetensen hos den 
egna personalen. Bedömningen är att vi skulle kunna vara åtta underhållstekniker och hyra in 
enstaka entreprenörer under högsäsong som är mellan april till aug. Vid en rekrytering av flera 
underhållstekniker skulle man även kunna säkra framtida pensionsavgångar som är ett 
kommande problem. I nuläget har vi ingen uppfattning av bemanning till Nya Rya, om vi 
tappar personal dit är rekryteringsbehovet än större.  
 
För att vår verkstad ska vara säker och ändamålsenlig för sitt uppdrag har en underhållsplan 
tagits fram för utbyte samt utveckling av verkstaden under 2020. Egen personal och till viss 
del entreprenörer utbildas inom verkstadens utrustning för att bibehålla eller öka sina 
kunskaper inom området för att kunna utföra arbeten på ett säkert sätt. Verkstaden behöver 
inom kort titta på lämpliga sätt att på sikt rekrytera ny personal i takt med att den går i pension 
(snittålder idag, 49 år).  
 

Förråd och dess artiklar 
Förrådet ska ha ordning på de lagerförda artiklar som ska finnas i förrådet och i Maintmaster. 
Artiklar i system ska vara kompletta med bland annat namn på leverantör, rätt benämning på 
artikel, pris och saldon ska stämma och ska vara avstämda med ansvariga för respektive 
område. Detta är ett fortlöpande arbete.  
 
Bemanning Förråd 
Idag är en person anställd på förrådet med mycket kunskap och artiklar och lagersystem.  
Resten av gruppen hjälper till vid kort frånvaro, men det finns bara en person på tjänsten vilket 
kan vara en osäkerhetsfaktor.  
 
Ett säkerhetslager ska finnas för de mest frekventa artiklarna för att säkra upp att 
underhållsarbeten inte avstannar på grund av saknade delar, detta passar in i kommande 
nyckeltal för 2021, där vi ska mäta väntetid innan ett arbete påbörjas. Rapport om uttag och 
omsättning och s.k. hyllvärmare kommer att tas fram under 2021. 
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Förrådet har delvis byggts om och lokaler fått nya användningsområden pga nya projekt under 
2020. En utmaning för 2021 är att hitta ett sätt att hantera skrymmande förrådsartiklar, både en 
säker lagerplats och rutiner för dessa då de ofta är långliggare.  
 
En lagerautomat har installerats under hösten 2020 och är ett steg i att förvara förrådsartiklar 
på ett utrymmeseffektivt sätt för Gryaab. Lättare inventering och uppföljning av uttag är några 
av fördelarna med denna maskin. En utmaning för 2021 är att särredovisa alla inköp av 
reservdelar till förrådet för att uppfylla revisorernas synpunkter på Gryaabs lagervärde. Det 
gäller reservdelar som lagerförs i förrådet.   
 
 
 
 
Förutsättningar/bemanning 

Generellt upplever gruppcheferna på TF att bemanningen något i underkant jämfört med 
behovet med behovet. Avsikten är att det ska vara en grundbemanning med anställd personal 
och att vi hyr in personal vid arbetstoppar. Inköp av inhyrd personal har främst ökat inom 
verkstaden. Det hänger samman med de ökade underhållsinsatserna främst inom 
Anläggningsgruppens processutrustning. 

Budgeterade inhyrningar under 2021 är inom följande områden: 

Elektriker   1700h 

Mekaniker/underhållstekniker 4000h (Budgeteras av TF 2021) 

Lokalvårdare/kök  1700h 

 

Grupperna El, Verkstad och Fastighet har i sina respektive avsnitt högre upp i dokumentet 
lämnat motiv för varför man använder inhyrd personal som redovisas här. 

Under de kommande åren kommer troligen inhyrd personal att öka. Projektet Nya Rya 
kommer att delvis bemannas med Gryaabpersonal. Personal som går över till projektet måste 
då ersättas. 

 
Budgetkommentarer, budget 2021 
I sammanställning nedan framgår att TF:s budget för 2021 hamnar på ungefär samma nivå 
som budgeten för 2020. Den beräknade kostnaden för planerat underhåll enligt 
underhållsplanen för 2021 är inte upptagen till 100% i budgeten för 2021. Gäller främst 
kostnadsposter inom områdena Fastighet och Tunnlar. Anledningen är att det kan bli svårt att 
hinna med samtliga upptagna poster i planen och att omprioriteringar och framflyttning av 
åtgärder kommer att genomföras. 
Prognosen för 2020 (september) pekar mot 68,5 mkr. Då finns inga löneökningar medräknade 
och Coronan  påverkar utfallet för 2020. Utfallet för 2019 blev 66,7 mkr mot en budget på 
68,5 mkr. Avvikelsen avser främst entreprenad-/underhållskostnader. 
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Det har varit en trend de senaste åren att vi inom TF inte klarat att genomföra de åtgärder som 
varit planerade. Samtidigt blir anläggningen äldre och den nu framtagna underhållsplanen 
pekar mot att det behövs ökade underhållsinsatser. Inom tunneldelen kommer komplexa och 
kostsamma åtgärder att behöva genomföras de kommande åren. Det handlar bland annat om 
sprutbetong som är gammal och behöver förnyas i tunneldelar där det förekommer 
vatteninläckage.  
Gruppcheferna inom Teknisk försörjning kommer att ha stort fokus under 2021 för att 
genomföra de underhållsinsatser som är nödvändiga. Detta är också uppsatt som ett 
avdelningsmål för 2021. 
 

Sammanfattning, jämförande siffror: 
Budget  2021:   - 71 784´ 
Budget 2020:  - 71 734´ 
Prognos 2020:  - 68 561´ 
Utfall 2019:   - 66 734´ 
 

Större Avvikelser 
Grupp Konto Avvikelse, 

belopp kkr 
+/- 

Avser 

EL 4320 
Reservdelar 

-450’ Mindre behov 2021, stora insatser genomfördes 
under 2020. 

EL 5330 
Eldningsolja 

-280’ Inget behov av påfyllning för nöd/reservkraft 2021. 

Fast 4821  +691 Ökade underhållskostnader enligt den nu (2020) 
framtagna underhållsplanen. 

Fast 7389 +350 Denna post fanns inte upptagen i 2020 års budget. 
Troligen av misstag. En kostnadspost finns med i 
2020 års utfall. 

Tunnlar  +400´ Ökade underhållskostnader enligt underhållsplan 
och ökade utredningskostnader DHI 
(konsultkostnad), mm. 

AIT 5413 +180’ Ökad kostnad för mer utbyte av hårdvara, t.ex 
förbättra konferensrum, ersätta iPads till styrelsen, 
switchar och Apor 

AIT 5422 +433’ Nya programvaror, behov av konsultinköp, SSG 
Entre felaktig budgeterat 2020, MapInfo 
karthantering, KursAdmin flyttad från konto 5512. 

AIT 5512 -352’ Avslutar Microsoft Unified support, inte samma 
behov efter DeltaV uppgraderingen. Flyttat 
KursAdmin till molnet - hamnar på konto 5422 
istället, MapInfo karthantering flyttad till konto 
5422. 
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AIT 6550 -261’ Minskad konsultkostnad baserat på utfall och mål 
2021 

301 6810 Inhyrd 
personal 

-850´ Främst minskning av ersättare för 
förvaltningsingenjör (föräldraledig). 

301 7211 Löner +350 Halvtidsersättare Förvaltningsingenjör. 
301 6550 

Konsulter 
-200´ Minskade inköp 

310 6553 Nya 
Rya 

-500´ Ersättning för Förvaltningsingenjör, Gruppchef 
Fastighet och Automationsingenjör. 
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Ann Mattsson 
 

   

 

Verksamhetsplan – UKM 2021 
 

Syfte 
Syftet med den här beskrivningen är att utgöra underlag för budget för UKM. 

Omfattning 
Beskrivningen omfattar: 
· Verksamhetsbeskrivning för UKM 
· Uppdrag och mål 
· Nödvändiga förutsättningar för att klara uppdraget 

Ansvar 
Avdelningschefen för UKM ansvarar för att analysen genomförs årligen. 

Verksamhetsbeskrivning 
 
Allmänt 
Avdelningen ansvarar för Gryaabs långsiktiga tekniska processutveckling, uppströmsfrågor, 
kvalitets- och miljöledningsarbete och miljörapportering samt driva hållbarhetsarbetet. UKM 
bidrar också aktivt till lagstiftning och policyskapande på lokal, nationell och internationell 
nivå. I tillägg bedrivs projekt och utredningar på särskilt uppdrag från olika avdelningar eller 
från Gryaab centralt. UKM handlägger också remisser inom miljöområdet i de fall då detta 
förväntas ha en gynnsam påverkan på Gryaabs framtida förutsättningar, samt deltar i lokala, 
regional, nationella och internationella samarbetsforum, där Gryaabs förutsättningar styrs och 
påverkas. 
 
Utvecklingsenheten  
Enheten genomför långsiktigt utvecklingsarbete för att utveckla processer och teknik. Syftet är 
att skapa bättre och mer hållbara och kostnadseffektiva anläggningar för att uppfylla 
myndigheternas krav på effektiv rening och minskade miljöbelastningar. Gryaab samverkar 
med omvärlden för att föra utvecklingen inom avloppsreningsteknik och slambehandling 
framåt, samt identifiera och hantera utmaningar för reningen och slambehandlingen. Genom 
direkt samverkan med universitet och högskolor, myndigheter och VA-organisationer 
genereras kunskap som är till nytta för Gryaabs utmaningar. Detta sker till stor del inom ramen 
för forskningsklustret VA-teknik södra men även genom att delta i referensgrupper, 
workshopar, utbildning och seminarier där effektmålen ligger i linje med Gryaabs 
kunskapsbehov. Kunskap inhämtas från skriftliga källor och nätverkande. Samordning av 
utvecklingsarbetet vid Gryaab samordnas av enheten inom ramen för den tekniska 
utvecklingsgruppen (TUG). Värdering av Gryaabs tekniska risker, identifiering av 
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miljöaspekter och uppföljning av ägarnas klimat och miljömål är andra ansvarsområden för 
TUG.   
 
Uppströmsenheten 
Enhetens verksamhet består huvudsakligen av uppströmsarbete, det vill säga kontakt med 
abonnenter, allmänhet, myndigheter och konsulter när det gäller användandet av 
delägarkommunernas avloppssystem. Uppströmsarbete bedrivs genom att vara aktiv som 
remissinstans i anslutna verksamheters tillstånds- och anmälningsprocesser, delta i periodiska 
besiktningar samt vara tillsynsmyndigheternas stöd i arbetet med spillvattenfrågan. I uppdraget 
ingår också utredningar, spårning och kartläggning av föroreningskällor i avloppssystemet. En 
betydande del av uppströmsarbetet styrs av kvalitetssystemet för slam, Revaq, som Gryaab 
sedan 2009 arbetar enligt. Gryaab deltar i flera olika samarbeten på nationell nivå för att 
utveckla arbetet med uppströmsfrågor. Vidare tar uppströmsenheten en aktiv roll i 
branschföreningens utbildning i uppströmsfrågor.  
 
Kvalitets- och miljöansvarig 
Kvalitets- och miljöansvarig ansvarar under avdelningschefen för att upprätthålla, samordna 
och utveckla bolagets samlade kvalitetsarbete och miljöledningssystem som styrs 
huvudsakligen av lagkrav, styrande dokument från ägarna, ISO 140001 och Revaq. I 
uppdraget ingår t.ex. att ansvara för att stödja ansvariga linjechefer och delta vid ledningens 
genomgång. Uppföljning av internkontrollen sker på uppdrag av Gryaabs styrelse och syftar 
till att granska och redovisa hur Gryaab hanterar de viktigaste riskerna och verifiera att införda 
åtgärder fått avsedd effekt. I tjänsten ingår även att samordna det interna miljöarbetet och vara 
officiell kontaktperson mot tillsynsmyndigheten med ansvar för upprättande och rapportering 
av hur Gryaab lever upp till miljölagstiftningen och sina tillstånd. I tjänsten ingår även att 
driva och utveckla det strategiska hållbarhetsarbetet samt samordna framtagandet av en 
hållbarhetsredovisning. 
 
Arbetet ska ske med utgångspunkt från Gryaabs uppdrag, värderingar, fastställda mål samt 
relevanta riktlinjer i Gryaabs ledningshandbok.  
 
 

Uppdrag/mål Gryaabs uppdrag i framtiden 
 
Kraven för avloppsvattenreningen skärps från 2021 och kommer att inkludera mängdvillkor. 
Uppfyllandet av mängdvillkor är direkt beroende av både tillflödet och reningsgraden för det 
avloppsvatten som anläggningen har kapacitet för. Det är idag oklart hur snabbt och mycket 
tillflödena kommer att reduceras till följd av ägarkommunernas insatser för att minska 
tillskottsvattenflödena. För att hantera risken för höga utsläppta mängder av fosfor, kväve och 
BOD kommer UKM under 2021 att göra fördjupade beräkningar av effekterna av 
kommunernas nya flödesprognoser på möjligheten att klara utsläppsvillkoren fram till 2036 
samt påbörja arbetet med att identifiera möjligheter att förbättra anläggningens prestanda. 
Olika möjligheter att använda volymerna i nuvarande biobäddar optimalt kommer att utredas. 
Den valda processlösningen bör ge ökad avskiljning av BOD vid normalflöde, samt ökad 
flödeskapacitet för biologisk rening vid höga flöden utan att försämra avskiljningen av kväve 
och fosfor. Klimatpåverkan bör sänkas väsentligt relativt nuvarande utsläpp från biobäddarna 
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och investeringen vara väl avvägd. Även optimeringar av skivfilter, aktivslamanläggning, 
eftersedimentering och direktfällning kommer att ingå. Detta sker i nära samverkan med 
projekt Nya Rya eftersom de processval som görs i närtid även ska utgöra ändamålsenliga 
delar av reningsprocessen från år 2036. Under 2021 identifieras i samverkan med Nya Rya och 
driftavdelningen vilka processutmaningar och fördjupningar som behöver göras för Nya Rya 
respektive för att uppfylla utsläppsvillkor fram till 2036 samt vilka av dessa som bäst utreds 
vidare inom projektet respektive i olika delar av linjeorganisationen. 
 
Projekt Nya Rya startas upp under 2021 med syfte att uppfylla förväntade utsläppsvillkor från 
2036.  En väsentlig utmaning består i att föreslå ett processval som uppfyller såväl 
myndigheterna förväntningar på sänkta utsläpp, ägarnas förväntningar på framtida kostnader 
och de flöden som avleds till tunnelnätet. UKM kommer under 2021 att bidra med såväl 
bemanning direkt till projektet som insatser i form av möten, PM, beräkningar etc. för att 
införa befintlig kunskap och erfarenhet till projektet. Den hållbarhetsmodell som utvecklas av 
industridoktoranden implementeras för processval.  
 
Projekt ”U1” som utgör ett villkor i miljödomen innebär att källor, recipienteffekter och 

möjligheter att begränsa vissa utvalda ämnen ska utredas. Detta görs av UKM i samverkan 
med Nya Rya. Under 2021 görs en inledande kartläggning för att identifiera möjligheter och 
kunskapsluckor. Vissa provtagningar genomförs i samverkan med Bohuskustens 
Vattenvårdsförbund. Kompletterande provtagningar och recipientundersökningar planeras för 
viktiga parametrar och genomförs under kommande år.  
 
Slambehandling och disponering har länge identifierats som riskområde och kan generera 
såväl högre kostnader som hinder mot hållbar slamhantering. Under 2021 påbörjas en förnyad 
översyn och utvärdering av alternativa möjligheter för slamhantering och disponering för att 
hantera olika identifierade utfall av pågående lagstiftningsprocess avseende slamanvändning. 
Detta kommer att utredas så att även kraven för utredningen ”U2”, som anvisas i miljödomen, 

uppfylls. Det innebär att de föreslagna alternativen även ska ge lägre utsläpp av metan från 
slamlagring. Under 2021 görs en grundläggande kartläggning av alternativa lösningar. 
Fördjupade studier och eventuella metanmätningar genomförs under kommande år. Även här 
kommer den av industridoktoranden utarbetade hållbarhetsmodellen att användas för att 
genomlysa alternativen ur ett hållbarhetsperspektiv. 
 
För såväl vattenbehandling och slambehandling samt arbetsmiljön i ledningar och tunnlar är 
det viktigt att dagens låga föroreningsnivå i inkommande avloppsvatten bibehålls. För att 
fortsatt kunna leverera Revaq certifierat slam till jordbruk behövs dessutom fortsatta 
minskningar av de redan låga halterna av specifika metaller. En utmaning är att dessa metaller 
i stor utsträckning inte kommer från verksamhetsanknutna punktkällor utan kommer från 
diffusa källor som jord och ytor i samhället och når avloppssystemet via tillskottsvatten. 
Verktygen för att nå de diffusa källorna till föroreningar är delvis annorlunda från de som 
använts för de stora verksamheterna. Samtidigt är det viktigt att inte släppa kontrollen över de 
stora verksamheterna. En annan viktig utmaning framöver är hur man ska hantera de tillflöden 
som inte är föroreningar, men vars belastning kommer att innebära en påfrestning för reningen 
och kan komma att begränsa Gryaabs tillstånd. Det gäller exempelvis tillskottsvatten, kväve 
och organiskt material inklusive fett.  
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Uppströmsenheten kommer under 2021 att fortsätta att lämna remissvar, delta i besiktningar 
och på andra sätt stödja miljömyndigheterna så att verksamhetsutövarna i regionen får allt 
bättre villkor att förhålla sig till avseende avloppsvattnet. Kunskap tas kontinuerligt fram och 
bearbetas om diffusa källor till föroreningar och information sprids så att de aktörer som 
ansvarar för respektive källa får allt bättre möjlighet att ta ansvar för sin miljöpåverkan. 
 
Arbetet med Göteborgs stads kommande miljö- och klimatprogram tydliggjorde risken för att 
inte det blir möjligt för Gryaab enskilt att uppnå så stora minskningar av klimatpåverkan som 
Göteborgs stad förväntar sig till år 2030 i kombination med de sänka utsläpp och fortsatt höga 
flöden som kan förväntas. Under 2020 och 2021 utarbetas en klimatstrategi för att på bästa sätt 
hantera dessa motstående intressen. Även hållbarhetsmodellen kommer att användas för 
avvägningar mellan målen. Fördjupade recipientutvärderingar utgående från U1 under 
kommande år utformas för att ge relevanta motiveringar för ägarna att göra väl avvägda val 
mellan åtgärder mot tillskottsvatten, investeringar på Ryaverket och begärda utsläppsvillkor. 
 
Det löpande kvalitets- och miljöarbetet bedrivs vidare. Under 2021 infogas det arbete som 
redan genomförts väl avseende övriga hållbarhetsaspekter på ett tydligare sätt i årshjulet för 
hållbarhetsarbetet. Det förtydligas också ytterligare kring ansvarsfördelningen mellan 
linjeorganisationen och kvalitets-och miljöansvarig.  
 
Belastning av såväl vatten som partiklar och organiskt material och kväve påverkar Gryaabs 
möjligheter att uppfylla utsläppsvillkor och ägarkommunernas möjligheter att ansluta 
befolkning till Ryaverket. UKM fortsätter under kommande år att ta fram och sprida kunskap 
om dessa samband genom remissvar, löpande uppströmsarbete och medverkan i lokala och 
regionala samarbeten. Under 2021 hanteras pågående anmälningsärenden vidare. UKM 
fortsätter under 2021 att bidra till kunskapshöjningen angående effekten av tillskottsvatten och 
möjliga åtgärder bland annat genom att medverka i kretslopp och vattens industridoktorands 
projekt, projektet Future City Flow och samarbetsforumet ”Ämnesgrupp tillskottsvatten och 

bräddning”. 
 
För såväl vattenbehandling och slambehandling som klimatarbetet och uppströmsarbetet är 
marginalerna små samtidigt som ytterligare förbättringar förväntas framöver. UKM fortsätter 
därför med att driva och delta i externa och interna forsknings- och utvecklingssamarbeten 
inom prioriterade områden. Fortsatt samarbete med VA-teknik Södra inklusive Chalmers och 
LTH ger värdefulla pusselbitar till framtida möjligheter för hållbara avloppsvattenrening.  
Gryaabs industridoktorand fortsätter att stödja verksamheten i hållbarhetsarbetet och 
processvärdering genom processmodellering och fördjupade studier av kritiska 
processdetaljer. UKMs industridoktorand avser också fortsätta med den interna 
kunskapsspridning som på börjats under rubriken ”Vi lär oss mer”, men som dessvärre 

begränsats under 2020 på grund av Corona. Prioriterade områden för forskning och utveckling 
identifieras idag av TUG, tekniska utvecklingsgruppen. Under 2021 anpassas organisationen 
för TUG till den nya riskhanteringsmodellen samt de roller som Gryaabs nuvarande 
organisation innehåller. Målet är att TUG fortsatt ska utgöra en plattform för kunskapsutbyte 
samtidigt som beslutsmässigheten och prioriteringen av utvecklingsbehov förtydligas.  
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Förutsättningar 
 
Utvecklingsenheten har under 2021 behov av tre utvecklingsingenjörer och en 
industridoktorand, samt insatser från AC. Detta inkluderar 1 - 1,5 tjänster som disponeras av 
projekt Nya Rya. Enheten räknar med att ingå med en deltidstjänst samt ca 25 % vardera av tre 
personer i Nya Rya under 2021 i form av möten, workshopar, sammanställningar av befintligt 
material och annan kunskaps-, kompetens- och erfarenhetsöverföring till projektet, samt 
assistens med hållbarhetsanalyser. Gruppen räknar också fortsatt med att bidra till lokala, 
regionala och nationella samarbeten i linje med de kunskapsbehov som regionen och Gryaab 
har för att utvecklas i hållbar riktning. Hanteringen av remisser lokalt och nationellt utvecklas. 
 
Under 2021 utvärderas behov av eventuell utökning av antalet utvecklingsingenjörer. Ev. 
utökat behov från 2022 och framåt beror främst på hur stora insatser som behövs för U1 och 
U2, samt hur organisationen och strategin för Nya Rya utvecklas. Beroende på vilken 
precision som behövs för reningsresultaten för den samlade anläggningen från 2036 samt 
under tiden fram till 2036 finns det olika behov av internt utvecklingsarbete i tillägg till det 
som utvecklas inom Nya Rya. TUG utvecklas för att samtidigt kunna ge möjlighet till 
avstämningar och vara ett effektivt beslutsforum där var och en roll får den information som 
behövs i utbyte mot den tid och annan insats som det är värt.  
 
Uppströmsenheten har under 2021 samma bemanning som idag, det vill säga en 
uppströmsansvarig och tre miljöingenjörer. Medlemmar i enheten bidrar även till 
gryaabgemensamma arbetsuppgifter som studiebesök, gemensamma aktiviteter, remissarbete 
som inte är direkt kopplade till uppströmsarbetet, anmälningsärenden, arbetsmiljö, kemikalier, 
besvarande av frågor från allmänheten, deltagande i externa arbetsgrupper mm.  
 
Under 2021 utvecklas strukturen för avstämningar med VD och styrelsen. Frågorna om 
delegation, diarieföring och dokumentation är viktiga och under 2021 utarbetas 
ändamålsenliga och effektiva lösningar. 
 
Kvalitets-och miljöansvarig arbetar sannolikt deltid även under 2021. Ansvaret för U1, 
eventuella fortsatt arbete med anmälningsärendena och samordning av hållbarhetsarbete 
beroende på hur detta beslutas genomföras tillkommer. Det blir en relativt hög 
arbetsbelastning under året.  
 
En viss avlastning åstadkoms under 2021 genom att fortsatt anlita externt stöd för 
hållbarhetsarbetet även under början av 2021, vilket har budgeterats för. 
 
Allmänt om arbetsbelastning. Så som förutsågs när uppströmsgruppen utökades från tre till 
fyra personer så har föräldraledigheter mm reducerat den effektiva närvaron i 
uppströmsgruppen (och även i utvecklingsenheten och för kvalitets- och miljöansvarig). Detta 
trots vikarier och avlastning av konsulter. Alla tjänster på UKM kräver relativt hög 
bakgrundskunskap och inlärning vilket innebär att det är viktigt att det kontinuerligt finns 
tillräckligt antal personer som kan stå för kontinuiteten även om kunniga och ambitiösa 
vikarier och konsulter kan utföra viktiga arbetsuppgifter. Detta ansträngda läge kommer att 
bestå även under 2021. På längre sikt hanteras detta genom att ytterligare en 
utvecklingsingenjör anställs under 2021 och på kort sikt genom att konsulter anlitas i den mån 
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det är rationellt, samt att AC tar aktiv del av de delar av verksamheten som för tillfället är mest 
ansträngda. 
 
Remisser och lokal samverkan. Under senare år har medvetandet om hur samhällsbyggandet, 
klimatanpassning och avloppshantering hänger ihop ökat såväl lokalt som nationellt. Gryaabs 
närvaro i såväl lokala som nationella forum uppskattas alltmer. UKM planerar för att fortsatt 
kunna bidra till lokal samverkan i den omfattning som önskas och är ändamålsenligt. UKM 
planerar att fortsatt bidra nationellt och lokalt genom att svara på relevanta remisser och delta i 
viktiga sammanhang. Alla anställda på UKM kommer under 2021 att bidra i olika 
sammanhang och eller svara på remisser, beroende på erfarenhet och kompetens. 
 
Påverkan på kostnader. Under 2021 ökar personalkostnaden för UKM mycket lite jämfört 
med 2020, trots planerad utökning med en utvecklingsingenjör, då utökade personalkostnader 
vägs upp mot intäkter till avdelningen från projekt Nya Rya, samt fortsatta deltidsarbeten 
kopplade till föräldraskap.  
 
Konsultkostnader för hantering av anmälningsärenden, uppstart av U1 och U2 samt 
hållbarhetsarbete är budgeterade för. Under 2021 budgeteras inte för större 
provtagningskampanjer, däremot fortsatt löpande bevakning och spårning uppströms 
reningsverket i den mån det behövs för att spåra utsläpp med mera. För U1 ingår inledande 
provtagningar, större recipientprovtagningar genomförs under 2022 och 2023, men planeras 
under 2021. Även för U2 kommer större konsultinsatser att belasta kommande år snarare än 
2021. Fortsatt finansiering av högskoleverksamhet med 600 kkr under 2021 är budgeterad. 
 
Påverkan på investeringar. Under 2021 behövs insatser för att renovera 
provtagningsstationer. Detta har kommunicerats med TF som ansvarar för dessa 
investeringar/renoveringar. 
 
Sammanfattning. UKM består under 2021 av en uppströmsansvarig, tre miljöingenjörer, fyra 
utvecklingsingenjörer varav en industridoktorand och en deltar i projekt Nya Rya, samt 
kvalitets- och miljöansvarig och avdelningschef. Det vill säga sammanlagt tio anställda. 
Vikarier tillkommer i förhållande till föräldraledigheter mm. 
 
Inga investeringar behövs inom UKM, däremot behöver TF investera i 
provtagningsstationerna, vilket är kommunicerat.  
 
Fortsatt stöd till forskningspartners inom VA-teknik södra planeras. Konsultstöd anlitas för 
bland annat hållbarhetsarbete samt U1, U2 samt hantering av anmälningsärenden. Inga större 
kampanjer med provtagning och analys planeras, däremot löpande uppströmsarbete inklusive 
eventuella spårningar av utsläpp och analyser i samband med examensarbeten. 
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Målprocess Gryaab 
Förslag till Gryaabs mål tas fram under hösten och fastställs av Gryaabs styrelse i november i 
samband med fastställande av Gryaabs budget för kommande år. Gryaabs mål är framtagna 
med utgångspunkt i Gryaabs inriktningsdokument som tas fram och fastställs av styrelse 
årligen i juni. Gryaabs mål har även tagit hänsyn till Göteborgs Stads budgets övergripande 
mål samt övergripande verksamhetsmål för 2021 (se nedan under punkt 2). För 2021 har 
Gryaab inte fått några indikatorer för de övergripande verksamhetsmålen.  
 
Målen följs upp kvartalsvis genom Gryaabs ordinarie måluppföljning samt genom 
delårsrapporter i mars och augusti samt årsrapport i februari.  
 

1. Styrelsens mål  
Utifrån bolagets ägardirektiv (grunduppdrag), Göteborgs Stads budgets övergripande 
verksamhetsmål och styrelsens inriktningsdokument fastställt i juni 2020 ska följande mål 
gälla för Gryaab för 2021.  
 

1.1 Gryaabs huvuduppdrag 

1.1.1 Reningsresultat som väl uppfyller Gryaabs miljötillstånd   
Huvudsakligt ansvar: Drift   

Halter  
Årsmål: Reningsresultatet för kväve är < 7 mg/l  
Årsmål: Reningsresultatet för BOD är < 9 mg/l  
Årsmål: Reningsresultatet för fosfor är < 0,25 mg/l  
 
Tertial 2: Reningsresultatet för kväve är < 6 mg/l 
Tertial 2: Reningsresultatet för BOD är < 8 mg/l 
Tertial 2: Reningsresultatet för fosfor är < 0,25 mg/l 

Mängder 
Årsmål: Utsläppet av kväve är < 980 ton/år  
Årsmål: Utsläppet av BOD är < 1 200 ton/år  
Årsmål: Utsläppet av fosfor är < 35 ton/år   

1.1.2 Tillvarata biogas  
Huvudsakligt ansvar: Drift 
Årsmål: Gryaab ska producera minst 11 000 000 Nm3 biogas per år till Göteborg Energi.  

1.1.3 God badvattenkvalitet  
Huvudsakligt ansvar: Drift  
Årsmål: Mindre än 1 % av flödet ska förbiledas biologisk rening under tertial 2.  
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1.1.4 Slam ska användas som gödsel 
Huvudsakligt ansvar: Drift  
Årsmål: 60 % av det totala slammet ska uppfylla Revaqs krav och återföras till jordbruk. 
Långsiktigt mål: 80 % av det totala slammet ska uppfylla Revaqs krav och återföras till 

jordbruk.   
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1.2 Resurshushållning i det cirkulära samhället  

1.2.1 Minskad klimatpåverkan 
Huvudsakligt ansvar: Alla avdelningar 
Årsmål: Gryaab ska genomföra minst tre åtgärder i syfta att minska klimatpåverkan.  
Kommentar: Målet fördelas på avdelningarna och ska bestå av minst två konkreta åtgärder. 
Endast en utredning på området kan tillgodoräknas som en åtgärd.  

1.2.2 Minskad kemikalieanvändning  
Huvudsakligt ansvar: Alla avdelningar  
Årsmål: Gryaab ska genomföra minst två kemikaliebesparande åtgärder.   
Kommentar: Målet fördelas på avdelningarna. Åtgärderna ska vara konkreta åtgärder som 
leder till att Gryaab använder mindre kemikalier. Endast en utredning på området kan 
tillgodoräknas som en åtgärd.  

1.2.3 Minskad energianvändning  
Huvudsakligt ansvar: Alla avdelningar  
Årsmål: Gryaab ska genomföra minst en energibesparande åtgärd.  
Kommentar: Målet fördelas på avdelningarna.  

1.2.4 Hög driftssäkerhet  
Huvudsakligt ansvar: Drift och TF  
Årsmål: Underhållsplanen för 2021 ska vara helt genomförd.  

1.2.5 Inriktning för det fortsatta miljöarbetet  
Huvudsakligt ansvar: UKM  
Kvartal 1 2021: Gryaab ska ha tagit fram ett färdigt förslag till klimatstrategi samt en 
handlingsplan för genomförande.  
Årsmål 2021: Styrelsen ska ha fastställt Gryaabs klimatstrategi.  
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1.3 Ekonomisk hållbarhet   

1.3.1 Realistisk budget och kontroll på verksamhetens kostnader   
Huvudsakligt ansvar: Vd  
Årsmål: Gryaab nettokostnader ska ej överskrida budget mer än 1 %   
Gryaabs verksamhetskostnader ska inte överskrida budget mer än 1% 
Gryaabs personalkostnader ska inte överskrida budget mer än 1%  

1.3.2 Förbättrade nyckeltal  
Huvudsakligt ansvar: Ledningsgruppen  
Årsmål: Gryaab ska förbättra sitt eget resultat på utveckling av egna intäkter. Gryaabs resultat 
för år 2021 ska vara bättre än år 2020. Om utvecklingen går åt andra hållet ska en 
handlingsplan för att förbättra nyckeltalen tas fram.  
Kommentar: Syftet med målet är att Gryaab ska förbättra sitt resultat jämfört med 2020. Det 
spelar således ingen roll om övriga reningsverk har förbättrat eller försämrat sitt resultat.  

1.3.3 Kontroll på framtida årskostnader   
Huvudsakligt ansvar: Stab  
Årsmål: Gryaab ska ta fram en dynamisk prognosmodell för att kunna förutse årskostnader 
utifrån olika utvecklingsscenarier för Gryaab.  
Kommentar: Prognosmodellen ska utvecklas ur den befintliga långtidsprognosen och 
användas i projektet Nya Rya för att i realtid kunna ta fram prognoser för avgiftsutvecklingen 
fram till 2050. Syftet är att skapa sig kontroll över framtida årskostnader på lång sikt. 
Prognosmodellen ska förankras med revisor.  

1.3.4 Möjlighet till ekonomisk uppföljning av projekt 
Huvudsakligt ansvar: Stab och Nya Rya 
Årsmål: Gryaab ska ta fram verktyg för ekonomisk uppföljning av projekt som är möjligt att 
integrera med nuvarande ekonomisystem.   
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1.4 Social hållbarhet 

1.4.1 Likabehandling   
Huvudsakligt ansvar: Stab 
Årsmål: Alla aktiviteter och åtgärder i Plan för aktiva åtgärder för 2021 ska vara genomförda.   

1.4.2 Nöjda medarbetare och god psykosocial arbetsmiljö  
Huvudsakligt ansvar: Ledningsgruppen   
Årsmål: Gryaab ska förbättra resultatet på tre på förhand utvalda områden i 
medarbetarenkäten. Resultatet ska förbättras jämfört med år 2019. 
 
Huvudsakligt ansvar: Stab 
Årsmål: Gryaabs handlingsplan efter medarbetarenkäten 2019 ska vara genomförd. 

1.4.3 Säkerställa kompetensförsörjning 
Huvudsakligt ansvar: Stab  
Årsmål: Alla aktiviteter i kompetensförsörjningsplanen för 2021 ska vara genomförda.  

1.4.4 God fysisk arbetsmiljö, säkerhetsmedvetande och säkerhetskultur  
Huvudsakligt ansvar: Säkerhetskulturgruppen  
Kvartal 1 2021: Säkerhetskulturgruppen ska ha tagit fram en handlingsplan för 2021.  
Årsmål: Alla aktiviteter och åtgärder i handlingsplanen ska vara helt genomförda. 

1.4.5 Sprida kunskap om grunduppdraget 
Huvudsakligt ansvar: Stab 
Årsmål: Gryaab ska ta emot i snitt tre studiebesök i veckan under 2021 för elever i årskurs 4-6  
Kommentar: Om målet, t.ex. på grund av covid-19, inte går att genomföra ska Gryaab hitta 
alternativa sätt att sprida kunskap om grunduppdraget.  
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1.5 Framtida utmaningar  

1.5.1 Uppfylla miljötillståndet avseende halt- och mängdvillkor fram till 2036  
Huvudsakligt ansvar: UKM  
Årsmål: Gryaab ska genomföra en utredning på hur bolaget kan uppnå halt- och mängdvillkor 
på 3-årsbasis fram till 2036.  
Kommentar: Utredningen ska identifiera eventuella hinder till att halt- och mängdvillkoren 
uppnås och en handlingsplan med åtgärder för att villkoren ska uppfyllas.  

1.5.2 Förutsättningar att hantera ett nytt regelverk inom slamhantering 
Huvudsakligt ansvar: UKM  
Årsmål: Gryaab ska ta fram en konkret handlingsplan inklusive konsekvensutredning baserad 
på hållbarhetsdimensionerna utifrån de två alternativen i utredningen Hållbar slamhantering. 
Kommentar: I januari 2020 överlämnandes betänkandet Hållbar slamhantering SOU 2020:3 
till regeringen. Utredningen innehåller två olika alternativa lösningar på hur avloppsslam ska 
hanteras i fortsättningen. Det första alternativet avser ett totalt spridningsförbud av slam med 
mycket begränsade undantag. Det andra alternativet avser ett spridningsförbud med undantag 
för hygieniserat och kvalitetssäkrat slam på produktiv jordbruksmark. Båda alternativen ställer 
utökade krav, men i olika omfattning, på att återvinna fosfor från det avloppsslam som inte 
sprids. Båda alternativen kommer innebära stora kostnadsökningar för Gryaab. Utredningen är 
för närvarande på remiss och det är således fortfarande osäkert om utredningen kommer att 
leda till lagstiftning. Förbudet ska enligt förslaget börja tillämpas 15 år efter att 
bestämmelserna trätt i kraft. Syftet med att ta fram en handlingsplan är att vara förberedd på 
att hantera en eventuell förändring i regelverket kring slamhantering.  

1.5.3 Uppfylla utredningsvillkor 1 i miljötillståndet till januari 2024 
Huvudsakligt ansvar: UKM och Nya Rya 
Årsmål:  
1. Utredning kring särskilt förorenade ämnen ska ha påbörjats.   
2. En kartläggning av vilka särskilt förorenade ämnen som påverkar kvaliteten på ytvatten 
utifrån miljökvalitetsnormen ska ha påbörjats.    
Långsiktigt mål: Utredning kring särskilt förorenande ämnen ska vara klar tre år efter att 

miljötillståndet tas i anspråk, d.v.s. troligen januari 2024.  

1.5.4 Uppfylla utredningsvillkor 2 i miljötillståndet till januari 2024 
Huvudsakligt ansvar: UKM och Nya Rya  
Årsmål:  
1. Utredning kring metangasavgång för lagring av slam ska ha påbörjats.  
2. Värdering av redan identifierade åtgärder ska ha genomförts med hjälp av 
hållbarhetsmodellen.  
Långsiktigt mål: Utredning kring metangasavgång för lagring av slam ska vara klar tre år 

efter att miljötillståndet tas i anspråk, d.v.s. troligen januari 2024.  

1.5.5 Förutsättningar för att kompletterande anläggningar kopplade till Nya Rya 
ska vara färdiga till 2036   
Huvudsakligt ansvar: Nya Rya och Stab  
Årsmål:  
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1. Rekommendationer för fortsatt arbete i rapport för förutsättningar ska ha tagits fram.  
2. Grundläggande processkartläggning ska vara klar 
3. Finansieringsplan för kompletterande anläggningar ska vara framtagen.  
4. Finansieringsplanen och beslutsprocessen ska ha förankrats med Gryaabs ägare, styrelse och 
andra intressenter.  
Kommentar: Med förankra avses att skapa förståelse för planen och konsekvensen av 
investeringen hos både tjänstepersoner och politiker.  
Långsiktigt mål: Processval ska vara färdig till 2022. Finansiering ska vara säkerställd till 

2024. Kompletterande anläggning ska vara färdig till 2036  
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2. Göteborgs Stads budget 2021  

2.1 Övergripande verksamhetsmål  
Budgetens övergripande mål gäller för Göteborgs Stads samtliga nämnder och styrelser. 
Nämnder och styrelser ska planera sin verksamhet med utgångspunkt i de övergripande 
verksamhetsmålen. Gryaab har tagit hänsyn till budgetens övergripande mål och övergripande 
verksamhetsmål i Gryaabs mål.  
 
Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige fastställer indikatorer för de övergripande 
verksamhetsmålen och följer upp dessa centralt. Gryaab har inte fått några indikatorer som är 
av särskilt vikt för bolaget.  
 

Övergripande mål  Övergripande verksamhetsmål  
Göteborg är en attraktiv storstad där alla ges 
chansen att forma sina liv och ingen lämnas 
utanför  

1.1 Göteborg har en förskola och skola som 
skapar goda och jämlika uppväxtvillkor.  
1.2 Göteborg genomför tidigt sociala 
insatser som skapar likvärdiga livschanser 
för alla.  
1.3 Göteborg har en värdig äldreomsorg 
med trygghet och självbestämmande.   
1.4 Göteborg präglas av en god samverkan 
mellan stad, akademi, civilsamhälle och 
näringsliv.  
1.5 Göteborg är en levande kultur-, idrotts- 
och evenemangstad för både boende och 
besökare.  
1.6 Göteborg är en jämlik stad med 
gemenskap och tillit.  

Göteborg är en hållbart växande storstad 
med framtidstro  

2.1 Göteborg tar ansvar för kommande 
generationers livskvalitet.  
2.2 Göteborg är en stad med hållbar 
mobilitet och god framkomlighet. 
2.3 Göteborg är en trygg och välskött stad.  
2.4 Göteborg byggs attraktivt, tätt och 
varierat.  

Göteborg är en storstad med stabil ekonomi 
och hög tillväxt  

3.1 Göteborg har en budget i balans och 
långsiktigt hållbara finanser.  
3.2 Göteborgarna får valuta för skatten och 
en välfärd med hög kvalitet.  
3.3 Göteborgs Stad är en arbetsgivare med 
goda arbetsvillkor.  
3.4 Göteborg har ett attraktivt och innovativt 
näringsliv i internationell toppklass.  
3.5 Göteborg är en stad där alla som kan 
jobbar och försörjer sig själva och därmed 
bidrar till det gemensamma.  
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2.2 Göteborgs Stads mål och uppdrag till bolaget 
 Gryaab har inte fått några specifika mål eller uppdrag i budgeten  
 

















Anmälan gällande brott mot Arbetsmiljölagstiftningen och mot rådande regelverk i skollagen. 

Härryda kommun har allvarliga brister i hur man hanterar pågående Covid-19 pandemi och 
med detta brev vill jag att man som huvudman gör en anmälan till arbetsmiljöverket, jag 
kommer själv anmäla ansvarig chef och välfärdsnämnden i kommunen till skolinspektionen 
då man sedan lång tid tillbaka varit medveten om brister i skolornas hantering men inte agerat 
i frågan. Jag har som vårdnadhavare under våren 2020 lämnat in förslag kopplat till 
distansundervisning till elever som önskar detta till kommunen men detta har inte resulterat 
till någon ändring. 

Som exempel kommer jag som vårdnadshavare och politiker i kommunen hänvisa till två 
skolor som påvisar enorma brister, men även övriga skolor i kommunen påvisar samma 
förhållningssätt. 

Skolorna som jag hänvisar till är Lunnaskolan och Landvetterskolan. Som vårdnadshavare har 
jag efterfrågat en riskhanteringsplan från ansvariga rektorer utan att man kunnat leverera en 
sådan. Må så vara att det finns pusselbitar som inte finns på plats men följande exempel är 
allvarliga avikelser från riktlinjer som föreligger och som bidrar till en ökad smittorisk och 
som bryter mot vad som skall efterföljas från FHM och regeringen. 

- Eleverna på ovanstående skolor saknar tillgång till handsprit. 
- Eleverna påtalar att ovanstående skolor saknar tillgång till munskydd. 
- Eleverna pålar att lärare och rektorer inte bryr sig om elever sköter sin handhygien, 

trots att det finns vetskap om att elever skiter i alt påvisar allvarliga brister i hur man 
hanterar sin hygien så påtalas inget från lärarna.  

- Eleverna får själva ”gräva” i lådor och ta på andras bestick vid lunchservering. 
- Eleverna får själva enligt en ”Buffe” modell ta sin egna mat och kan fritt hosta och 

nysa över mat som klasskamrater senare skall äta. Alla använder samma skedar vid 
uppläggning och ingen personal serverar. 

- Eleverna påtalar att bröd och smör står helt öppet i lokalen, det förekommer till och 
med att elever smörar sin macka, slickar på mackan och sedan smörar vidare med 
samma smörkniv som kompisen sedan skall använda. 

- Elever sitt tätt tillsammans vid samma bord i matsal och som vårdnadshavare har jag 
även vid flertalet tillfällen påträffat lärare som sitter vid samma bort som minst 6 
elever och samtliga sitter inom en radie av två meter. Alltså följer man som skola inte 
gällande regelverk gällande avstånd mellan elever. 

- Elever påtalar att man sitter tätt tillsammans i klassrummet och ytorna är mycket 
begränsade och har man frågat sin lärare om att byta plats då man upplever en 
klasskamrat krasslig så blir man nekad. 

- - Toaletterna smutsiga, på gränsen till en sanitär olägenhet elever tvingas hålla sig hela 
skoldagar då man inte vill gå på skolans toaletter.. 

- Elever påtalar att det finns brister gällande vädring av klassrum och lokaler. 
- Elever som följer FHM och regeringens riktlinjer ges ingen möjlighet att följa 

lektioner via digitala hjälpmedel trots att skolorna har dessa. Man använder istället 
elevens frånvaro som en bestraffning och hintar om att elever kommer få svårt att följa 



med och att de kommer hamna efter, till och med underkänd, trots att vårdnadshavare 
och elever efterfrågat material. 

- Skolorna blandar årskullar och elever på fritids i trånga lokaler. Alltså bidrar skolans 
förhållningssätt till att smitta sprids mellan klasser och årskullar på fritids. 

 

Kommunens hantering av elevers hälsa, utveckling och mående i en pågående pandemi bidrar 
till att elever far illa. Framförallt eftersom att det finns dokumentation att kommunen har legat 
bland de högsta kommunerna i regionen gällande sjukdomsfall i slutet av 2020. 

Att elever skall tvingas vara hemma på grund av mående runt hur illa kommunen hanterar 
covid-19 är beklagligt, man använder barnens hälsa som brickor i ett allvarligt spel utan att 
tänka på konsekvenserna, framförallt nu när IVA platserna på barnsjukhusen runt om i landet 
är fulla med svårt sjuka barn bör man som kommun gå över till distansundervisning för de 
barn som vill/ behöver, eller rent av att stänga verksamheter helt och tillhandahålla all 
undervisning digitalt en tid framöver för samtliga årskullar. 

Pävivi Malmsten som är ansvarig chef i frågan har inte tagit det ansvar som åligger henne 
som chef och detta är något som bör utredas. Desamma gäller ansvariga politiker och 
framförallt Ordföranden i välfärdsnämnden Maria Kornevik Jakobsson som löpande fått 
information om brister men inte tagit adekvata beslut som rör alla elever. 

Med tanke på hur allvarliga avsteg kommunen gör kopplat till FHM:s och regeringens 
riktlinjer bör skolorna stängas och undervisningen bör gå över till distansundervisning för 
samtliga elever omgående. 

 

Pappa och Politiker KD Härryda Kommun 

 

Patrik Nordgren 
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Besvarande av frågor från ägarkonstellationen för 
Gryning Vård AB 

Ägarkonstellationen för Gryning Vård AB har framställt begäran om svar på 
frågor rörande kommunernas behov av Gryning Vårds tjänster och om 
inställningen till ett eventuellt framtida ägartillskott. 
I skrivelsen från ägarkonstellationen konstateras att kommunerna i mindre 
utsträckning har efterfrågat Gryning Vårds tjänster, framförallt inom 
ungdomsverksamheten, hedersrelaterade insatser och integration. Denna 
minskade försäljning tillsammans med effekterna av rådande pandemi har 
försatt Gryning Vård i ett allvarligt affärsmässigt läge. Kommunernas svar 
på ägarkonstellationens frågor kommer att utgöra underlag för framtida 
strategiska ställningstaganden i de fyra kommunalförbundens politiska 
organ. 
Det är riktigt att Härryda kommun har köpt tjänster från Gryning Vård i 
något mindre utsträckning under 2020 jämfört med tidigare år, det gäller 
främst LVU-placerade barn på HVB. Det beror på att vi förändrat vårt 
arbetssätt gällande dessa barn samt att vi aktivt arbetat med att rekrytera 
jourfamiljehem. 
Värdet med Gryning Vård är att alltid ha tillgång till akuta insatser inom 
barn och ungdomsverksamheten samt de mer specialiserade insatserna. 
Båda dessa typer av insatser kräver resurser som den enskilda mindre 
kommunen inte vanligtvis kan ha en beredskap för i egen regi. En annan 
aspekt som gäller vid upphandling av diverse insatser inom området, är att 
kommunen bör kunna förvänta sig på att åtminstone Gryning Vård lämnar 
anbud, så att kommunen kan säkerställa att insatser tillhandahålls för de 
behov som uppstår och som man inte har i egen regi. 
Fortsatt, både på kort och lång sikt, kommer Härryda kommun att ha behov 
av platser för akuta placeringar och familjeplaceringar. 
Ett utvecklingsområde som kan diskuteras är framtida behov av fler HVB-
platser i ärenden som rör barn och unga med komplexa problem, där 
strukturerad samverkan med Västra Götalandsregionen krävs, för att 
tillgodose barnens behov av insatser. 
Vi ser även ett ökande behov av insatser som möter psykisk ohälsa, både för 
barn och vuxna, även de med samsjuklighet. Även här kan formerna för 
samverkan med Västra Götalandsregionen behöva utvecklas. Det kan 
möjligen vara ett uppdrag för Gryning Vård? 



När det gäller frågan om ägartillskott, om det teoretiskt skulle krävas i 
framtiden, är i dagsläget Härryda kommuns uppfattning att Gryning Vård 
inte är i ett sådant läge att det skulle behövas.  
Den framtida finansieringen eller kapitaliseringen av bolaget bör diskuteras 
med utgångspunkt i frågeställningar om det handlar om att rädda 
verksamheten, utöka den eller genomföra stora förändringsarbeten. En 
sådan diskussion bör inkludera även andra frågeställningar som,  

• syfte och struktur gällande nuvarande form av ägande, 

• huruvida nuvarande företagsform är optimal för en kommunal 
samverkan, mot bakgrund av att kommunala bolag omfattas av 
upphandlingsreglerna och den konkurrensneutralitet som ska råda 
vid upphandling, 

• medlemskommunernas möjligheter att i större utsträckning delta i 
styrningen av verksamheten. 

Det finns inneboende dilemman gällande Gryning Vård och ägandet. 
Kommunernas tjänsteköp regleras av upphandlingsregler och även om det är 
önskvärt att välja Gryning Vård vid ett köp, eftersom insatserna oftast utförs 
god kvalité, medger inte regelverket annat än att aktörer med lägst pris väljs, 
förutsatt att insatserna är likvärdiga. Det upplevs samtidigt problematiskt att 
Gryning Vård arbetar i nära samverkan med chefsnätverk i 
kommunalförbunden eftersom det kan tänkas ge Gryning Vård en fördel 
gentemot andra externa aktörer, vilket då skulle strida mot 
konkurrensneutraliteten.  
Kommunerna i Västra Götaland är betjänta av någon form av samverkan, 
såsom nu sker genom Gryning Vård. En samverkan som blir än mer aktuellt 
genom införandet av en ny socialtjänstlag. Varje kommun kommer att 
ställas inför ett förändringsarbete eftersom framtidens hållbara socialtjänst 
kommer att kräva utvecklandet av nya metoder för ett långsiktigt strukturellt 
förebyggande arbete, insatserna ska vara kunskapsbaserade och uttalat än 
mer individanpassade än dagens. Ett rimligt förhållningssätt är att 
kommunerna gemensamt delar bördan för detta förändringsarbete och 
frågan blir om Gryning Vård skulle kunna vara rätt forum att ta ledartröjan. 
 
Härryda kommun 2021-01-26 
 
 
Peter Lönn   Lena Lager 
Kommundirektör  Sektorschef socialtjänst 
 



 
PM 2020-12-06, Dnr 2020-00078   
Till Kommun- och Socialchef  

PM Om Gryning Vård - i ett regionalt perspektiv  

1. Inledning 
Gryning Vård är ett samägt bolag av kommunalförbunden Göteborgsregionen, 

Boråsregionen Sjuhärad, Skaraborg, Fyrbodal. Bolaget bildades 2001 och vid 

begynnandet införlivades HVB-verksamheter (hem för vård och boende) som då fanns 

i länets kommuner eller landsting. Gryning har genom åren växlat upp och ned i antal 

verksamheter i ett förhållande till länets kommuners behov, utmaningar och 

efterfrågan. Ägarna har genom åren uppdaterat ägardirektiv, aktieägaravtal och 

bolagsordning. Senast det skedde var för cirka fem år sedan.  

Med anledning av att det var fem år sedan bolagets ägardokument reviderades är det 

nu tid att på nytt göra strategiska vägval och ge bolagsförutsättningar, varvid ägare 

önskar underlag från er kommun. Nedan följer en uppdatering om Grynings allmänna- 

och affärsmässiga nuläge samt HVB-tjänster. 
 

2. Grynings nuläge med tillbakablick 
Grynings verksamhet syftar till att tillgodose behov hos ägarnas medlemskommuner 

och dess invånare. Bolaget ska på samhällsnyttig grund utveckla och tillhandahålla 

vård-, omsorgs-, behandlings-, utrednings- och rådgivningstjänster. Bolaget ska 

tillhandahålla ett brett, differentierat och kundanpassat vård- och behandlingsutbud. 

Utformningen av insatserna ska vila på kunskap och beprövad erfarenhet, vilket ska 

bidra till en verksamhet av hög kvalitet och god konkurrenskraft. Detta är ägaridén av 

det gemensamma bolaget. 

 

Gryning har sedan 2001, genom god förvaltning, flexibelt mött och hanterat länets 

kommuners individuella och gemensamma behov samt utmaningar på uppdrag. Det 

har inneburit varierande antal verksamheter och med olika tjänsteutveckling över åren. 

Gryning har därmed kunnat tillhandahålla insatslösningar för kommunala 

”regelbundna behov”, vid ”sällan förekommande behov” eller av ”spetskaraktär”. Sedan 

2015 har stora samhälleliga förändringar skett; såsom omfattande migration, minskad 

migration- och anhöriginvandring, andra samhälleliga utmaningar och nu rådande 

pandemi. 

 

Bolaget har likväl som många andra bolag drabbats av betydande utmaningar år 2020 

och bland annat till följd minskad efterfrågan under pandemin. Gryning kommer 

under innevarande år att tappa cirka 25 % av sin försäljning, vilket är det största tappet 

ett enskilt år sedan 2001. Försäljningsprognosen bedöms bli cirka 322 miljoner kronor 

för 2020 (434 mnkr jmf 2019).  Med detta som bakgrund har bolaget arbetat med 

omfattande kostnadsreduceringar samt åtgärder under hela året för att anpassa sitt 

tjänsteutbud i ett förhållande till nu rådande efterfrågan och beläggning. 

Målsättningen är att på nytt att få en ekonomi i balans under 2021, under förutsättning 

att efterfrågan kan stabiliseras. Trots dessa utmaningar parallellt med att hantera 

pandemin i en 24/7 verksamhet har Grynings enheter mycket nöjda kunder och 

klienter enligt uppvisade kund- och klientenkäter och andra kvalitetsindikatorer. Årets 

underskott kommer att balanseras mot eget kapital. Prognos för soliditet vid bokslut 

2020 bedöms bli 55-60 procent (68,6 % bokslut 2019). Gryning har sedan 2001 självt 

finansierat verksamhetsutvecklingen och har på så vis genom åren kunnat möta 
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kommunernas behov. De fyra ägarna är nöjda över de omfattande åtgärder bolaget har 

vidtagit under året och inför 2021. Ägarsamråd och dialog har genomförts vid flera 

tillfällen under året. Se bolagets beskrivning figur 1, 2 och 3.  
 

 
Figur nr 1: Gryning har mött kommunernas behov genom att växla upp eller ned antalet verksamheter. Gryning är nu tillbaka i en 
storlek såsom begynnelseåren. 
 
 
Figur nr 2: Försäljningsutveckling 2004 – prognos 2020 milj. kr             Figur nr 3  Bolagets soliditet över tid och takt för 2020 
 

 
 

3. Grynings HVB-utbud idag 
Att efterleva och vara Kommunernas Gryning är centralt i allt arbete som sker parallellt 

med att klientarbetet är centralt. Bolaget har fortsatt efter 2020 års anpassning ett brett 

tjänsteutbud med insatser i hemmiljö, i jour- eller familjehem och på behandlingshem 

för barn, ungdomar och familjer i psykosocialt utsatta miljöer eller våld i nära relation, 

vuxna missbrukare samt ungdomar utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Det 

finns en tillgänglighet dygnet runt. Insatser skräddarsys utifrån kundernas varierande 

och enskilda behov. Bolaget följer och arbetar enligt beslutade ägardokument.  

Sammanfattningsvis eftersträvar bolaget hög kundnöjdhet, effektivitet förenat med 

kvalificerade insatser och anpassningsbarhet i förhållande till efterfrågan. 

Kommunernas behov är föränderliga över tid, varje klients behov är unikt. Gryning har 

erfarenhet av att möta behoven och kommunerna har tillgång till ett gemensamt ägt 

bolag när behoven uppstår. Se bolagets beskrivning figur 4 och 5. 
 
Göteborg den 6 december 2020 
Katarina Ahlqvist, vd Gryning Vård 
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Figur nr 4 Grynings tjänsteutbud per december 2020  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5; Att efterleva och vara Kommunernas Gryning är centralt i allt arbete enligt bolaget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Frågor från ägarkonstellationen för Gryning Vård AB till samtliga 
kommuner i Västra Götaland 
  
Tillställs kommundirektörer och socialchefer 
  
Ägarkonstellationen för Gryning Vård AB har beslutat att ställa klargörande frågor till 
medlemskommunerna angående behov av Grynings tjänster liksom inställning till ett eventuellt 
ägartillskott. Frågorna ställs med anledning av ett konstaterat allvarligt affärsmässigt läge år 2020 
och att kommunerna i ägarkretsen köper mindre av bolaget. 
  
Bakgrund  
  
Gryning Vård AB är ett bolag med ändamålet att inom ramen för det allmännas intresse samt på 
samhällsnyttig grund tillgodose behov hos ägarnas medlemskommuner och dess invånare genom att 
utveckla och tillhandahålla vård-, omsorgs-, behandlings-, utrednings- och rådgivningsresurser samt 
bedriva annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska tillhandahålla ett brett, differentierat och 
kundanpassat vårdutbud. 
  
Bolaget uppvisar ett gott verksamhetsmässigt resultat för 2020 med ett nöjd-kund-index (NKI) på en 
skala från 1 till 5 på 4,4. Även IVO har förmedlat en positiv syn på Gryning Vård AB med få yttranden 
eller åtgärder i de 77 obligatoriska tillsyner som genomförts under 2017–2019. Bolaget har visat på 
stor flexibilitet och anpassat marknaden efter efterfrågan alltsedan starten 2001. Under 
flyktingvågen 2015 expanderade verksamheten utifrån behov hos ägarnas medlemskommuner. 
2017–2018 vidtogs åtgärder för att hantera den minskade beläggningsgraden samt för att uppnå 
målet med en ekonomi i balans, vilket också uppnåddes 2019. Försäljningen har dock minskat under 
2020 särskilt avseende Ungdom och EHRV (Enheten för insatser mot hedersrelaterat våld ) samt 
Integration. Den låga efterfrågan bedöms också vara en effekt av pandemin. Under 2020 har yttre 
omständigheter, trots arbete med bolagsöversyn och vidtagna åtgärder, gett ett allvarligt 
affärsmässigt läge.  
 
Syfte 

     Ägarna har 2020-11-24, i syfte att ur ett ägarperspektiv få underlag för strategiska 
ställningstaganden, beslutat att uppdra åt ägarombuden att via förbundsdirektörerna i de fyra 
förbunden ta fram ett antal klargörande frågor till medlemskommunerna angående behov av 
Grynings tjänster liksom inställning till ett eventuellt ägartillskott.  

Kommunernas svar kommer att utgöra underlag till de fyra kommunalförbundens politiska 
organ för framtida strategiska ställningstaganden. 

  
Frågeställningar 
  

• Vilka värden finns för kommunen att ha tillgång till det kommunala bolaget Gryning Vård? 
• Vilka tjänster, och på vilket sätt nyttjar er kommun bolaget idag? 
• Hur ser ni på nyttjandet av bolagets tjänster i ett treårsperspektiv? 
• Vilka utvecklingsbehov ser ni finns i bolaget för att de ska möta kommunens behov på kort 

och lång sikt? 
• Är kommunen beredd att bistå med ägartillskott, om det teoretiskt skulle krävas i framtiden? 
• Övriga kommentarer/ inspel från kommunen till ägarkonstellationen 



  
Kommunernas svar ska vara respektive kommunalförbund tillhanda senast 26 januari. Svaren 
skickas till  cecilia.axelsson@goteborgregionen.se 

 
 
 
 
 
 
Vänliga hälsningar 
Helena Söderbäck Förbundsdirektör 
Lena Holmlund Avdelningschef 
   

mailto:cecilia.axelsson@goteborgregionen.se
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Sektorn för socialtjänst  
 
 
 
 
 

Datum 2021-01-25 Dnr 2021KS4 002  

 

 
 

  

 

   
 

Anmälan av delegationsbeslut till förvaltningschefen och 
kommunstyrelsen 

Beslutsfattare Beslut 

Carina Fransson 

Elin Hjalmarsson 

Lena Lager 

Lena Lager 

Negin Davoodi 

 

Lena Lager 

Ingrid Källström 

Anställning 
Anställning 
Beslutsattestanter 
Beslutsattestant 
Beslut om bostadsanpassningsbidrag 2020-12-01 – 
2020-12-31 
Direktupphandling 
Anställning 
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Sektorn för samhällsbyggnad   
 
 
 
 
 

Datum 2021-01-22 Dnr 2021KS11 002  
 
 

 

  

 

   
 

Anmälan av delegationsbeslut till förvaltningschefen och 
kommunstyrelsen 

Beslutsfattare Beslut 

Petrus Sigvardsson 

 

 

 

 

Petrus Sigvardsson 

 

 

Petrus Sigvardsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Wejrot 

 

 

Peter Wallentin 

 

Peter Wallentin  

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad       A 
Parkeringstillstånd för rörelsehindrad       A 
Parkeringstillstånd för rörelsehindrad       B 
Parkeringstillstånd för rörelsehindrad       B 
Parkeringstillstånd för rörelsehindrad       B 

 

Undantag från bestämmelser 2020.68- 2020.87 

Undantag från bestämmelser 2021.01- 2021.02 

 
 
Beslut om fordonsflytt. BP 85 845 flygplatsen Pl0, ägare 
okänd. Handlingar finns hos Samhällsbyggnad. 

Beslut om fordonsflytt. NK 53 2XG flygplatsen P 10, ägare 
okänd. Handlingar finns hos Samhällsbyggnad. 

Beslut om fordonsflytt. CAO5 KUD flygplatsen A-område, 
ägare okänd. Handlingar finns hos Samhällsbyggnad. 

Beslut om fordonsflytt samt ansökan om ägarbyte, SYJ533. 
Handlingar finns hos Samhällsbyggnad 

Beslut om fordonsflytt. VW Transporter vit Hindås 
stationsväg, ägare okänd. Handlingar finns hos 
Samhällsbyggnad. 

Beslut om fordonsflytt samt ansökan om ägarbyte, I HKD 
169. Handlingar finns hos Samhällsbyggnad. 
 
 
Skadestånd och annan ersättning 2: 5000kr < 4 pbb. 
Diarienummer 2020KS787. 

 
 
Avrop från ramavtal, tekniska konsulter- arkitekttjänster 
inom ramen för den kommunövergripande översiktsplanen. 
 
Avrop tekniska konsulter- arkitekttjänster inom ramen för 
Mölnlycke motet.  
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2 (2)  
 

Beslutsfattare Beslut 

Fredrik Wejrot 

 

 

Fredrik Wejrot 

 

Fredrik Wejrot 

 

Komplettering av bidrag från Trafikverket Kärrsgärde- 
Sandsbacka vägsamfällighet, 8 180 kr. 

 

Driftbidrag 2020 Kopparbo samfällighetsförening 3 000 kr 

 
 
Driftbidrag 2020, Mölnlycke vägförening 22 692 kr  

Driftbidrag 2020, Knös Samfällighetsförening 3000 kr 
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Sektorn för teknik och förvaltningsstöd  
 
 
 
 
 

Datum 2021-01-18 Dnr 2021KS2 002  

 

 
 

  

 

   
 

Anmälan av delegationsbeslut till förvaltningschefen och 
kommunstyrelsen 

Beslutsfattare Beslut 

Anders Lagerkvist 

 

 
Maria Hamrehjelm 
 
 
 
Maria Hamrehjelm 

 

Tilldelning av kontrakt som grundar sig på ramavtal 
(förnyad konkurrensutsättning Konsulter – Verksamhets- 
och organisationskonsulter – Samverkansmodell 
 
Inhyrning, uthyrning och uppsägning av fastighet, lokal och 
lägenhet (Inhyrning del av Trädgårdsvillan Råda Säteri – 
Fröken Flora) 
 
Inhyrning, uthyrning och uppsägning av fastighet, lokal och 
lägenhet (Inhyrning del av Trädgårdsvillan Råda Säteri – 
Skönhetshörnet och Naturandas) 
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Utvecklingsfunktionen  
 
 
 
 
 

Datum 2021-01-21 Dnr 2021KS61 002  

 

 
 

  

 

   
 

Anmälan av delegationsbeslut till förvaltningschefen och 
kommunstyrelsen 

Beslutsfattare Beslut 

Marlena Sahibzada 

 

Peter Lönn 

Marlena Sabibzada 

Peter Lönn 

Peter Lönn 

Peter Lönn 

Peter Lönn 

Peter Lönn 

Per Vorberg 

Peter Lönn 

Cecilia Lauri 

Beslut att avbryta förnyad konkurrensutsättning 

Delområde A - möbler för skola 

Anställning – Tf sektorschef UTF 

Beslut att avbryta upphandling av Skogsförvaltning 

Inköp av licenser m m - Stratsys AB 

Avtal – Digitala självbetjäningslösningar för kommuner 

Avtal – Distansmötesutrustning för medarbetare 

Avtal – Huvudavtal konsultstöd inom Integration 

Avtal – Konsultuppdrag – Delmoment design och lösningar 

Anställning - Förordnande av tf förvaltningschef 

Bidrag till Göteborgsregionens nämndemannaförening 

Anställning – Personalfunktionen, Bemanningsplanerare  
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