
 

 

 

KALLELSE 
Kommunstyrelsen 
Datum 
2021-03-04 

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

 

Ordförande 
Per Vorberg (M) 

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

Ersättare 
Rickard Rosengren (M) 
Ingemar Lindblom (M) 
Bengt Johansson (M) 
Hengameh Mokhtari (M) 
Anders Halldén (L) 
Tony Wahl (C) 
Steinar Walsö-Kanstad (KP) 
Ulrika Öst (S) 
Kristin Arplöw (S) 
Björn Mattsson (V) 
Marie Strid (MP) 
Per Olov Risman (SD) 
Anders Johansson (SD) 
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KALLELSE 
Kommunstyrelsen 
Datum 
2021-03-04 

1. Fastställande av föredragningslistan 
 
 

  

 
2. Information om utvecklingsstråket Gbg-Borås (30 min) 

 
 

Sebastian Andersson och 
Emmy Nicander 
Göteborgsregionen 16:10 

 
3. Presentation av förslaget "Mölnlycke Bangolf" (20 min) 

 
 

Reine Lindqvist 16:40 

 
4. Information om planbesked för del av Gökskulla 3:33 (20 min) 

2020KS505 
 

Anna Wallin 17:00 

 

Paus kl 17:20-17:40 
  

5. Information om ny översiktsplan för Härryda kommun inför beslut 
om samråd (45 min) 
2017KS1014 
 

Therese Axenborg 17:40 

 

6. Information om trafikstrategi - del av översiktsplan (30 min) 
2021KS108 
 

Anna Lundqvist 18:25 

 

7. Årsredovisning 2020 
2021KS43 
 

  

 

8. Ombudgetering av investeringar, fastställande av resultatfond för 
va- och avfallsverksamheten samt reviderad balansbudget för 2021 
2021KS44 
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KALLELSE 
Kommunstyrelsen 
Datum 
2021-03-04 

9. Ombudgetering från 2020 och total investeringsbudget 2021 för 
Härryda vatten och avfall AB 
2021KS78 
 

  

 

10. Ekonomiska planeringsförutsättningar inför driftbudget/plan 2022-
2024 och investeringsbudget/plan 2022-2026 
2021KS75 
 

  

 

11. Behandling av återremitterat ärende: Policy vid hat, hot och våld 
mot förtroendevalda 
2020KS718 
 

  

 

12. Delegering av beslutanderätt enligt covid-19-lagen 
2021KS89 
 

  

 

13. Behandling av återremitterat ärende: Värdeöverföring från Förbo 
AB 
2020KS803 
 

  

Handlingar kommer när kommunfullmäktiges protokoll är justerat 1 mars. 
  

14. Behandling av återremitterat ärende: Arrendeavtal för 
Aktivitetspark i Mölnlycke 
2021KS35 
 

  

Handlingar kommer när kommunfullmäktiges protokoll är justerat 1 mars. 
  

15. Yttrande över förslag på förändringar i kollektivtrafiken till 
Trafikplan 2022 
2021KS128 
 

  

Handlingar kommer senare. 
  

16. Yttrande till förvaltningsrätten i mål om laglighetsprövning av   
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KALLELSE 
Kommunstyrelsen 
Datum 
2021-03-04 

kommunstyrelsens beslut om samarbetsavtal I avseende etapp 1 
inom Landvetter Södra 
2020KS692 
 
Handlingar kommer senare. 
  

17. Behandling av bordlagt ärende: Begäran av planbesked för del av 
Gökskulla 3:33 
2020KS505 
 

  

 

18. Försäljning av Bårhult 1:121 
2020KS761 
 

  

 

19. Lokal trafikföreskrift om parkering på Fläskebovägen 
2021KS94 
 

  

 

20. Svar på medborgarförslag om strandpromenad från Mölnlycke 
centrum till Råda Säteri 
2020KS527 
 

  

 

21. Svar på medborgarförslag gör om hästhagen vid Wendelsberg till 
park 
2020KS495 
 

  

 

22. Årsrapporter från råden 2020 
2020KS800 
 

  

 

23. Redovisning av inkomna planbesked 2021 
2021KS79 
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KALLELSE 
Kommunstyrelsen 
Datum 
2021-03-04 

 

24. Inkomna skrivelser 2021 
2021KS10 
 

  

 

25. Delgivningar 2021 
2021KS9 
 

  

 

26. Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för utbildning, kultur 
och fritid 2021 
2021KS25 
 

  

 

27. Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för socialtjänst 2021 
2021KS4 
 

  

 

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

  

 

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

  

 

30. Anmälan av delegationsbeslut från kommunledning och 
funktionerna: Utveckling, Personal, Ekonomi och upphandling 
2021 
2021KS61 
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KALLELSE 
Kommunstyrelsen 
Datum 
2021-03-04 

31. Upphandling av hantverkstjänster – Målningsarbeten SEKRETESS 
2020KS373 
 

  

 

Page 6 of 652



 

 

 

 

 

Årsredovisning 2020 

7 

2021KS43 
   

Page 31 of 652



 1(2) 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Ekonomi- och upphandling 
Helena Hatheyer 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-02-04   
 

 
 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Diarienummer 
2021KS43 042 

 

 

Årsredovisning 2020 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för 2020. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att verksamheten i Härryda Energi AB och dess 
helägda bolag Härryda Energi Elhandel AB, Förbo AB, Landvetter Södra 
Utveckling AB samt Härryda Vatten och Avfall AB liksom Renova AB och 
Gryaab under 2020 har varit förenlig med de fastställda kommunala 
ändamålen och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.  
 
Kommunstyrelsen överlämnar årsredovisningen för revison. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Från förvaltningen föreligger förslag till årsredovisning för år 2020. 
Årsredovisningen innehåller ett sammandrag av årsbokslut med uppgift om 
utfallet av verksamheten, måluppfyllelse, verksamhetens finansiering och 
den ekonomiska ställningen vid årets slut. En samlad koncernredovisning 
och upplysning om borgensförbindelse framgår också.  
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 4 februari 2021 
 Årsredovisning 2020 

Ärendet 
Av kommunfullmäktiges fastställda mål för god ekonomisk hushållning 
bedömer förvaltningen att finansiella mål uppnås under 2020 samt den 
senaste fyraårsperioden. Av kommunfullmäktiges fyra fastställda 
verksamhetsmål bedömer förvaltningen att ett uppnås och tre delvis. Den 
samlade bedömningen är att kommunen uppnår god ekonomisk hushållning 
delvis.  
 
Det finansiella resultatet för Härryda kommun uppgår till 234,2 miljoner 
kronor och soliditeten har ökat med en procentenhet till 32 procent. 
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Resultatet motsvarar 11,4 procent av verksamhetens nettokostnader, som är 
2,1 miljarder kronor. Kommunens nettoinvesteringar uppgår till 390 
miljoner kronor jämfört med kommunfullmäktiges ram på 500 miljoner 
kronor. Den externa upplåningen har ökat med 200 miljoner kronor till 900 
miljoner kronor. 
 
Den verksamhet som bedrivs i form av aktiebolag har sammanställts med 
kommunens bokslut och koncernredovisningen ingår i årsredovisningen. 
Upplysning om borgensförbindelse framgår också i årsredovisningen.  
 
Det har vid kommunstyrelsens fullgörande av uppsiktsplikten inte 
framkommit annat än att verksamheten under 2020 i berörda hel- och 
delägda bolag bedrivits i enlighet med av fullmäktige uppställda ändamål 
och inom de kommunala befogenheterna. Det som framgår av bolagens 
årsredovisningar och övrig rapportering leder inte heller till någon annan 
slutsats. 
 
 
 
Peter Lönn         Bo Ekström 
Kommundirektör  Ekonomichef 
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års
redo
vis
ning
2020

En ny upplaga 

kommer att färdigställas till kommunfullmäktiges sammanträde 

(25 mars) i vilken mindre justeringar kan förekomma.
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Kommunkoncernen – Härryda kommun, Härryda Energi, 
Förbo och Landvetter Södra – redovisar ett starkt 
resultat på 264 miljoner kronor. Av dessa är 234 miljoner 

Härryda kommuns resultat, vilket motsvarar åtta procent 
av omsättningen på tre miljarder kronor. I resultatet ingår 

ett extra tillskott från staten på sammanlagt 95 miljoner i 
form av ett generellt  statsbidrag samt coronastöd. Intäkter från 

exploateringen tillför 69 miljoner, varav 52 är en ersättning från exploatören 
av Mölnlycke fabriker. Soliditeten är 3 procent och har stärkts med tre 
procentenheter från 2019.

Resultat: 
264 miljoner 

kronor

Vi är 
38 246

invånare

Coronapandemin präglar året
Coronaviruset har påverkat förvaltningens arbete på alla nivåer och 

verksamheterna har snabbt fått ställa om efter myndigheternas riktlinjer och 
rekommendationer. Året har också inneburit stora utmaningar för många av 

kommunens målgrupper, både internt och externt. 

Läs mer på sidan xxx

Händelserna är förstås ett litet, litet urval av allt som hände i Härryda kommun under 2020. 

 2020  I  KORTA DRAG

Förskola och 
familjedaghem

Gator, vägar  
och parker

Övrigt,  
räddningstjänst mm

Läs mer på sidan 9
Läs mer på sidan 19

Kulturhus fyller jämnt
Kulturhusen i Mölnlycke och Landvetter fyller  
30 respektive 5 år – härliga år med höga 
utlåningssiffror, uppskattade aktiviteter och 
evenemang samt mängder av besökare. 

2020 var också året då Rävlanda blev ett så kallat 
meröppet bibliotek där låntagarna har tillgång till 
biblioteket alla dagar (finns i Hindås också).

Antalet invånare vid 
årsskiftet är 38 246 
personer. Under året ökar 
vi med 0,7 procent. Invånarnas 
medelålder är 39,5 år, jämfört med 
rikets 41 år.  Arbetslösheten i kommunen är  
5 procent, jämfört med 8,8 procent i riket.

Stort intresse för saneringsprojekt   
Under sommaren tar Härryda kommun hjälp 
av grisarna Albert och Herbert för att på ett 
miljövänligt sätt sanera den invasiva växten 
parkslide i ett skogsområde i Mölnlycke. Om 
galtarnas uppbökande av ogräsets rötter lyckats 
får vi veta till våren. 

LANDVETTER

RÄVLANDA MÖLNLYCKE

Göteborgsregionens  
bästa företagsklimat 
I Svenskt Näringslivs årliga ranking 
av kommunernas företagsklimat 
klättrar Härryda från plats tio 
till sju, vilket placerar oss i topp bland 
Göteborgsregionens kommuner.  Vår strävan 
mot Sveriges bästa näringslivskommun fortsätter!

Många synpunkter på fördjupad  
översiktsplan för Landvetter Södra 
Första samrådet för den fördjupade översiktsplanen 
för Landvetter Södra – det nya samhället som 
börjar byggas om drygt tre år – är ute för 
synpunktsinhämtning. Intresset är stort, 140 yttranden 
och synpunkter kom in och behandlas nu. 

Så här 
fördelas 

3 miljarder 
kronor
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Ett starkt år trots  
stora utmaningar 
Pandemin har präglat året och förvalt-
ningens arbete. Trots stora utmaningar 
har verksamheterna levererat med hög 
kvalitet och god service. Störst utmaningar 
har delar av socialtjänsten samt utbildning, 
kultur och fritid ställts inför, där det 
ofta krävts snabba omställningar för 
att kunna följa myndigheternas råd och 
rekommendationer.  Verksamheterna har 
hanterat utmaningarna med lösningsfokus 
och flexibilitet, vilket är helt i linje med 
kommunens vision, där arbetet med 
implementering fortsätter.    

Arbetet för att bli Sveriges bästa närings-
livskommun resulterade i ännu en topp-
placering som nummer sju i landet och bäst 
i Göteborgsregionen.  

Den höga takten i framtagandet av detalj- 
planer för bostäder har fortsatt under året. 
Nya bostäder har färdigställts i Säteriet, 
Mölnlycke fabriker och vid Björkelid i 
Rävlanda.   

Året slutar med ett bra verksamhetsresultat 
och ett historiskt stort ekonomiskt över-
skott. Det statliga pandemistödet bidrar 
till att Härryda 
kommun har 
goda ekonomiska 
förutsättningar 
under 2021 och 
inför budget 2022. 

Peter Lönn
kommundirektör

Vi tar 
ansvar

Vi 
investerar

Vi har 
2 910 

anställda

God ekonomisk hushållning är viktigt. Med det menar kommunfullmäktige 
att vi ska medverka till att varje generation tar ansvar för sin konsumtion 
av kommunal verksamhet och efterlämnar miljömässiga, sociala och ekono-

miska förutsättningar som är minst lika goda som vid övertagandet. 

Under året investerar kommunkoncernen 608 miljoner kronor. 
Av dessa investerar Härryda kommun nästan 400 miljoner i 
bland annat nya ledningar för vatten och avlopp, vattenverk, 
skolor, idrottshallar samt gator och vägar. En annan större 
post, ungefär 170 miljoner, investeras i fastighetsunderhåll 

och nyproduktion i vår ägarandel i Förbo.

Vid årsskiftet är antalet tills- 
vidareanställda i kommun- 

koncernen 2 910 personer.  
Av dessa arbetar 2 848 personer i 

Härryda kommun, varav 54 procent inom 
sektorn för utbildning, kultur och fritid och 29 
procent inom sektorn för socialtjänst. Personalkost-
naderna utgör 61 procent av kommunens kostnader.

Tre större bostadsprojekt i 
Mölnlycke byggstartar under 2020: 
Äldreboendet på Säteriet med 54 
lägenheter, 120 seniorlägenheter vid 
Hulebäcksgymnasiet samt kvarteret 
Väven vid Mölnlycke fabriker. 

Snart kan vi välkomna  
fler Mölnlyckebor!

Händelserna är förstås ett litet, litet urval av allt som hände i Härryda kommun under 2020. 

 2020  I  KORTA DRAG

Individ- och familjeomsorg

Omsorg äldre och 
personer med funk-
tionsnedsättning

Kultur och fritid  

Gymnasium  
och vuxen- 
utbildning

Grundskola  
och fritids

Förskola och 
familjedaghem

Gator, vägar  
och parker

Politisk verksamhet

Övrigt,  
räddningstjänst mm

Läs mer på sidan 46

 Läs mer på sidan 17

Läs mer på sidan 24

2%

4%

1%

26%

7%

32%

9%

3%

15%

Årets konsumentkommun – igen!  
För andra året i rad utses Härryda till Årets 
konsumentkommun. Vi är fortfarande bäst 
i landet när det gäller stöd och service till 
konsumenter enligt granskningen från Råd & 
Rön och Sveriges Konsumenter.

Fler bostäder på gång  
i Mölnlycke

Daniel Kjellberg – Råd & Rön 
Fredrik Karner – livsmedelsinspektör
Lars Sundling – konsumentrådgivare

Så här 
fördelas 

3 miljarder 
kronor
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Årsredovisningen 
är kommunstyrelsens 
rapport till kommunfullmäktige 
för verksamhetsåret 2020.

Den vänder sig också till 
externa intressenter 
i form av kommuninvånare, 
kreditgivare, leverantörer 
och andra offentliga 
myndigheter. 

En kortversion av 
årsredovisningen skickas ut 
till alla hushåll och företag 
i Härryda kommun.
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T I L L B A K A  T I L L  I N N E H Å L LO

Verksamhetsredovisningen omfattar förvaltningens sektorer. 
Inom varje sektor beskrivs årets viktigaste händelser, 
måluppfyllelse samt ekonomi.  
Här redovisas dotterbolagen samt kommunens  
Agenda 2030 arbete.

Förvaltningsberättelsen utgör en  
sammanfattning av årsredovisningen, med fokus på väsentliga 
delar av kommunens ekonomi och verksamhet.

INNEHÅLL

INLEDNING

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSREDOVISNING

ÖVRIGT

Kommunstyrelsens ordförande  4

Den kommunala koncernen 7

Översikt över verksamhetens utveckling 6

Begreppsförklaring för  
räkenskaper och ekonomisk ställning 73

Revisionsberättelse 74

God ekonomisk hushållning 17

Ekonomisk ställning 19

Förväntad utveckling 27

Jämförelser – Kvalité 29

  – Finansiell profil 32

Balanskravsresultat 23

Viktiga förhållanden för resultat  
och ekonomisk ställning 9  

Händelser av väsentlig betydelse    14  

Styrning och uppföljning  
av den kommunala verksamheten 15

Välfärdsnämndens ordförande 5

RÄKENSKAPER

DRIFT- OCH INVESTERINGSREDOVISNING 
SAMT EXPLOATERINGSREDOVISNING

Resultaträkning  35

Driftredovisning  45

Kassaflödesrapport 35

Investeringsredovisning 46

Balansräkning  36

Exploateringsredovisning 48

Noter    37

Upplysning om redovisningsprinciper  43

Räkenskaperna består av resultaträkning, kassaflödesrapport 
samt balansräkning med noter. Här beskrivs även  
redovisningsprinciper.

Här visas en sammanställning över driftredovisningen 
fördelat per nämnd sektor och enhet med budget, utfall och 
budgetavvikelse. En sammanställning över invseteringar och 
exploateringsprojekt redovisas.

Politisk organisation 49

 – Avgiftsfinansierad verksamhet avfall 55

 – Avgiftsfinansierad verksamhet vatten 56

 – Exploatering av mark och bostäder 57

Teknik och förvaltningsstöd 58

Utbildning, kultur och fritid 60

Socialtjänst   64

Agenda 2030   70

Härryda Energi AB 67

Förbo AB  68

Landvetter Södra Utveckling AB 69

Kommunledning och stödfunktioner 51

Samhällsbyggnad  – Skattefinansierad verksamhet 53

KOMMUNSTYRELSEN

VÄLFÄRDSNÄMNDEN

DOTTERBOLAGEN

AGENDA 2030

Väsentliga personalförhållanden 24
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T I L L B A K A  T I L L  I N N E H Å L LO

Inledning
ORDFÖRANDE HAR ORDET

Kommunstyrelsens ordförande 
Per Vorberg om 2020

Per Vorberg (M)
kommunstyrelsens ordförande

Text finns tillgänglig på Meetings  

innan kommunstyrelsens möte den 4 mars. 
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T I L L B A K A  T I L L  I N N E H Å L LO

Året som gått har starkt präglats av pandemin – allt från vår vardag, liv och hälsa till våra 
välfärdssystem.  Inom välfärdsnämndens ansvarsområden; socialtjänst, utbildning, kultur 
och fritid har mycket fått ställas om, däremot är det bara en liten del av allt som fått ställas 
in, vilket vi är glada för. 

Härryda kommun var tidigt ute med att införa besöksförbud på våra äldreboenden. Ett 
svårt, men nödvändigt beslut att fatta. Under våren gick Hulebäcksgymnasiet över till 
distansundervisning och när det var dags för studenten så fick den ett annat upplägg men 
kunde ändå genomföras i mindre skala. I slutet av höstterminen gick även högstadieeleverna 
över till distansundervisning. Träffpunkterna för äldre fick flytta utomhus och så har det 
fortsatt; ständiga anpassningar för att bromsa smittspridningen. I takt med anpassningarna 
har vi lärt oss att göra mycket digitalt, vilket är positivt.  

Under året har vi arbetat vidare med processen ”Sveriges bästa skola” där lärare, 
rektorer och chefer tillsammans med politiken kommit fram till en gemensam definition. 
Studiero, att känna sig trygg och få ökad kunskap, är de viktigaste nycklarna. Arbetet ska 
implementeras under 2021. Vi fortsätter även arbetet mot Sveriges lägsta arbetslöshet, trots 
årets stora prövningar.

Våra framtida förhoppningar och utmaningar ligger i att fortsätta utvecklas i positiv 
riktning. Vi ska satsa på skolan, på fritidsaktiviteter för alla, minska arbetslösheten, 
minimera behovet av försörjningsstöd samt få fram bostäder i olika former för våra äldre. 
Jag är glad över att vi i början av 2022 kan erbjuda 54  lägenheter i det nya äldreboendet 
som nu byggs på Säteriet i Mölnlycke.

  

Jag är stolt över våra medarbetares stora arbetsinsatser 
under detta speciella år. Utan dessa starka insatser hade 
inte de goda resultaten i våra verksamheter  
varit möjliga. 

5

Välfärdsnämndens ordförande  
Maria Kornevik Jakobsson om 2020

Maria Kornevik Jakobsson (C) 
Välfärdsnämndens ordförande

Inledning
ORDFÖRANDE HAR ORDET

Text finns tillgänglig på Meetings  

innan kommunstyrelsens möte den 4 mars. 
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T I L L B A K A  T I L L  I N N E H Å L LO

För valtningsberättelse
ÖVERSIKT ÖVER VERKSAMHETENS UTVECKLING 

Mnkr, där inget annat anges 2020 2019 2018 2017 2016

DEN KOMMUNALA KONCERNEN

Verksamhetens intäkter 986,6 948,6 922,2 900,5 875,4

Verksamhetens kostnader -2 772,6 -2760,5 -2721,2 -2604,7 -2472,3

Årets resultat 263,4 140,9 63,3 119,9 143,7

Soliditet inkl pensionsförpliktelser före 1998 32% 32% 30% 30% 30%

Soliditet exkl pensionsförpliktelser före 1998 43% 44% 43% 44% 45%

Nettoinvesteringar 607,2 414,3 337,6 504,3 524,0

Självfinansieringsgrad 81% 86% 73% 57% 57%

Långfristig låneskuld 2 234,2 1 895,5 1 806,5 1 680,3 1 461,4

Antal tillsvidareanställda 2 910 2917 2958

KOMMUNEN

Folkmängd 38 246 37 977 37 802 37 412 37 108

Kommunal skattesats 20,62 20,62 20,62 20,62 20,62

Verksamhetens intäkter 662,6 643,8 616,8 608,3 593,8

Verksamhetens kostnader -2 587,7 -2 587,2 -2 541,9 -2 431,5 -2 301,8

Årets resultat 234,2 110,7 31,0 93,5 118,1

Skatteintäktsutveckling 4,4% 5,0% 2,3% 5,4% 5,4%

Nettokostnadsutveckling * 0,6% 0,4% 5,1% 9,1% 5,8%

Nettokostnadsandel inkl finansnetto 90% 95% 99% 95% 94%

Soliditet inkl pensionsförpliktelser före 1998 32% 31% 28% 29% 28%

Soliditet exkl pensionsförpliktelser före 1998 47% 49% 48% 50% 52%

Nettoinvesteringar 389,7 211,9 214,6 299,2 333,7

Självfinansieringsgrad 94% 113% 74% 71% 69%

Långfristig låneskuld 1 115,3 881,4 868,2 763,0 666,1

Antal tillvidareanställda 2 848 2 856 2 899 2 828 2 748

* exkl jämförelsestörande poster samt slutredovisning av exploatering  

Översikt över verksamhetens utveckling
För att få en bild av kommunens och koncernens ekonomiska ställning, redovisas över en femårsperiod 
mått från resultaträkning, kassaflödesanalys samt balansräkning.       

Ekonomiska begrepp Soliditet Eget kapital i relation till de totala tillgångarna. Avspeglar kommunens finansiella styrka på lång sikt. 

 Självfinansieringsgrad Anger hur mycket av årets investeringar som finansieras av egna medel.  
 Resultat efter finansnetto exkl avskrivn/nettoinvesteringar    

 Finansnetto Skillnaden mellan finansiella intäkter och finansiella kostnader, huvudsakligen räntor.

 Nettokostnadsandel inkl finansnetto Nettokostnad inkl finansnetto/skatteintäkter, generella statsbidrag samt utjämning.      

 

 

Page 41 of 652



7

T I L L B A K A  T I L L  I N N E H Å L LO

För valtningsberättelse
DEN KOMMUNALA KONCERNEN

t

Politisk organisation i Härryda kommun
Kommunens politiska organisation gäller från 2019. En 
välfärdsnämnd ansvarar för verksamheterna inom utbild-
ning, socialtjänst, kultur och fritid. Kommunstyrelsen an-
svarar för samhällsbyggnadsfrågor och andra kommunö-
vergripande frågor. Det finns en fast beredning som har 
fokus på framtidens välfärd och samhällsutveckling.

Kommunfullmäktige är Härryda kommuns högsta beslu-
tande organ och dess uppgifter framgår av kommunallagen. 
Fullmäktige beslutar i frågor av större vikt för kommunen 
såsom mål och riktlinjer för verksamheterna, budget, skatt 
och andra viktiga ekonomiska frågor. Fullmäktige ska även 
vara ett forum för idéer, debatt och information. I fullmäk-
tige finns en fast beredning  och tillfälliga beredningar vid 
behov. Ledamöterna, som representerar olika partier, utses 
genom allmänna val för en period på fyra år. 

Valnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter vid val 
till riksdagen, region- och kommunfullmäktige, val till 
Europaparlamentet samt folkomröstningar med mera.
Kommunfullmäktige ska kontrollera att den kommunala 
verksamheten sköts på ett korrekt sätt. För detta arbete 
utser fullmäktige revisorer. 

Revisorerna är oberoende och granskar objektivt och 
självständigt kommunens alla verksamheter samt prövar 
om de bedrivs enligt god revisionssed. I uppdraget ingår 

DEN SAMLADE KOMMUNALA VERKSAMHETEN

Den kommunala koncernen

Nämnder Koncernföretag

Landvetter Södra  
Utveckling AB, 100%

Styrelseordförande: Per Vorberg (M)
Verkställande direktör: Maria Ådahl   

Ny hållbar stad

Kommuninvest  
ekonomisk förening, 0,3%  

Utlåning av pengar  
och rådgivning

Kommunen  
använder sig av  

privata utförare i viss  
omfattning. 

Störst inom förskolan och 
grundskolan är  

Fridaskolorna AB. 

Inom gymnasiet  
förekommer det många  
utförare med få platser. 

Inom hemtjänsten  
förekommer  

Aidal Care Service AB och 
inom Boende LSS anlitas 
Humana och Attendo. 

Familjerådgivningen drivs till 
100 % av  

 St Lukas i Göteborg AB.

Renova AB, 1%
Återvinning och avfall

Gryaab AB, 3%  
Rening av avloppsvatten

Räddningstjänsten  
Storgöteborg, 5% 

Räddningstjänst 

Förbo AB, 42%
Styrelseordförande: Anders Halldén (L)  

Härryda kommun
Verkställande direktör: Peter Granstedt     

Bostadsförsörjning

Härryda Energi AB, 100%
Styrelseordförande: Mikael Johannison (M)
Verkställande direktör: Susanne Ernfridsson     

Distribuera el

Härryda Energi Elhandel AB, 100%  
Elförsäljning

Härryda Vatten och Avfall AB, 100%*

Kommunstyrelsen
Ordförande: Per Vorberg (M)
Förvaltningschef: Peter Lönn, 

Mark och exploatering
Miljö och hälsoskydd

Trafik
Vatten och avfall

Nämnd för övriga frågor

Välfärdsnämnden
Ordförande:  

Maria Kornevik Jakobsson (C)
Förvaltningschef: Peter Lönn,  

Utbildning
Socialtjänst

Kultur
Fritid

Andra företag med  
ägarintresse

Privata  
utförare

Kommunens samlade verksamhet kan visas med utgångspunkt från nedanstående bild. Den består 
av nämndsorganisationen inom den kommunala sektorn, kommunal- och samordningsförbund, 
tre kommunala koncernföretag samt väsentliga privata utförare. Cirka 90 procent av den samlade 
verksamheten utgörs av kommunen.

Den kommunala koncernen

Mandatfördelning kommunfullmäktige
2019–2022 2015–2018

Moderaterna 13 14

Liberalerna 4 5

Centerpartiet 4 3

Kristdemokraterna 2 2

Socialdemokraterna 10 11

Vänsterpartiet 2 2

Miljöpartiet 4 4

Kommunpartiet 2 1

Sverigedemokraterna 7 5

Sportpartiet 3 3

Oberoende ledamot 0 1
Totalt 51 51

I Härryda kommun styr Alliansen i samverkan med Sportpartiet. 
De har tillsammans 26 av de 51 mandaten i kommunfullmäktige.

* Verksamhet för vatten och avfall lyfts från den 1/1 2021  
  över till kommunens helägda bolag Härryda Vatten och Avfall AB
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För valtningsberättelse
DEN KOMMUNALA KONCERNEN

också att granska de kommunala bolagen och den kom-
munala stiftelsen

Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige och 
ansvarar genom sin förvaltning för att fullmäktiges 
uppdrag verkställs och följs upp. Styrelsen har hand om 
samtliga verksamheter som fullmäktige beslutat att inte 
lägga på annan nämnd, bolag, stiftelse eller förening samt 
har ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, ut-
veckling och ekonomiska ställning. Styrelsen ska leda och 
samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter 
och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella 
gemensamma nämnders verksamhet, samt övrig kom-
munal verksamhet som bedrivs i kommunalförbund som 
kommunen är medlem i. Styrelsen ansvarar som nämnd 
för samhällsbyggnadsfrågor, teknik- och förvaltningsfrå-
gor och andra kommunövergripande frågor. Kommun-
styrelsen har ett ekonomiutskott. 

Välfärdsnämmden har det politiska ansvaret för utbild-
ning, kultur och fritid, socialtjänst samt stöd och hjälp till 
individer och grupper. Nämnden är även kommunens social- 
och arbetslöshetsnämnd. Nämnden ansvarar genom sin 
förvaltning för att fullmäktiges uppdrag verkställs och följs 

upp. Nämnden ska bland annat bedriva verksamhet så att 
invånarna sätts i centrum samt arbeta för kvalitetsutveck-
ling och effektivisering. Därutöver fullgör välfärdsnämnden 
de uppgifter som följer av delegation från kommunfullmäk-
tige. Nämnden har ett myndighetsutskott. 

Miljö- och bygglovsnämnden ansvarar för myndig-
hetsutövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet och 
byggnadsområdet. De ska också lämna råd, upplysningar 
och information i frågor som rör nämndens verksamhet. 

Överförmyndarnämndens uppgift att förhindra 
att personer, som inte själva kan ta tillvara sin rätt, ska 
drabbas av rättsförluster. Nämnden utövar tillsyn över 
förmyndare, gode män och förvaltare samt kontrollerar 
att de utövar sitt uppdrag på ett korrekt sätt. 

Förvaltningsorganisation  
Härryda kommun har en förvaltning bestående tre sek-
torer med fokus på kärnverksamheten (utbildning, fritid 
och kultur, socialtjänst, samhällsbyggnad), en sektor för 
stöd till kärnverksamheten (teknik och förvaltningsstöd) 
samt tre centrala stödfunktioner. Kommundirektören 
är förvaltningschef och kommunens högste tjänsteman. 
Varje sektor leds av en sektorschef. n

Sektorn för socialtjänst, SOC
Barn och familj  |  Funktionsstöd 

Hälsa och bistånd  |  Härryda framtid 
Vård och omsorg 

Utvecklings- och uppföljningsenhet/MAS

Sektorn för samhällsbyggnad, SHB
Mark och exploatering  |  Miljö- och hälsoskydd 

Plan och bygglov  |  Trafik 
Vatten och avfall

Sektorn för utbildning, kultur och fritid, UKF
Förskola  |  Grundskola 

Elevhälsa  | Flerspråkighet | Gymnasium   
Kultur och fritid 

Sektorn för teknik och förvaltningsstöd, TOF
Fastighet  |  IT  |  Måltidsservice  |  Service 

Städservice  |  Säkerhet

Ekonomi och upphandling
Budget,  Redovisning,  Upphandling

Personal
Lön, Personal,  

Bemanningsenheten,  
Oasen 

Utveckling 
Kansli, Kommunikation, Näringsliv, 

Digital utveckling, Kvalitet, 
Agenda 2030

Kommundirektör
Förvaltningsorganisation

Kommundirektör
Peter Lönn  

(en samlad förvaltning)

Framtidens välfärd och  
samhällsutveckling

Fu
llm

äk
tig

es
 b

er
ed

ni
ng

ar

Tillfälliga beredningar

Valberedning

Kommunstyrelse
- KS enligt kommunallagen
- Samhällsbyggnadsnämnd
- Nämnd för övriga frågor

Ordförande Per Vorberg (M)

Välfärdsnämnd
Utbildning, socialtjänst, kultur, fritid  

Ordförande Maria Kornevik Jakobsson (C)

Valnämnd
Ordförande Wiene Samuelsson (M)

Revisorer
Ingegerd Helén (S)

Miljö- och 
bygglovsnämnd

Ordförande  
Grim Pedersen (M)

Överförmyndarnämnd
i samverkan med  

Kungsbacka, Mölndal, Partille
Ordf Amanda Brown Stjärna (M) 

Mölndal 

Kommunfullmäktige
Ordförande Roger Nordman (M)

Politisk organisation
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Coronapandemin
Text finns tillgänglig på Meetings  
innan kommunstyrelsens möte den 4 mars. 

Världen, Europa och Sverige 
År 2020 är exceptionellt ur många perspektiv. Corona-
pandemin gav under våren en extremt snabb nedgång 
i produktion och sysselsättning, såväl i Sverige som i 
omvärlden. Verksamheten i kommunen fick ställa om i 
rekordfart. Ekonomin har vänt tydligt uppåt sedan dess, 
men i vilken takt återhämtningen kommer att fortgå är 
fortfarande högst osäkert. 

Kommunal verksamhet finansieras huvudsakligen av 
skatteintäkter. Skatteintäkternas storlek för den enskilda 
kommunen påverkas huvudsakligen av utvecklingen på 
riksnivå. Därför är världskonjunkturen lika viktig för 
Härryda som utvecklingen i den närmaste omgivningen. 
Globalisering, ny teknik, förändringar i klimat, demogra-
fi och värderingar förändrar kontinuerligt förutsättning-
arna för människor och samhällen i vår omvärld. Även 
om vissa geopolitiska frågor inte påverkat lika mycket 

Viktiga förhållanden för resultat  
och ekonomisk ställning  
Ekonomisk osäkerhet i världen innebär också ekonomisk osäkerhet i Härryda kommun. 
Under 2020 ökade kommunens befolkning med 0,7 procent och antalet färdigställda bostäder var läg-
re än önskat. Även vår kommun står inför demografiska utmaningar när äldre kommuninvånare blir 
fler samtidigt som de i arbetsför ålder inte ökar i samma takt.

För valtningsberättelse
VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR RESULTAT 

OCH EKONOMISK  STÄLLNING

Årlig ökning av invånarantal 2011–2020
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innan kommunstyrelsens möte den 4 mars. 
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som befarat finns det fortfarande osäkerhet kring dessa. 
Någon skarp ljusning för den globala investeringskon-
junkturen är svårt att se i närtid. Sannolikt kommer Här-
ryda kommun, liksom andra kommuner, att uppleva de 
närmaste åren som ekonomiskt skakiga. Samtidigt finns 
ett behov av att rusta kommunen för att möta demogra-
fiska utmaningar i form av fler yngre och äldre invånare. 

Befolkning och bostadsbyggande
Härryda kommuns befolkning uppgick till 38 246 
personer vid årsskiftet 2020/2021. Under 2020 ökade 
befolkningen med 269 personer. Befolkningstillväxten 
har under den senaste femårsperioden legat på en årlig 
ökning om knappt 1 procent. Utfallet för 2020 blev lägre, 
knappt 0,7 procent. 

Det är en lägre ökning än kommunens ambition, och 
orsaken är huvudsakligen ovanligt låg omflyttning i det 
befintliga bostadsbeståndet samt få färdigställda bostäder. 
Årets befolkningsökning fördelas mellan flyttnings- och 
födelsenetto, 186 respektive 83 invånare. Under femår-
sperioden 2016–2020 har det byggts 737 bostäder som 
omfattar 320 småhus och 417 i flerbostadshus. Under 
året färdigställdes 201 bostäder, vilket är 98 bostäder fler 
än föregående år. Enligt bostadsförsörjningsprogram-
met beräknas det under perioden 2021–2025 att startas 
byggnation av nästan 3 500 bostäder. Beroende på bland 
annat konjunktursvängningar kan avvikelser i bostads-
försörjningsprogrammet vad gäller antalet verkliga 
byggstarter att uppstå. Andelen bostäder i flerbostadshus 
kommer att fortsätta att öka successivt i kommunen. 
Härryda kommun är en kranskommun med relativt ung 
befolkning. Andelen invånare i åldersgrupperna 0–19 
år är sex procentenheter högre än rikssnittet, samtidigt 

För valtningsberättelse
VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR RESULTAT 

OCH EKONOMISK  STÄLLNING

Antalet färdigställda bostäder 2011–2020
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0–5 år 7%

16–19 år 
5%

6–15 år 
16%

65–84 år 15%

45–64 år 
27%

20–44 år 
28%

85– år 2%

Medelåldern i Härryda kommun är 39,5 år, 
att jämföra med 41 år i riket.
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som andelen över 65 år är cirka tre procentenheter lägre. 
Invånarnas medelålder är 39,5 år, jämfört med 41 år i 
riket. Skillnaderna i åldersstruktur gör bland annat att 
kommunen har högre kostnader per invånare för förskola 
och utbildning men lägre kostnader för hemtjänst och 
äldreboende än genomsnittet. Kommunens invånare är 
välutbildade, 90 procent av befolkningen mellan 20 och 
64 år har gymnasial utbildning. 48 procent av dessa har 
dessutom en eftergymnasial utbildning medan rikssnittet 

ligger på 41 procent. Invånarnas inkomster är cirka 19 
procent högre än genomsnittet för resten av landet och 
högst i Västra Götalandsregionen. 

Under året har Förbo färdigställt 51 nya lägenheter i 
kvarteret Tallspinnaren i Mölnlycke. Byggnation av ytter-
ligare 102 lägenheter pågår i Landvetter med inflyttning 
under 2021. 

Totala pensionsförpliktelser 789,7 mnkr  
varav kommunen 786,8 mnkr
Härryda kommun redovisar sedan 2006 enligt fullfond-
smodellen och det betyder att hela pensionsskulden 
inklusive ansvarsförbindelsen redovisas i balansräkningen. 
Ingen del av pensionsåtagandet är externt placerad och 
finanspolicyn, som är antagen av kommunfullmäktige, 
anger att sådana placeringar kräver ett särskilt fullmäkti-
gebeslut. Långtidsprognosen för pensionsskulden visar 
att utbetalningarna under 40 år kommer att bli cirka 400 
mnkr högre än kostnaden enligt fullfonderingsmodellen, 
vilket innebär i genomsnitt ett ökat likviditetsbehov på 
cirka 10 mnkr årligen. Bolagens pensionsåtagande säkras 
genom traditionell pensionsförvaltning.

Utifrån demografiska utmaningar
Paradoxalt nog gör Härryda till följd av stora tillfälliga, 

Pensionsförpliktelser koncernen Mnkr

Härryda kommun 786,8

Förbo AB 0,0

Härryda Energi AB 2,9

Landvetter Södra Utveckling AB 0,0

Summa pensionsförpliktelser koncernen 789,7

Pensionsförpliktelse kommunen

Total pensionsförpliktelse i balansräkningen 786,8

varav avsättning inklusive särskild löneskatt  227,7

varav ansvarsförbindelse  
inklusive särskild löneskatt 559,4

För valtningsberättelse
VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR RESULTAT 

OCH EKONOMISK  STÄLLNING

Under 2020 ökade befolkningen med 
269 personer eller 0,7 procent.
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Näringsliveti  HÄRRYDA KOMMUN                   NR 2 • NOVEMBER 2020

Företagsklimatet:

Olof Nilsson
är årets företagare

Vi klättrar Folkliv 
i Mölnlycke

Ny Policy 
– Företagen 
prioriteras

Agenda 2030
i toppen

Ett dynamiskt näringsliv är en grundförutsättning för ett 
växande Härryda kommun. Det är genom företagande som 
nya arbetstillfällen och förutsättningar för att bo, leva och 
verka i kommunen skapas. Härryda kommun har som mål 
att vara Sveriges bästa näringslivskommun. 2020 placerade 
sig Härryda kommun på plats 7 av landets 290 kommuner 
i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet. Kom-
munen har också befäst positionen som kommunen med 
den bästa dialogen med och servicen för byggföretag, enligt 
undersökningen Byggdialogindex. 

Kommunens arbete utgår från det näringslivsstrategsiska 
programmet fastslaget av kommunfullmäktige. Fokusom-
råden för Härryda kommun är att arbeta med kompetens-
försörjning, kommunens attraktionskraft, infrastruktur, 
markfrågan, företagsklimat och innovationskraft. Under 
året har kommunstyrelsen antagit en näringslivspolicy som 
tar avstamp i tre principer; företagen prioriteras, företagen 
är våra kunder och företagen utvecklar Härryda kommun. 
Alla kommunens verksamheter och medarbetare bidrar till 
att skapa goda förutsättningar för företagande i kommunen. 
Arbetet med näringslivsfrågor är prioriterat och en självklar 
del i ordinarie styrning i linjeorganisationen. 

I kommunen finns över 4 000 aktiva företag. Totalt finns 
cirka 16 897 arbetstillfällen inom kommunens gränser. 

Under 2010-2018 har antalet 
arbetstillfällen i kommunen 
ökat med 21,9 procent, och det 
är den största ökningen inom 
Göteborgsregionen. Arbetslös-
heten inklusive personer i program med 
aktivitetsstöd 16-64 år var vid årets slut 5 
procent vilket är en ökning jämfört med fö-
regående år med 1,5 procentenheter. Det kan jämföras 
med riket på 8,8 procent.

Mer än hälften av alla företag i kommunen är enskilda 
näringsidkare och de flesta i denna grupp har inga anställda. 
Den största arbetsgivaren är Härryda kommun och den 
största arbetsplatsen är Landvetter flygplats. I kommunen 
finns flera privata företag där antalet medarbetare överstiger 
200, till exempel LogisNext, Arcam, Cochlear och Emerson.

Efterfrågan på företagsmark överträffar tillgången i hela 
Göteborgsregionen och Härryda kommun är extra attrak-
tivt med tanke på närheten till flygplatsen mellan Göteborg 
och Borås med riksväg 40 som en central nerv. Under året 
har sex företag påbörjat sin etablering i kommunen genom 
att förvärva mark för byggnation mm. Kommunens före-
tagsparker är fulltecknade och arbete ska påbörjas för att ta 
fram fler detaljplaner för verksamhetsmark.

Näringsliveti  HÄRRYDA KOMMUN  •  NR 1 • 2020

Detta händer i

hur funkar  
det?

Sammels gård  i utveckling

Råda säterii ny kostym
Prao 
och praktik

3
  

Landvetter Södra

      frågor till trafikchefen

Näringsliv – förutsättning för en stark kommun

pandemirelaterade tillskott, ett mycket starkt resultat i år. 
Givet de ryckiga förutsättningarna under året är det dock 
inte konstigt. De statliga tillskotten har givit goda eko-
nomiska förutsättningar att hantera pandemin. Samtidigt 
kommer den demografiska utvecklingen att ge stora 
utmaningar och långsiktiga effekter på ekonomi och 
bemanning framöver. Det blir en stor utmaning att både 
effektivisera verksamheten och komma ikapp med sådant 
som inte kunnat göras till följd av pandemin. Årets starka 
ekonomiska resultat kan skapa förväntningar som inte är 
möjliga att uppfylla på längre sikt.

Kommunkoncernens kanske största utmaning är den 
demografiska utvecklingen de närmaste 10 åren. Befolk-
ningen i riket kommer att öka inom alla åldersgrupper, 
men den största ökningen sker bland våra allra äldsta och 
allra yngsta invånare. En likartad utveckling kommer 
sannolikt att ske i Härryda kommun. Oavsett utveckling-
en i den egna kommunen kommer utmaningen att bestå 
då kostnadsökningen utjämnas mellan kommunerna. 
Samtidigt som andelen invånare över 80 år kommer att 
öka med nästan 50 procent kommer andelen som är i 
arbetsför ålder enbart att öka med 5 procent. Utmaning-

en ligger såväl i att finansiera de förändrade behoven 
som att förse verksamheten med personal. Sannolikt 
kommer denna utveckling att ställa krav på kommunen 
både avseende prioriteringar, förändrat arbetssätt och ny 
finansiering. 

Utifrån finansiella risker och riskhantering  
Den av fullmäktige beslutade finanspolicyn innehåller 
riktlinjer och regler i form av riskmandat och limiter för 
finansverksamheten inom kommunen och de helägda bola-
gen. Finanspolicyn för kommunen och Härryda Energi har 
följts. Koncernens långfristiga upplåning uppgår till 2 019 
mnkr, fördelat på Härryda kommun, Härryda Energi samt 
42 procent av Förbo långfristiga skulder. För Härryda En-
ergi har kommunen gått i borgen. Inga borgensåtaganden 
har gjorts för Förbo. Med tanke på tillgångssidan bedöms 
risken av skuldsättningen vara låg.

Under året har borgenspolicyn uppdaterats och beslut om 
utökad borgen till föreningar har fattats. Det innebär en 
högre risknivå, men risken är fortfarande på en mycket  
låg nivå. n
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För valtningsberättelse
HÄNDELSE  AV VÄSENTLIG  BETYDELSE

Bolagisering av vatten och renhållning  
Under 2020 har ett arbete pågått för att verkställa bola-
giseringen. Kommunfullmäktige fastställde i december 
detaljerna kring det nya bolaget Härryda Vatten och Avfall 
ab och godkände den tillträdande bolagsstyrelsen. Bolaget 
ska vara ett eget helägt kommunalt bolag. Verksamheten 
överförs till det nya bolaget 2021. Kostnaden för verk-
samheten 2020 var 129 mnkr och finansieras via avgifter. 
Anläggningstillgångarna uppgår till 656 mnkr. 

Driften av belysning  
Under 2020 togs nödvändiga beslut så att kommunens 
belysning vad gäller ägande, drift och underhåll förs över 
till Härryda Energi. Överföringen gäller från 2021.

Landvetter Södra etapp 1  
Avsiktsförklaringen med de sex utvalda byggaktörerna 
som nu ingår i konsortiet för utvecklingen av Landvetter 
Södra etapp 1 antogs 2019. De utvalda bolagen för etapp 
1 är: gbj Bygg, Riksbyggen, Serneke, Skanska, Veidekke 
och Wallenstam. Fokus har under året varit att bygga upp 
en robust organisation i konsortiet. Arbetsgrupper har 
formerats för att hantera totalekonomin, genomförande-
frågor samt gemensam målbild. 

Härryda – här vågar vi!  
Kommunens vision fastställdes av kommunfullmäktige 
2019. Alla verksamheter har varit med och jobbat fram 
underlag för gemensamma förhållningssätt utifrån 
visionen: ”Härryda - här vågar vi!” 

Kommunen
Plan fastställd för inflyttning på nya äldreboendet 
på Säteriet Ett nytt äldreboende planeras att öppna 
den 1 januari 2022 på Säteriet i Mölnlycke. Det kommer 
att drivas av Attendo och Härryda kommun ska köpa 
54 platser. Tre månader från öppnandet ska kommunen 
belägga 54 platser och därför har en plan för inflyttning 
upprättats.

Organisationsförändring  
Från årsskiftet tillhör vuxenutbildningen sektorn för 
socialtjänst och ingår i verksamheten Härryda framtid. 
En gemensam organisation underlättar samverkan och 
samarbete och ger bättre förutsättningar för att kunna 
kraftsamla kommunens arbetsmarknadsåtgärder.

Avtal med Nytida AB  
Övergång till Nytida ab för driftentreprenad av Hjortens 
gruppbostad och dagliga verksamhet gjordes under våren.

Arena och bostäder i Mölnlycke fabriker  
Samtidigt som 600 nya bostäder byggs strax intill det 
gamla industriområdet i Mölnlycke bygger kommunen 
en ny idrottsarena. Med två stora hallar och plats för 
cirka 1 600 sittande åskådare, kafé, utställningsyta och 
små butikslokaler blir arenan den största idrottsarenan 
i Härryda kommun och kan tas i drift vid halvårsskiftet 
2021. Kostnaden beräknas uppgå till 135 mnkr.

Försäljning och inköp av mark  
Under året såldes kommunal mark för 146 mnkr. Under 
året har verksamhetsmark sålts i Bårhult företagspark, 
Björröd och Björkåsen. Mark för bostäder har sålts på 
Idrottsgatan, i Landvetters Backa, Säteriet (säbo) och 
Stenhuggeriet. Inga större markinköp inom ramen för 
kommunen exploateringsverksamhet är gjord. 

Nytt vattenverk i Hindås  
Under 2020 har nya avrop inom ramen för samver-
kansavtalet mellan Härryda kommun och Svevia med 
en omslutning om 72 mnkr gjorts. Gjorda beställningar 
avser överföringsledningar mellan orterna Hindås och 
Landvetter samt ledningar från intagsstationen i Västra 
Nedsjön till det framtida vattenverket. Projektet är indelat 
i fyra etapper, överföringsledningar, råvattenpumpstation, 
högvattenreservoar och vattenverk. Projektering på 
vattenverket pågår och upphandling av entreprenaden 
genomförs under 2021.

Utgiften för vattenverket beräknas uppgå till 547 mnkr 
och uppgick 2020 till 105 mnkr.

Gymnastik- och trampolinhall i Mölnlycke fabriker  
Kommunen har tecknat avtal om att köpa en gymnastik- 
och trampolinhall i Mölnlycke fabriker. Förväntat tillträde 
till hallen är 2021. n

Verksamhetsförändringar och  
byggstarter
VA-verksamheten har bolagiseras och driften av kommunens belysning flyttas över till Härryda Energi. 

Tre betydande rättstvister  
i kommunen pågår

• Skanska Sverige AB. Fakturor om 2 mnkr bestrides 
och avser dagvattenparken i Mölnlycke på grund av 
felprojektering. 

• RenoNorde, rättslig process pågår. Kommunen är 
inte nöjd med utförda tjänster inom renhållning, 1,5 
mnkr. 

• Trafikverket.  Rekvirering om 7,2 mnkr från 
Trafikverket med otillräckligt underlag har bestridits. 
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Året har inneburit fortsatt uppbyggnad för arbetssätt och processer kring kommunens styrmodell.  
Alla verksamheter varit med och jobbat fram underlag för gemensamma förhållningssätt utifrån 
visionen.”Härryda – här vågar vi!”

För valtningsberättelse
STYRNING OCH UPPFÖLJNING AV DEN KOMMUNALA VERKSAMHETEN

t

      Styrning av koncernen 
Kommunfullmäktige tillsätter representanter till bola-
gens styrelse. Sammansättningen beslutas i samband med 
årsstämman och motsvarar aktuell politisk representation 
i respektive kommun. Kommunerna styr bolagen även 
genom ägardirektiv och bolagens styrelse ska inhämta 
Härryda kommunfullmäktiges ställningstagande inför 
beslut av principiell karaktär eller av större vikt.

 Styrning av Härryda kommun
Härryda kommuns styrmodell innebär att styrning sker med 
hjälp av vision, förhållningssätt, inriktningar och mål utöver 
de ekonomiska ramarna. Styrmodellen infördes från och 
med 2019 och även 2020 har inneburit fortsatt uppbyggnad 
för arbetssätt och processer kring styrmodellen. 
All verksamheter har varit med och jobbat fram underlag 
för gemensamma förhållningssätt utifrån visionen. 

Styrning och uppföljning  
av den kommunala verksamheten

Kommunens vision och förhållningssätt

Verksamhetens grunduppdrag

Ekonomistyrning
Ekonomiska ramar

Resultats- 
fördelningsmodell

Investeringar
Ekonomistyrnings- 

principer

Kvalitetsstyrning
Kvalitetssäkring av 
grunduppdraget 

och  
kvalitetsindikatorer

Målstyrning
Prioriterade mål med 

inriktningar  
och uppdrag

Prioriterade frågor  
i utvecklingsarbetet

Styrmodellen innehåller följande delar:
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. 
Våra ledord: mod, nytänkande, handlingskraft.

Verksamhetens grunduppdrag
Verksamhetens grunduppdrag avser uppdrag enligt lagstiftning och 
andra både statliga och kommunala styrdokument. Grunduppdraget 
ska beskriva varför verksamheten finns, vad den ska göra och för 
vem. Grunduppdraget är relativt beständigt över tid. 

Ekonomiska ramar, prioriterade mål och kvalitet
Politikerna, inom parti, block eller annan gruppering utarbetar en 
strategisk plan som antas av kommunfullmäktige. Den strategiska 
planen beskriver det som politiken vill åstadkomma under man-
datperioden, både vad gäller kommunens roll som serviceutförare 
och rollen som demokratiaktör/samhällsutvecklare. 
Den årliga budgeten utgår från den strategiska planen och ska ge 
konkretiseringar, främst med fokus på serviceuppdraget. Budgeten 

som fastställs av kommunfullmäktige anger ekonomiska ramar och 
prioriterade mål, inriktningar och uppdrag. Utifrån detta utarbetas 
nämndspecifika verksamhetsplaner där även kvalitetsindikatorer 
ingår för att beskriva kvaliteten i grunduppdrag och inriktningar.
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Förhållningssätten ska uttrycka vad som ska känneteckna 
hur vi är och agerar i vårt arbete, för att gemensamt sträva 
mot visionen. Förhållningssätten ska vara kulturskapande 
för kommunen som organisation. Ambitionen är att 
förhållningssätten ska vara på plats under första halvåret 
2021.

En annan bärande del i styrmodellen är att tydliggöra 
verksamheternas grunduppdrag och att säkerställa 
kvaliteten i grunduppdraget. Styrmodellen behöver 
kontinuerligt vidareutvecklas i gemensam dialog mellan 
politik och förvaltning för att säkerställa att den ger 
ändamålsenlig och effektiv styrning av kommunens 
verksamheter. 

Budget och verksamhetsplaner
Budget beslutas av kommunfullmäktige i juni varje år. 
En viktig övergripande del i styrmodellen är vision 
och förhållningssätt. Visionen utgör en gemensam 
ledstjärna och pekar ut riktningen för kommunen. 
Under 2020 antog kommunfullmäktige majoritetens 
budget för 2021 och plan för 2022–2025. I samband 
med detta tar kommunfullmäktige också beslut om 
politiskt styrdokument med inriktningar och uppdrag. 
Under hösten som följer tar respektive nämnd – 
kommunstyrelsen och välfärdsnämnden – fram 
verksamhetsplaner för kommande verksamhetsår, vilka 
noteras av kommunfullmäktige i november.

Uppföljning
Uppföljningen ingår som en del i kommunens 
planerings- och styrsystem. Hur budget och utfall 
stämmer överens, är ett mått på den kontroll som 
kommunens beslutsfattare har över den egna ekonomiska 
utvecklingen. Under året görs fem uppföljningar med 
prognoser inklusive delårsbokslut per den 31 augusti, 
samt ett årsbokslut. I samband med delårsbokslut och 
bokslut gör nämnderna även en verksamhetsberättelse 
med uppföljning av uppdrag, mål och ekonomi. 
Kvalitetssäkring av uppdragen sker löpande under året 
med hjälp av kvalitetsindikatorer och kvalitetsfaktorer i 
respektive nämnd samt i verksamhetsberättelserna.

Uppföljning av uppdragen görs i årsredovisningen under 
verksamhetsberättelserna på sidorna 49-64. 

I samband med delårsbokslut och årsbokslut 
sammanställs och analyseras prognos och resultat för 
kommunens bolag i en sammanställd redovisning. 

En redovisning av bolagen görs på sidorna 67-69. 

Uppföljning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt  
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt består enligt 6 
kap. 1 § kommunallagen (2017:725) i att ha uppsikt 
över övriga nämnders och eventuella gemensamma 
nämnders verksamhet. I uppsiktsplikten ingår även att 
styrelsen ska ha uppsikt över sådan avtalssamverkan 

som sker enligt 9 kap. 37 § kommunallagen eller 
enligt annan lag eller författning. Styrelsen ska vidare 
ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs 
i kommunala bolag, stiftelser och föreningar samt 
i kommunalförbund som kommunen är medlem 
i. Av reglementet för kommunstyrelsen framgår 
att styrelsen har ett helhetsansvar för kommunens 
verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning 
samt att styrelsen ansvarar för att fullmäktiges uppdrag 
verkställs och följs upp. För att fullgöra sina uppgifter 
utövar styrelsen löpande tillsyn och kontrollerar 
att nämnder och bolag följer av fullmäktige 
angivna mål och riktlinjer. Kommunstyrelsen 
har rätt att göra påpekanden, lämna råd och 
anvisningar. Om nödvändigt kan styrelsen föreslå 
att kommunfullmäktige ingriper. Kommunstyrelsen 
har formaliserat hur uppsiktsplikten ska fullgöras 
genom att den 5 mars 2020 § 110 anta riktlinjer 
för kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Det har vid 
kommunstyrelsens fullgörande av uppsiktsplikten inte 
framkommit annat än att verksamheten under 2020 
i berörda hel- och delägda bolag bedrivits i enlighet 
med av fullmäktige uppställda ändamål och inom de 
kommunala befogenheterna. Det som framgår av 
bolagens årsredovisningar och övrig rapportering leder 
inte heller till någon annan slutsats.

Intern kontroll 
Syftet med intern kontroll är att säkerställa att 
verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och 
kostnadseffektivt sätt, att tillförlitlig finansiell 
rapportering sker samt att lagar och regelverk efterlevs. 
Nämnderna antar årligen en plan för intern kontroll 
för att följa upp att verksamheten bedrivs enligt de 
mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt samt enligt 
bestämmelser i lag och författning. Planen utgår från 
en analys där förvaltningen identifierat och värderat 
risker utifrån sannolikheten att de faller ut och hur 
väsentliga följderna är om så sker. Under året genomförs 
uppföljning och kontroller. Resultatet av den interna 
kontrollen redovisas i samband med årsbokslutet till 
välfärdsnämnden och till kommunstyrelsen. 

Under 2020 har metoden som används utvecklats i syfte 
att hantera mer relevanta risker och därigenom utveckla 
internkontrollen som verktyg för verksamhetsutveckling 
och kvalitetssäkring. Utvecklingen av den interna 
kontrollen beaktar den revision som utfördes av 
revisions- och konsultbolaget ey och som presenterades 
i mars 2020 på uppdrag av kommunens revisorer. 
Arbetet med intern kontroll kommer fortsätta utvecklas, 
bland annat genom tydligare riskkartläggning och 
prioritering. En ytterligare utveckling är att även miljö- 
och bygglovsnämnden antar en plan för intern kontroll, 
liksom valnämnden vid de år det är val. n

För valtningsberättelse
STYRNING OCH UPPFÖLJNING AV DEN KOMMUNALA VERKSAMHETEN
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Uppföljning av finansiella mål för god ekonomisk hushållning

Finansiella mål
Utfall 
2020

Utfall 
2019

Utfall 
2018

Utfall 
2017

▲ Soliditetsnivån ökar  
med en procentenhet per år. Förändring av soliditet 1 2 0 0 

● Resultatet är 2,5 procent av  
     verksamhetens nettokostnader.

Resultatets andel av verksam-
hetens nettokostnader, % 13,3 7,0 3,4 6,4 

Resultatet för koncernen uppgår till 13,3 % av verksamhetens nettokostnad och målet uppnås både för 2020 samt för 
fyraårsperioden. Soliditeten ökar med en procentenhet till 33 %, vilket innebär att målet uppnås för 2020 men inte mätt för 
fyraårsperioden. 

Genom ägardirektiv regleras dessutom lönsamhet, soliditet och avkastning.

För valtningsberättelse
GOD EKONOMISK  HUSHÅLLNING

Uppföljning av finansiella mål för god ekonomisk hushållning
Måluppfyllelsen mäts och analyseras i rullande fyraårsperioder. Kommunfullmäktiges finansiella mål syftar bland 
annat till att klara av framtida pensionsutbetalningar utan att urholka kommunens likviditet på sikt.

Finansiella mål
Utfall 
2020

Utfall 
2019

Utfall 
2018

Utfall 
2017

● Soliditetsnivån ökar  
med en procentenhet per år. Förändring av soliditet 1 3 -1 1

● Resultatet är 2,5 procent av  
     verksamhetens nettokostnader.

Resultatets andel av verksam-
hetens nettokostnader, % 11,4 5,3 1,5 4,8

Det finansiella målet ”soliditeten ökar med en procentenhet per år” uppnås både under 2020 och för fyraårsperioden.  
Soliditeten ökar med en procentenhet från 31 procent till 32 procent. Tack vare det goda resultatet om 234 mnkr ökar soliditeten 
trots en hög investeringsvolym samt ökad upplåning med 200 mnkr till 900 mnkr.

Resultatet för 2020 uppgår till 11,4 procent av verksamhetens nettokostnad vilket är högre än målsättningen 2,5 procent. Det 
betyder att målet nås både för det enskilda året och sett över en rullande fyraårsperiod. Detta trots ett svagt resultat 2018.

  Uppföljning av mål – koncernen

I samband med antagande av budget för 2020 har kommunfullmäktige fastställt att de finansiella målen för god ekonomisk 
hushållning omfattar såväl kommunen som koncernen. De finansiella målen mäts och analyseras i rullande fyraårsperioder.

t

Målen för god hushållning i Härryda kommun ska medverka till att varje generation tar ansvar för 
sitt nyttjande av kommunal verksamhet. Det övergripande målet är att vi efterlämnar miljömässiga, 
sociala och ekonomiska förutsättningar som är minst lika goda som vid övertagandet. 

● Uppfyllt    ▲ Delvis uppfyllt    n Ej uppfyllt

● Uppfyllt    ▲ Delvis uppfyllt    n Ej uppfyllt

God ekonomisk hushållning 

  Uppföljning av mål – kommunen

I kommunallagen anges att det för ekonomi och verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god 
ekonomisk hushållning. Kommunfullmäktige har fastställt två finansiella mål och fyra verksamhetsmål.  Sammantaget 
bedöms Härryda kommun uppnå god ekonomisk hushållning.  Det mycket goda resultatet för 2020 bidrar till att de fi-
nansiella målen uppnås både 2020 och för den senaste fyraårsperioden. Av fyra verksamhetsmål bedöms två som uppfyllda 
och två som delvis uppfyllda. Det innebär en förbättring jämför med 2019.
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Politiskt prioriterade  
områden Indikator

Utfall 
2020

Utfall 
2019

Utfall 
2018

Utfall 
2017

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

Befolkningstillväxt, andel (%) 0,7 0,5 1,1 0,8

Antal färdigställda lägenheter 201 103 197 81

Andel av större exploateringsområden med alla tre  
upplåtelseformerna, % 80 80 60 50

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

Antalet färdigställda lägenheter har inte mött en befolkningsökning på lägst 1,5%. Antalet har dock fördubblats jämfört med före-
gående år och kunde bidragit till en högre befolkningsökning. Med de projekt som finns i bostadsförsörjningsprogrammet för de 
närmaste åren samt de detaljplaner som kommunen arbetar med, bör målet på sikt uppfyllas med god marginal.

● Full behovstäckning inom 
förskoleverksamheten 
och föräldrar kan välja 
verksamhetsform.

Antal barn som ej erhållit plats inom fyra månader  
(accepterar fler än ett alternativ) 0 0 0 0

Andel föräldrar som får förstahandsval beträffande  
verksamhetsform, % 100 100 100 100

Vårdnadshavare har erbjudits att välja mellan förskola och familjedaghem. Kommunen har klarat full behovstäckning och alla 
föräldrar har fått sitt förstahandsval beträffande verksamhetsform.

▲ Alla elever har efter 
slutförd grundskola  
eller gymnasieutbildning 
tillräcklig kompetens 
för arbete eller fortsatta 
studier.

Andel elever behöriga till gymnasieskolan, % 92,9 91,7 93,1 93,4

Andel elever med examen inom fyra år, inklusive IV/IM, % 80,7 77,8 77,3 76,3

Arbetslöshet, inklusive personer i program med aktivitets-
stöd, 18–24 år (% av befolkningen i Härryda kommun) 7 4,8 3,9 2,5

Arbetslöshet, inkl personer i program med aktivitetsstöd, 
18–24 år (% av befolkningen i Länet) 10,7 7,8 7,1 5,1

Målet bedöms vara delvis uppfyllt. Andelen elever från grundskolan som blev behöriga till gymnasiet är fortsatt hög och 
andelen elever som tar studentexamen inom fyra år är fortsatt hög i förhållande till andra kommuner. Även om alla elever inte 
når gymnasieexamen så går många ut till arbete och försörjning - både de som studerat på yrkesprogrammen och de som 
läst högskoleförberedande program. Några fortsätter ett fjärde år och en del läser vidare på Vuxenutbildningen i den takt som 
passar dem bäst. Ungdomsarbetslösheten har ökat, men är låg jämfört med övriga kommuner i regionen.

● Det finns bostäder av 
god kvalitet och god 
tillgänglighet för äldres 
och funktionsnedsattas 
bedömda behov.

Antal ej verkställda beslut inom tre månader  
avseende särskilt boende 14 28 19 7

Behov av särskilt boende, personer 300 330 338 307

Antal platser särskilt boende 296 288 288 288

Beräknat behov av bostad för funktionsnedsatta 
över 19 år, personer 131 130 129 116

Antal lägenheter för funktionsnedsatta 126 127 124 115

Målet bedöms vara uppfyllt. Antalet äldre i behov av plats på särskilt boende har för 2020 varit färre än beräknat.  
Trots detta har det med anledning av covid-19 ibland tagit lite längre tid att erbjuda plats. 14 personer har väntat längre än tre 
månader på verkställande av sitt beslut, varav hälften erhållit minst ett erbjudande, men tackat nej. Av de sju som ej erhållit något 
erbjudande alls är en person bosatt i Härryda kommun. Övriga med beslut utan erbjudande bor i de flesta på särskilt boende i 
annan kommun. Vid årsskiftet fanns ca 25 lediga platser, varav 6 stycken på covid-enheten vilka ej erbjudits boende på vanligt 
sätt. Att flera lägenheter varit lediga beror på en kombination av tillfälligt användande av permanentplatserna som korttidsplatser, 
samt att smittläget vid mättillfället inte medgav erbjudande av vissa lediga lägenheter. Lediga lägenheter erbjuds alltid så fort  
det blir möjligt.
För målgruppen funktionsstöd pågår ett arbete med att hitta en bra balans mellan behov och utbud av bostad med särskild ser-
vice. Färre personer än prognostiserat har varit i behov av en bostad med särskild service. Fem personer väntade vid årsskiftet 
på plats och alla hade erhållit minst ett erbjudande eller hade en pågående planering. För några barn/ungdomar med särskilda 
behov köper kommunen plats av annan vårdgivare.

För valtningsberättelse
GOD EKONOMISK  HUSHÅLLNING

Målen avser bostadsbyggande, förskoleverksamhet, grundskola och gymnasium samt bostäder för äldre och personer med 
funktionsnedsättning. Nedan redovisas fastställda verksamhetsmål med förvaltningens bedömda måluppfyllelse.

Uppföljning av verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning

● Uppfyllt    ▲ Delvis uppfyllt    n Ej uppfyllt

n
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För valtningsberättelse
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Ekonomisk ställning – finansiell analys
Syftet med den finansiella analysen är att visa om koncernen och kommunen upprätthåller en god 
ekonomisk hushållning, genom att redovisa ekonomisk utveckling och ställning över tiden.

  KONCERNEN
Sammanställd redovisning tas fram för att ge en bild 
av kommunens åtaganden oavsett i vilken juridisk 
form verksamheten bedrivs. Resultatet för koncernen 
är 263 mnkr, vilket motsvarar åtta procent av 
omsättningen på 3,3 miljarder. I redovisningen ingår 
förutom kommunen även Härryda Energi, Förbo 
och Landvetter Södra Utveckling. Kommunen äger 
100 procent i Härryda Energi och Landvetter Södra 
Utveckling samt 42 procent i Förbo. Kommunens 
andel i koncernen är cirka 90 procent.  

Årets resultat är 263 mnkr  
Koncernens resultat visar 263,4 mnkr, vilket är 122 
mnkr högre än 2019 vilket beror på att kommunen 
redovisar bättre resultat 2020. Före koncern-
elimineringar redovisar Härryda Energi 1,4 mnkr, 
Förbo 27,9  mnkr (kommunens andel, totalt redovisar 
Förbo plus 66,4 mnkr) och Landvetter Södra 
Utveckling ett nollresultat. Resterande på 234 avser 
kommunens resultat. För de senaste fyra åren redovisas 
en god resultatutveckling. 

Kostnader och intäkter – marginell ökning
Bruttokostnaderna uppgick till 2 966 mnkr, vilket är 
en marginell höjning med 18 mnkr jämfört med 2019. 
Nettokostnaderna minskade med 20 mnkr till 1 979 mnkr.  
Dryga 90 procent av bruttokostnaderna hänför sig till den 
kommunala verksamheten, vilket är oförändrat jämfört 
med de senaste åren. Verksamhetens intäkter uppgick till 

987 mnkr vilket motsvarar en ökning med 38 mnkr. Skatter 
och utjämning i den primärkommunala verksamheten är 
2 307 mnkr, vilket är en ökning med 4,4 procentenheter. 
Verksamhetens kostnader uppgick till 91 procent av 
de totala intäkterna, vilket är en förbättring med tre 
procentenhet jämfört med 2019. Finansiella kostnader är 
44 mnkr och finansiella intäkter 15 mnkr.  

Investeringar för 607 mnkr  
och stärkt soliditet  
Bruttoinvesteringarna är 616  mnkr och 
nettoinvesteringarna inom koncernen uppgår till 607 
mnkr. Av de redovisade investeringarna kan 390 mnkr 
kopplas till kommunen. Av årets investeringar har 81 
procent finansierats via koncernens interna kassaflöde, 
vilket är en försämring  med fem procentenheter 
jämfört med föregående period. Orsaken  är en högre 
nettoinvesteringsnivå 2020. Soliditeten har stärkts med 
en procentenhet till 33 procent, vilket främst beror på 
det goda resultatet. Den långsiktiga skulden uppgår till  2 
234 mnkr, vilket är en ökning med 335 mnkr. 2 019 mnkr 
avser banklån och 215 mnkr avser långsiktig skuld till 
va-kollektivet samt skuld för gatukostnadsersättning och 
investeringsbidrag. Under året har nya lån upptagits med 
339 mnkr och 4,7 mnkr amorterades. Koncernens likvida 
medel uppgick till 526 mnkr, vilket är en ökning med 335 
mnkr jämfört med 2019. 

  KOMMUNEN
RESULTAT

Positivt resultat 234  mnkr – uppfyller mål
för god ekonomisk hushållning 
Resultatet är det bästa kommunen haft och det är 180 
mnkr bättre än budgeterat. Det motsvarar 11,4 procent 
av verksamhetens nettokostnader, som uppgår till 2,1 
mdkr I resultatet ingår extra tillskott om sammanlagt 
95 miljoner från staten i form av ett generellt 
statsbidrag “välfärdsmiljarder” samt coronastöd. 
Intäkter från exploateringen tillför 69 mnkr varav 
52 mnkr är en ersättning avseende Mölnlycke 
fabriker.  Resultatet exklusive tillskott från staten och 
exploateringsintäkter uppgår till 70 mnkr. Ytterligare 
budgetavvikelser redovisas på sidan 22 samt under 
avsnittet Verksamhetsredovisning. Resultatet är 123 mnkr 
starkare än föregående år och snittresultatet för de 
senaste fyra åren är 117 mnkr. Balanskravet uppnås och 
de två finansiella målen uppnås både för 2020 och för 
den senaste fyraårsperioden.

Resultaträkning, mnkr
BOKSLUT

2020 2019 2018 2017

Resultat före koncerneliminering

Härryda kommun 234,2 110,7 31,0 93,5

Härryda Energi AB 1,4 3,7 1,3 1,4

Landvetter Södra Utv AB 0,0 0,0 -1,3 -

Andel av Förbo AB:s resultat 27,9 26,6 35,3 25,0

Summa 263,4 140,9 66,3 119,9

Resultat efter koncerneliminering

Härryda kommun 241,1 124,2 36,6 98,4

Härryda Energi AB -6,0 -9,1 -5,8 -4,6

Landvetter Södra Utv AB -0,2 26,7 -0,5 -

Andel av Förbo AB:s resultat 28,6 -0,9 36 26,1

Summa 263,4 140,9 66,3 119,9

t
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Intäkter och kostnader – oförändrade nivåer 
Verksamhetens intäkter är 663 mnkr vilken är en 
marginell ökning med 19 mnkr jämfört med 2019. 
Kostnaderna är oförändrade och uppgår till 2 588 mnkr. 
Personalkostnaderna är den största kostnadsgruppen och 
uppgår till 1 689 mnkr vilket är en ökning på 30 mnkr. 
Antalet anställda har minskat något och löneökningen 
är enligt budgeterad nivå på 2,5 procent.  Kostnader för 
avskrivningar ligger på samma nivå som 2019, 130 mnkr.  

Verksamhetens nettokostnader  
och skatteintäkter 

Verksamhetens nettokostnader bör vara lägre än 
kommunens skatteintäkter och utjämningsbidrag. 
Ett mått på detta är nettokostnadernas andel av 
skatteintäkter och utjämningsbidrag, som visar 
hur stor del av skatteintäkterna som går till den 
löpande verksamheten. Om en nettokostnadsandel 
redovisas under 100 procent har kommunen en 
positiv balans mellan löpande kostnader och intäkter. 
Nettokostnadsandelen är 90 procent, vilket är en 
förbättring med fem procentenheter jämfört med 

2019. Verksamhetens nettokostnader uppgick till 2  
056 mnkr, och skatteintäkter och utjämningsbidrag 
uppgick till 2 307 mnkr. Nettokostnaden har minskat 
med 0,8 procentenheter medan skatteintäkter 
och utjämning har ökat med 4,4 procentenheter. 
I genomsnitt har kommunen under den senaste 

fyraårsperioden en marginell skillnad i ökningstakt 
mellan nettokostnad respektive skatteintäkter och 
utjämningsbidrag. Nettokostnaderna har i genomsnitt 
stigit med 3,2 procentenheter och skatteintäkter och 
utjämningsbidrag har stigit med 4,3 procentenheter 
under perioden. Exkluderas redovisning av 
exploateringsintäkterna från verksamhetens 
nettokostnad landar ökningen 2020 istället på en 
ökning på 0,6 procentenheter. Förändringen som 
redovisas ovan bör ses över flera års tid.

Investeringar på 390 miljoner kronor och en 
självfinansieringsgrad på 94 procent 
Kommunen strävar efter en investeringsverksamhet med 
god planering och framförhållning, och med en jämn 
investeringsnivå över tid. Årets investeringar uppgår 
till 390 mnkr, vilket är den högsta nivå kommunen 
haft. Nivån är dock 408 mnkr lägre än budgeterat 
vilket till stor del beror på tidsförskjutningar och 
fördröjningar av projekt till följd av överklagande 
och ytterligare utredningar. Årets investeringar 
landar under Kommunfullmäktiges taknivå på 
500 mnkr. De två enskilt största investeringarna 
2020 är det nya vattenverket på 105 mnkr och 
Fagerhutskolan i Hindås på 100 mnkr.  Läs vidare om 
fler investeringar och budgetavvikelser under avsnitt 
Verksamhetsredovisning samt på sidan 46. Av årets 
nettoinvesteringar finansierades 94 procent via årets 
resultat och avskrivningar, vilket är 19 procentenheter 
lägre än föregående år. Nettoinvesteringarna är 16,9 
procent av skatteintäkter och utjämningsbidrag, vilket 
är 7,6 procentenheter högre än 2019. Kommunen hade 
under perioden 2017–2019 en total investeringsvolym 
som var högre jämfört med kommunerna i Västra 
Götaland och övriga riket. Det förklaras främst av 
befolkningstillväxten. 

Ökad soliditet till 32 procent 
Soliditeten beskriver kommunens ekonomiska styrka 
på lång sikt, och visar hur stor del av kommunens 
tillgångar som kommunen själv finansierat, det vill 
säga kommunens eget kapital i förhållande till det 
bokförda värdet på tillgångarna. Faktorer som påverkar 
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soliditeten är resultatutvecklingen samt tillgångarna 
och skuldernas förändring. Vid bedömning av den 
ekonomiska situationen är det soliditetens utveckling 
snarare än den absoluta nivån som är mest intressant. 
För 2020 uppgår soliditeten till 32 procent, vilket är en 
ökning med en procentenhet. Orsaken till en ökning 
med  enbart en procentenhet trots ett så bra resultat 
beror främst på nyupplåning om 200 mnkr och den 
höga investeringsnivån. Det finansiella målet för god 
ekonomisk hushållning anger att soliditeten ska öka med 
en procentenhet per år. Målet har uppnåtts både för 2020 
och för den senaste fyraårsperioden. 

Tillgångarna är 3 699 miljoner kronor 
De totala bokförda tillgångarna är 3 699 mnkr, vilket är 
en ökning med 588 mnkr jämfört med 2019. Ökningen 
beror på  hög investering- och likviditetsnivå. Av anlägg- 
ningstillgångarna, som uppgår till 2 860 mnkr, avser 2 807 
mnkr kommunens inventarier, anläggningar och bygg-
nader. Resterande avser finansiella anläggningstillgångar. 
Tomtmark till försäljning uppgår till 128 mnkr, vilket är 
marginell minskning. Av kommunens använda lokalyta 
på 213 419 m2 äger kommunen 89 procent. 

Långfristiga skulder är  
1 115 miljoner kronor 
Skulden vid årsskiftet är 1 115 mnkr varav 900 mnkr 
avser banklån och 215 mnkr avser en bokförd skuld 
anläggningsavgifter för vatten och avlopp samt för 
gatukostnadsersättning och investeringsbidrag. 
Skulden är 234 mnkr högre än föregående år.  
Utökad upplåning gjordes med 200 mnkr under juni 
månad för att säkerställa likviditet för kommunens 
budgeterade investeringar. En försiktighetsåtgärd 
som gjordes i samband med den osäkerhet på 
finansmarknaden som covid-19 förde med sig. Skulden 
för anläggningsavgifter för vatten och avlopp samt skuld 
för gatukostnadsersättning och investeringsbidrag har 
ökat med 34 mnkr. Kommunen långfristiga externa 
upplåning på 900 mnkr är i nivå med budgeten. 
Den totala skuldsättningsgraden, som även omfattar 
avsättningar, är 68 procent och har minskat med 1 
procentenhet jämfört med 2019. 

Kommunalskatt 
Den totala kommunalskatten i Härryda kommun var 
under år 2020 32,35 kr per intjänad hundralapp för 
en person som inte var medlem i Svenska kyrkan. 
20,62 kronor gick till kommunen, 11,48 kronor gick 
till regionen och 0,25 kronor till begravningsavgift. 
Kommunens skattesats är oförändrad 2020 och har varit 
oförändrad sedan 2008. 

RISK
Likviditet på 525 miljoner kronor 
Kassalikviditeten, uppgår till 525 mnkr vilket är en 
ökning med 338 mnkr. Ökningen beror på nyupplåning 
med 200 mnkr. Kommunen har en likviditetsreserv i 
form av en kreditgräns på kommunens koncernkonto 
på 150 mnkr, varav 20 mnkr kan utnyttjas av Härryda 
Energi. Krediten utnyttjades inte under 2020. 
Målsättningen är en likviditet runt 0. Kassalikviditeten 
uppgick till 116 procent, vilket är en ökning med 45 
procentenheter jämfört med föregående år. 

Pensionsskuld på 787 miljoner kronor
Härryda kommuns pensionsskuld redovisas som 
avsättning och var 786,8 mnkr år 2020, varav 71 
procent avser pensioner intjänade före 1998 och är en 
minskning med 3 procentenheter jämfört med 2019. 
Pensionsskulden intjänad efter 1998 har däremot ökat 
med 11 procent. Skulden beräknas av kpa Pension. 
Jämfört med förra året har totala pensionsskulden ökat 
med 12 mnkr. Under året har pensionsutbetalningar, 
inklusive löneskatt, gjorts med 41 mnkr varav 
utbetalningar intjänade före 1998 uppgick till 34 mnkr. 
Långtidsprognosen för pensionsskulden visar att 
utbetalningarna under 40 år kommer att bli cirka 400 
mnkr högre än kostnaden enligt fullfonderingsmodellen, 
vilket innebär  ett i genomsnitt ökat likviditetsbehov på 
cirka 10 mnkr årligen. 

Borgensåtaganden 316 miljoner kronor 
Kommunens borgensåtaganden var 316 mnkr, 
vilket är en ökning med 41 mnkr jämfört med 2019. 
Kommunfullmäktige beslutade under året att utöka 
borgen till Pixbo Tennis med 40 mnkr.  Åtagandena 
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består till 85 procent av förpliktelser mot kommunens 
egna och delägda bolag och organisationer. Åtaganden 
för föreningar som verkar inom kommunen har ökat 
från 8 mnkr till 40 mnkr i samband med ökad borgen 
för Pixbo tennisklubb. Kommunen har utöver detta 
ett åtagande för Kommuninvest AB:s förpliktelser. 
För närvarande bedöms åtagandena inte utgöra någon 
väsentlig risk för kommunen.

KONTROLL 
Resultat jämfört med budget
Den ekonomiska uppföljningen ingår som en del i 
kommunens planerings- och styrsystem. Hur budget och 
utfall stämmer överens, är ett mått på den kontroll som 
kommunens beslutsfattare har över den egna ekonomiska 
utvecklingen. Kommunens resultat är 180 mnkr bättre 
än budgeterat. Verksamheternas sammanlagda budget-
avvikelse visar en positiv avvikelse på 123 mnkr. Det kan 
jämföras med föregående års budgetavvikelse på plus 30 
mnkr. I budgetavvikelsen ingår exploateringsintäkter med 
69 mnkr.
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 Budgetavvikelser per sektor/verksamhet 2020 

Budgetavvikelser drift 2020, mnkr

Utbildning, kultur oh fritid 29,1

Ca 50 färre förskolebarn än budgeterat. +6,3

Lägre personalkostnader pga. mindre närvaro bland 
barnen till följd av pandemin. +2,3

Färre köpta platser/fler sålda platser. +3,4

Underskott inom särskoleverksamheten till följd av fler 
elever med stora behov  och ökade skolskjutskostnader. -3,3

Ca 30 färre elever inom grundskola och fritidshem 
jämfört med budgeterat. +2,4

Hulebäcksgymnasiet inklusive köpta och sålda platser 
inom gymnasiet  visar ett överskott. +17,6

Lägre behov av studiehandledning inom utveckling och 
flerspåkighet. +1,0

Socialtjänst +27,5

Försenad start för äldreboendet på Säteriet +15

Merkostnader pga pandemin -24

Sökt ersättning för  merkostnader pga pandemin +20

Lägre beläggning på äldreboende pga pandemin +5,1

Kommunledning & stödfunktionerna +4,6 

Lägre personalkostnader till följd av tillfälligt vakanta 
tjänster, tjänstledigheter och sjukfrånvaro. +4,5

Centrala anslag för kompetensutveckling har inte 
kunnat användas till följd av covid-19. +3,1

Tillkommande kostnader för bolagisering av VA-verk-
samheten samt högre förbundsavgifter än budgeterat. -2,6

Samhällsbyggnad -0,1

Plan och bygglovsärenden. +7,6

Ökade kostnader för dagvattendammarna  
pga felprojektering, samt ev rättsprocess -14,9

Högre kostnader än budgeterat för hämtning  
av hushållsavfall. -2,8

Exploatering +68,5

Slutredovisningar för exploateringsprojekt Björkås, 
Björkelid och Stenhuggeriet. +16,6

Exploateringsbidrag för Mölnlycke fabriker. +51,9

Teknik och förvaltningsstöd -6,3

Högre licenskostnader inom IT. -2,7

Färre beställningar inom måltidsservice pga av att ett antal 
stängda  förskoleavdelningar samt distansundervisning 
inom grunskola och gymnasium till följd av pandemin. -3,3

Finans +57,4

Skatter och bidrag, netto +28,5

-Varav extra bidrag I form  
  av ”välfärdsmiljarder” och pandemistöd +71,3

-Varav slutavräkningar -36,4

Ersättning för sjukskrivningskostnader  
från staten för pandemin. +24,1

Lägre kostnader för pensioner. +7,0
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Effektiv resursanvändning 
Diagrammet nettokostnadsavvikelse (nedan) redovisar 
den procentuella skillnaden mellan redovisad kostnad 
och förväntad kostnad för Härryda kommun i bokslut 
2018 och 2019. Ett negativt värde innebär att de faktiska 
kostnaderna är lägre än de förväntade, och vice versa.  
I delåret bantade vi ner texten ordentligt. 

Sammanfattande ekonomisk analys 
Årets resultat är det högsta kommunen någonsin haft 
och orsaken till det är huvudsakligen en effekt av statens 
tillskott i form av statsbidrag och coronastöd. Mål och 
balanskrav uppnås 2020 samt under den senaste fyraårs-
perioden. Det genomsnittliga resultatet under fyraårspe-
rioden är 117 mnkr per år, vilket motsvarar 5,7 procent 
av nettokostnaderna. Det kan jämföras med kommunens 
mål på 2,5 procent. Soliditeten under senaste fyraårs-
perioden ökar med 1 procentenhet. Sett ur ett längre 
perspektiv har soliditeten stärkts med 14 procentenheter 
från 2010 till 32 procent 2020.  Pensionsskulden redo-
visas enligt fullfondsmodellen, vilket innebär att alla 
pensionsförpliktelser ingår i balansräkningen. Resultat 
och förmögenhetssituation blir då mer rättvisande. 
I kombination med det finansiella målet om ökande 
soliditet bör detta leda till att soliditetsnivån är drygt 
50 procent.  Det förutsätter att de redovisade resultaten 
fortsättningsvis ligger på ett snitt på minst 60 mnkr. 
Annars riskerar den långfristiga upplåningen att öka i 
samma takt som pensionsskulden minskar. Kassalikvidite-
ten har ökat rejält under 2020 till 525 mnkr vilket främst 
beror på att den sammanlagda låneskulden ökat med 200 
mnkr till 900 mnkr, vilket är enligt budget. Kommunens 
borgensåtagande har ökat med 41 mnkr till 316 mnkr 
och bedöms inte utgöra någon väsentlig risk. Under de 
närmaste åren kommer investeringsbehovet i koncernen 
fortsatt ligga på en hög nivå. Därutöver finns behov av att 
initialt finansiera flera stora exploateringar. Kommunen 
står även inför stora demografiska utmaningar framöver 
där befolkningen beräknas öka mest inom de äldsta och 

yngsta invånarna. Årets goda resultat förbättrar kommu-
nens ekonomiska ställning inför framtida utmaningar.  
Kommunen har väl fungerande ekonomiska planerings- 
och uppföljningssystem. Kontrollen över ekonomin är 
god och budgetföljsamheten är i de flesta fall god. 

Känslighetsanalys 
Ett antal faktorer påverkar hur kommunens ekonomi 
kommer att utvecklas i framtiden. Vissa av dem kan kom-
munen påverka genom egna beslut, andra inte. De senare 
kan exempelvis vara konjunktursvängningar eller föränd-
rade lagar och förordningar. Kommunen har ett ansvar 
för att ha en finansiell beredskap att hantera förändring-
ar, både externa oförutsedda händelser och förändringar 
i den egna kommunen. Möjligheten att öka intäkterna 
genom höjda taxor och avgifter är begränsade, eftersom 
maxtaxor finns inom såväl barn- som äldreomsorg. Den 
största finansiella påverkan har skatteunderlagsutveck-
lingen i riket och befolkningsutvecklingen i kommunen. 
Tabellen till vänster visar vilken effekt olika händelser har 
på Härryda kommuns ekonomi. 

Bedömning 2021
Förvaltningen bedömer att löneökningar kan förväntas 
med 2,5 procent, att skatteunderlagen ökar med 2,5 
procent och en oförändrad utdebitering. Räntenivån 
förväntas öka marginellt, liksom inflationen. Investe-
ringsnivån i kombination med stora exploateringsutgifter 
gör att en nyupplåning, trots den goda likviditeten under 
2020, kan behövas. n 

Känslighetsanalys, årseffekt

Förändringar Mnkr

Lönekostnader inkl sociala avgifter, en procent -16,2

Skatteunderlag, en procent +/-20,9

Utdebitering 10 öre +/-10,1

Ränta med en procent -3,5

Inflation, en procent +/-9,8

Avstämning av balanskrav, mnkr

2020 2019 2018 2017

Redovisat resultat enligt 
fullfonderingsmodellen 234,2 110,7 31,0 93,5

Pensionsförpliktelser 
före 1998 -11,0 -25,0 -14,1 -14,8

Redovisat resultat 
enligt blandmodellen 223,2 85,7 16,9 78,7

Realisationsvinster 0,0 -0,3 -1,7 0,0

Balanskravsresultat 223,2 85,4 15,2 78,7

Härryda kommun tillämpar inte Resultatutjämningsreserv RUR.

Balanskravet uppnås
Enligt kommunallagen har kommunerna ett balanskrav, 
det vill säga att intäkterna ska täcka kostnaderna. Om 
kostnaderna för ett visst räkenskapsår överstiger intäk-
terna, ska det negativa resultatet enligt huvudprincipen 
regleras och det redovisade egna kapitalet återställas 
under de följande tre åren. Om det inte finns särskild an-
ledning, ska fullmäktige vid sådana lägen anta en åtgärds-
plan för hur kommunen ska åstadkomma återställningen. 
Efter justeringar uppgår resultatet för Härryda kommun 
2020 till 223,2 mnkr. Kommunen uppfyller därmed 
lagens minimikrav på god ekonomisk hushållning. n
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För valtningsberättelse
VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN

  KONCERNEN 
2 910 personer var tillsvidareanställda i koncernen vid 
2020 års slut, av dem arbetade 98 procent i kommunen 
och 80 procent var kvinnor. Medianlönen per månad 
sträcker sig mellan 38 904 kronor inom Förbo till 33 600 
kronor inom kommunen. Koncernen har en förhållande-
vis låg sjukfrånvaro, lägst inom Härryda energi och högst 
i kommunen som hade 8,4 procents sjukfrånvaro. 

  KOMMUNEN 
2020 minskade antalet anställda samt personalomsättningen 
något i Härryda kommun. Andelen medarbetare med 
heltidsanställning ökade. Även sjukfrånvaron ökade under 
året, vilket sannolikt beror på rekommendationen att stanna 
hemma vid förkylningssymtom under pandemin. 

En av de stora utmaningarna framöver är konkurrensen 
om medarbetare, främst inom vissa bristyrken. Kärnan i 
kommunens personalarbete är därför att fortsätta skapa 
förutsättningar för såväl ett gott medarbetarskap som 
ledarskap och stärka arbetsgivarvarumärket.

Personalstruktur 
Antalet tillsvidareanställda var 2 848 den 31 december 
2020. Det är en minskning med 8 medarbetare jämfört 
med 2019. 

Därutöver hade kommunen 328 visstidsanställda medar-
betare. Anledningen till visstidsanställningar är oftast vi-
kariat på grund av föräldraledighet, sjukdom eller annan 
tjänstledighet. Det kan också bero på att behörighetskra-
ven som är nödvändiga för att få tillsvidareanställning, 
inte är uppfyllda. Medelåldern för de anställda 2020 var  
46,7 år, vilket betyder att medelåldern bland kommunens 
anställda har ökat med 1,1 år.

Genomsnittlig sysselsättningsgrad för tillsvidareanställda 
2020 var  97,2 procent och 2019 var den 96,8 procent. 

Av kommunens tillsvidareanställda har 90,7 procent hel-
tidsanställning, vilket är en ökning med 6,7 procentenhe-
ter från 2019. Ökningen beror sannolikt på att samtliga 
medarbetare inom verksamhetsområdet funktionsstöd 
samt delar av måltidsservice erbjudits heltidsanställning 
under 2020.
Löner 
Medianlönen för tillsvidareanställda medarbetare var vid årets 
slut 33 600 kr per månad. Det är en ökning av medianlönen 
med 600 kr per månad jämfört med 2019. 

Kvinnor och män – en jämförelse 
81,0 procent av alla tillsvidareanställda är kvinnor. 
Förhållandet är ungefär likadant i alla kommuner och 
skiljer sig inte mycket över åren. En av få yrkesgrupper 
med en relativt jämn könsfördelning är gymnasielärare. 
Av samtliga chefer är 71,8 procent kvinnor. I gruppen 
sektorchefer, verksamhets- och funktionschefer är 
fördelningen mellan kvinnor och män jämnare: 60,7 
procent är kvinnor. 

Fortsatt satsning på kompetensförsörjning 
Personalomsättningen i kommunen minskade jämfört 
med föregående år. Av de 262 personer som slutade sin 
tillsvidareanställning förra året avgick 54 anställda med 
ålderspension. Om man bortser från de som pensionera-
des var det 9 procent av den tillsvidareanställda personalen 
som slutade 2020. Motsvarande siffra 2019 var 8 procent. 

Kompetensförsörjning fortsatt viktig fråga 

t

Arvoden, lön och ersättningar till ledning och styrelse

Exklusive sociala avgifter. mnkr 2020 2019 2018

Arvoden kommunalråd * 2,4 1,5

Kommundirektör 1,3 1,2

Övrig ledningsgrupp (7 st) 5,8 5,3

* 2019 3 stycken 2018 och 2017 2 stycken. 

Personalkostnader, mnkr

2020 2019

Förändring  
jmf med  

2019

Lön 1 205,6 1 198,3 0,6%

 varav arvoden 6,9 8,2 -15,9%

 varav övertid och mertid 12,0 11,4 5,3%

Övrigt 4,6 5,8 -20,7%

Sociala avgifter 373,7 371,4 0,6%

Pensionskostn 
inkl särskild löneskatt 105,4 83,4 26,4%
Totalt 1 698,3 1 658,9 2,4%

Utbildning och 
kultur 54%

Socialtjänst 
29%

Teknik och 
förvaltningsstöd 
11%

Kommunledning  
och staber 3%

Fördelning av tillsvidareanställda per sektor 

Samhällsbyggnad 3%
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För valtningsberättelse
VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN

t

I samverkan med de fackliga organisationerna har kommu-
nen tagit fram en strategisk kompetensförsörjningsplan som 
ligger till grund för arbetet med kompetensförsörjning samt 
lönestrategiska satsningar. Under förra året gjordes strategis-
ka satsningar exempelvis i form av kompetensutvecklingsin-
satser, för att i god tid sörja för den framtida kompetensen. 

I det personalpolitiska programmet (ppp) beskrivs förhåll-
ningssätten som ska genomsyra organisationen och påtala 

vikten av alla anställdas deltagande och engagemang.  
Under 2018 påbörjades ett arbete runt ppp, för att återlansera 
programmet och uppmuntra medarbetare att jobba med 
frågeställningar kring det. Detta arbete fortsatte under 
2019 för att på sikt stärka kommunens arbetsgivarvarumär-
ke som helhet och inom olika personalpolitiska områden. 

Under året har även arbetet med att implementera kom-
munens nya vision i organisationen påbörjats. 

Åldersstruktur bland tillsvidareanställda inom koncernen

Härryda 
kommun

Förbo  
42% Heab Summa

Härryda 
kommun

Förbo  
42% Heab Summa

Ålder Antal 2020 Antal 2020 Antal 2020 Summa Antal 2019 Antal 2019 Antal 2019 Antal 2019

– 29 år 186 4 6 196 243 4 6 253

30 – 39 år 638 8 10 656 662 9 9 680

40 – 49 år 814 5 6 825 824 5 7 836

50 – 59 år 783 10 8 801 787 10 8 805

60 år – 427 0 4 431 338 0 3 341

Totalt 2 848 28 34 2 910 2 856 28 33 2 917

Medelålder 46 44 42 0 46 42 42  

Antalet tillsvidareanställda och medianlön, inom koncernen

FÖRDELAT FÖRDELAT

SUMMA MÄN KVINNOR MÄN KVINNOR MEDIANLÖN

2020 2019 2020 2020 2019 2019 2020 2019

Härryda kommun 2 848 2 856 541 2 307 528 2 328 33 600 33 000

HEAB AB 34 33 10 11 22 11 35 000 35 000

Förbo AB 28 28 13 14 16 11 38 904 39 042

Landvetter Södra AB Bolaget har inga anställda utan köper två tjänster, VD och marknadsansvarig, från Härryda kommun.

Summa 2 910 2 917 565 2 332 566 2 350

81,0 procent av alla tillsvidareanställda är kvinnor. 
Förhållandet är ungefär likadant i alla kommuner 
och skiljer sig inte mycket över åren. En av få 
yrkesgrupper med en relativt jämn könsfördelning 
är gymnasielärare.
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Sjukfrånvaro i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid, inom koncernen,%

Härryda kommun Förbo Heab Härryda kommun Förbo Heab 
2020 2020 2020 2019 2019 2019

Total sjukfrånvaro 8,4 3,3 2,1 7,1 1,6

varav sjukfrånvaro över 60 dgr 40,2 0,9 0,0 49,3 0,3 0,0

Män 5,4 2,5 2,2 3,9 2,9 1,4

Kvinnor 9,2 4,4 1,8 7,9 3,6 1,9

Åldersgruppen -29 år 7,2 2,3 2,2 5,3 - 1,7

Åldersgruppen 30 – 49 år 8,4 1,7 1,9 7 2,5 1,3

Åldersgruppen > 50 år 8,6 6,1 2,4 7,8 4,3 2,0

I redovisningen ingår alla som haft anställning, oavsett anställningsform.

Ökad sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron för 2020 var 8,4 procent. Det är en ökning 
med 1,3 procentenheter jämfört med 2019. Ökningen 
beror sannolikt på rådande riktlinjer i samband med pan-
demin, t ex att stanna hemma vid minsta symtom. Största 
ökningen skedde under mars och april månad.

Den korta frånvaron, dag 1–14, har ökat med 1,2 procent-
enheter medan längre frånvaron hade ökat med 0,1 procent-
enheter. En knapp tredjedel av sjukfrånvaron utgjordes av 
deltidsfrånvaro. Till någon del finns då medarbetaren i arbe-
te och håller kontakten med arbetsplatsen. Under året hade 
26 procent av medarbetarna inte någon sjukfrånvaro alls. 
Motsvarande siffra under föregående år var 29,3 procent.

Hälsofrämjande arbete
Personalfunktionen och ett verksamhetsnära nätverk med 
150 hälsoinspiratörer, står för stora delar av kommunens 
hälsofrämjande arbete medan den externa företagshäl-
sovårdens främsta uppgift är att arbeta med pågående 
rehabiliteringsärenden och insatser inom arbetsmil-
jö-området. Kommunens upphandlade företagshälsovård 
är Pe3. Utöver rehabilitering genomför de till exempel 
medicinska kartläggningar åt förvaltningen. Medarbetare 
som behöver stöd och råd inom områdena ekonomi, juri-
dik, relationer och hälsa får kostnadsfri telefonrådgivning 
via Falck. Kommunen har även ett nära samarbete med 
Härryda kommuns kultur- och idrottsförening (hkif) 
som anordnar en mängd olika hälsofrämjande aktiviteter 
för medarbetare. Målet att bidra till ett bättre hälsoläge. 

Utbildning och information 
Under 2019 togs en digital introduktion för nya medarbetare 
fram med viktig information, tips och råd samt fakta om 

kommunen. Delar av introduktionen skickas till nyanställda 
redan innan medarbetaren börjat sin anställning. Nya chefer 
i kommunen genomgår en utbildning på ett år som bland 
annat tar upp kommunens organisation, ekonomi, rekryte-
ring och arbetsrätt –men även ledarskap, konflikthantering 
och förhållningssätt. 

Semesterlöneskuld och övertidsskuld
Semesterlöneskulden som utgörs av innestående outtag-
na semesterdagar, uppgick vid årets slut till 70 miljoner 
kronor (mnkr) vilket är en ökning med 8,8 mnkr jämfört 
med föregående år. Skulden för outtagen övertid uppgick 
till 3,0 mnkr. Ferielöneskulden för lärarkollektivet in-
klusive upphållslöneskuld var 30,5 mnkr, en ökning med 
1,6 mnkr jämfört med 2019. Den sammanlagda skulden 
uppgick därmed till 103,6 mnkr inklusive sociala avgifter. 

Framtiden 
För att kunna bibehålla och utveckla den välfärd som 
medborgarna förväntar sig och behöver ställs allt 
högre krav på motiverade, engagerade och kompetenta 
medarbetare. En av de stora utmaningarna framöver 
är konkurrensen om medarbetare, främst inom vissa 
bristyrken. Kärnan i kommunens personalarbete är 
därför att fortsätta skapa förutsättningar för såväl ett gott 
medarbetarskap som ledarskap. Det betonas också i det 
personalpolitiska programmet tillsammans med behovet 
av en god kommunikation och samverkan. 

Organisationen har genomgått en digital omställning 
under 2020 vilket bland annat bidragit till nya arbetssätt 
och mötesformer samt utvecklade strategier för distans-
arbete. En stor utmaning har varit att bibehålla en god 
och säker arbetsmiljö, både för medarbetare som utför 
arbetet hemifrån och på arbetsplatsen.  n

För valtningsberättelse
VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN

Det personalpolitiska programmet (PPP) 

beskriver de förhållningssätt som ska genomsyra organisationen. PPP är uppbyggt kring tre 
grundperspektiv: medarbetarskap, ledarskap samt kommunikation och samverkan. Programmet 
ska vara levande och det är viktigt att alla deltar och engagerar sig i arbetet. Utifrån PPP sker  
ett löpande utvecklingsarbete inom olika personalpolitiska områden. 
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För valtningsberättelse
FÖRVÄNTAD UTVECKLING

Förväntad utveckling
Vi har tagit oss igenom ett turbulent 2020 och blickar framåt 
2021. Året som gått har gett oss ny kunskap inom digitalisering 
och med den ett nytt sätt att interagera med våra invånare. 
Tillsammans tar vi Härryda in i framtiden.

Kommunens vision, med rubriken ”Härryda – här vågar 
vi!” utgör en ledstjärna och viktig del i kommunens 
verktyg för styrning och utveckling – såväl politiskt som 
i uppföljning av verksamheter. Visionen avser även kom-
munens helägda bolag. 

Nytt bolag från 2021 
En central del i att ge fler människor möjligheter att 
bo i Härryda kommun är att det finns god tillgång 
på vatten till alla invånare och för alla behov. Stora 
investeringar pågår och kommer att pågå de närmaste 
åren. Från 2021 kommer VA-verksamheten att drivas 
i bolagsform tillsammans med avfallshanteringen. 
Sammanlagt kommer bolaget att ansvara för tillgångar 
på omkring en miljard kronor. 

Sveriges bästa skola 
Kommunens framtid är beroende av att ha de allra bästa 
förutsättningar för att barn och unga ska kunna växa, 
utvecklas och nå sin fulla potential. Härryda kommun 
har ett tydligt mål att skapa Sveriges bästa skola, från för-

skolan upp till gymnasiet. Som 
ett led i arbetet har politiker och tjänstepersoner 
utarbetat sex prioriterade utvecklingsområden; 

• Lärare med fokus på kärnuppdraget 

• Tillitsfulla relationer mellan lärare och elever samt  
   ett kontinuerligt värdegrundsarbete 

• En skola utan våld 

• Insatser för elever som är i behov av stöd 

• Utvecklat systematiskt kvalitetsarbete 

• Kultur och ledarskap för framgång

Att nå ökad måluppfyllelse och kvalitet inom dessa 
områden kommer att vara fokus för hela kommunens 
utvecklingsarbete. Viktiga nyckelområden är lärarens 
kompetens och undervisning, elevernas trygghet och 
studiero samt kunskapsresultat. Att hela tiden arbeta för 
att utvecklas och ta steg framåt är viktiga förutsättningar 
för att skapa Sveriges bästa skola. 

t

Vision: I Härryda kommun bygger vi framtiden. Här har människor och företag möjlighet att växa och blomstra. Här lyfter idéer och landar lösningar som håller för kommande generationer. Våra ledord: mod, nytänkande, handlingskraft.

Härryda kommun har ett tydligt mål att skapa Sveriges 
bästa skola – från förskolan upp till gymnasiet.
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Fortsatt arbete för hållbar utveckling 
Härryda kommun ska bidra till hållbar utveckling genom att 
ta täten och vara ett föredöme i arbetet med Agenda 2030. 
Kommunen har bra förutsättningar att göra detta, bland 
annat genom det strategiska läget nära en storstad och goda 
socioekonomiska förutsättningar. Arbetet är långsiktigt och 
sker utifrån fyra särskilda insatsområden; fossilfri kommun, 
psykisk hälsa, biologisk mångfald samt ungas delaktighet. 

Digitalisering   
Under 2020 fick digitaliseringen stor genomslagskraft i 
såväl samhället i stort som i Härryda kommun. Mycket 
av det som tidigare genomfördes i fysiska möten har 
ställts om till digitala lösningar. Detta har ställt nya krav 
och samtidigt visat att förmågan till omställning är hög. 
För Härryda kommun är det viktigt att fortsätta med den 
höga förändrings- och utvecklingstakten inom digitali-
sering. Det är även fortsättningsvis en avgörande kraft 
för att möta våra invånares behov, såväl nuvarande som 
framtida, och leverera en effektiv och relevant service.

Ekonomi  
Ekonomistyrningen ska syfta till att de finansiella målen 
stödjer verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning. 
Med andra ord ska ekonomin ge utrymme för att kom-
munens verksamheter ska få det ekonomiska utrymme 
som krävs för att uppnå de prioriterade politiska målen. 
Kommunen levererar merparten av de välfärdstjänster som 
efterfrågas av invånarna och att ha ett finansiellt utrymme 
för detta är grundläggande god ekonomisk hushållning. 

För landet som helhet är den demografiska utvecklingen 
med en åldrande befolkning en stor utmaning. Enligt 
beräkningar baserad på scb:s befolkningsprognos 
kommer kostnaden för de demografiskt betingade 
behoven att öka med i snitt 1,1 procent per år under 
de närmaste tio åren. Den ekonomiska utvecklingen 
i världen är svårbedömd. En konjunkturnedgång 
skulle kunna leda till väsentligt lägre skatteintäkter 
för kommunen. Kombinationen av lägre tillväxt, 
demografiskt betingade behov och svårigheter att 
rekrytera personal indikerar att kommunens verksamhet 
kommer att behöva drivas på ett annat sätt än idag. Det 
kan vara så att man politiskt kan vara tvungen att välja 
mellan att höja avgifter eller skatter alternativt prioritera  
hårdare vilka verksamheter som ska tillhandahållas av 
det offentliga. 

Kommunens ambitioner avseende bostadsbyggande 
innebär sannolikt stora initiala utgifter. På lång sikt kan 
det leda till en alltför stor upplåning och därmed minskad 
valfrihet för kommunen. 

Det senaste årets minskade skatteintäkter har med god 
marginal kompenserats av staten. Den utvecklingen visar 
tydligt statens betydelse för kommunernas möjligheter 
att finansiera välfärden inom ramen för god ekonomisk 
hushållning. Samtidigt har den historiska utvecklingen 
visat att kommunerna inte kan vara säkra på att bli kom-
penserade för varken inflation, konjunktursvängningar 
eller ökande uppgifter. n

Ekonomiska ramar 2020 och 2021, koncernen

RESULTAT, MNKR INVESTERING, MNKR SOLIDITET, %

2021 2022 2021 2022 2021 2022

Härryda kommun 36,0 29,0 279 107 36 35

Förbo AB, 42% 29,8 32,3 163,8 127,3 31 31

Härryda Energi AB 19,5 19 37,5 36 38 39

Landvetter Södra Utveckling AB 0,0 0,0 0,1 0,1 41 41

Härryda Vatten och Avfall AB 0,0 0,0 296,3 194,4 16 13

Bolagens resultat, före bokslutsdispositioner.

För valtningsberättelse
FÖRVÄNTAD UTVECKLING

Härryda kommun ska bidra till hållbar utveckling genom att 
ta täten och vara ett föredöme i arbetet med Agenda 2030. 
Kommunen har bra förutsättningar att göra detta, bland 
annat genom det strategiska läget nära en storstad och goda 
socioekonomiska förutsättningar.
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Härryda kommun har en hög kvalitet i  
jämförelse med Sveriges övriga kommuner 
Härryda kommuns verksamheter bedriver ett aktivt kva-
litetsarbete för att se till att de resurser som finns används 
effektivt och att medborgarna får en så god service som 
möjligt. För att följa upp detta genomförs kontinuerligt 
brukarundersökningar och jämförelser inom en mängd om-
råden. Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) och medbor-
garundersökningen är två undersökningar som visar på hur 
förvaltningen som helhet presterar och hur nöjda medborg-
arna är med servicen. För varje resultat finns en färgmarke-
ring; grön, gul eller röd, som visar Härryda kommuns värde 
relativt landets andra kommuner. 

Kommunens kvalitet i korthet
För elfte året i rad har Härryda kommun deltagit i det natio-
nella nätverket Kommunens Kvalitet i Korthet, tillsammans 
med 260 kommuner. Genom mätning och jämförelse av olika 
mått ger sammanställningen en bild av kommunernas kvalitet 
och fungerar som underlag för utveckling och styrning. 
Sammanlagt redovisas 42 mått. Resultatet för 2020 visar att 
Härryda kommun tillhör den bästa gruppen i 19 av måtten, 
mittengruppen i 20 av måtten och den lägsta gruppen i 3 av 
måtten. Totalt sett erbjuder Härryda kommun en god kvalitet 
och står sig bra i jämförelse med landets kommuner, men det 
finns också flera utvecklingsområden. 

På www.kolada.se  
finns mer information om resultaten.

BARN OCH UNGA KOMMENTAR

Barn per årsarbetare i förskolan, antal 5,1 * • Under 2020 påbörjades ett arbete för att minska förskoleverksam-
hetens kostnader. Härryda kommun har tidigare haft förhållande-
vis höga kostnader, vilket delvis berodde på att förskolan hade 
färre andel barn per pedagog. 

• På grund av pandemin genomfördes inga nationella prov under 
2020, resultatet som visas är från 2019. 

• Grundskolan har överlag goda resultat till en låg kostnad. Två 
mått har blivit lägre, vilket gör att de går från att vara i den högsta 
gruppen till mellangruppen – matematik i årskurs 6 som går från 
92 procent till 89 procent och elever i årskurs 9 med lägst betyg E 
i idrott och hälsa, som går från 95 procent till 94 procent. 

• Gymnasieskolan har höga resultat till låga kostnader och Hule-
bäcksgymnasiets resultat står sig väl i jämförelse med gymnasie-
skolorna i landet. 

• Gällande den ogiltiga frånvaron har det gjorts stora satsningar på 
tidiga insatser och främjande aktiviteter. Frånvaron minskar från 
5,0 procent 2019 till 2,9 procent 2020. 

• Resultat för kultur och fritid ökar inom alla tre måtten. Den största 
förbättringen är inom aktivitetstillfällen på bibliotek, där antalet har 
ökat från 44 aktivitetstillfällen 2017 till 84 under 2019.

Kostnad per inskrivet barn i förskolan 153 tkr * 

Elever i åk 3 som deltagit och klarat alla delprov i svenska och svens-
ka som andraspråk, kommunala skolor, andel (%)

80 *

Elever i årskurs 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala 
skolor, andel

89

Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala 
skolor, andel

93

Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, 
andel

93

Elever i årskurs 9 som är nöjda med sin skola som helhet, andel 70*

Elever i åk 9 med lägst betyget E i idrott och hälsa, kommunala skolor, 
andel 

94

Kostnad per elev i grundskolan 101 tkr*

Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel 83

Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel 81

Gymnasieelever med ogiltig frånvaro, kommunala skolor, andel 2,9*

Kostnad per elev i gymnasieskola, hemkommun 116 tkr*

Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek,  
antal/1 000 invånare

84*

Deltagartillfällen för barn och ungdomar i idrottsföreningar,  
antal/invånare 

35*

Elever i musik- eller kulturskola, andel (%) 24*

För valtningsberättelse
JÄMFÖRELSER  –  KVAL ITET

t

Härrydas resultat i relation till snittet av landets kommuner

Härryda kommun är bland de 25 procent av kommunerna med bäst resultat

Härryda kommun är bland de 50 procent av kommunerna med medelresultat

Härryda kommun är bland de 25 procent av kommunerna med minst fördelaktigt resultat

* Släpande resultat, från 2019 eller tidigare
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STÖD OCH OMSORG KOMMENTAR

Brukarbedömning IFO totalt - förbättrad situation, andel (%) 65 • Brukarbedömningen inom IFO besvarades av fler personer under 2020, 
men det totala resultatet har försämrats. För barn och unga var dock varia-
beln - förbättrad situation relativt hög med 75% positivt svarande.

• Andelen ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd har ökat genom 
att insatser anpassats efter de målgrupper som söker försörjningsstöd. 
Personer med försörjningsstöd har på så vis blivit självförsörjande inte bara 
på kort sikt, utan även på lång sikt. Dock kvarstår en stor målgrupp som har 
svårigheter att bli självförsörjande.

• Ett förändringsarbete har genomförts under året för att i högre grad hitta  
rätt boendeform som matchar stödbehovet och som möjliggör boende-
karriär. Förändringsarbetet har medfört viss förlängning av väntetiden för 
erbjudande om boende enligt LSS.

• Gällande daglig verksamhet så har anpassningar gjorts i utbudet av  
aktiviteter för att minska smittspridningen av covid-19. Deltagarna har inte 
haft fullt inflytande över förändringarna, vilket bedöms påverkat upplevelsen 
av att få bestämma saker som är viktiga.

• Väntetid för inflyttning till särskilt boende har minskat med nästan  
50 procent till följd av fler nya platser och påverkan från covid-19.  

• En hemtjänsttagare möter i snitt 16 personal under en tvåveckorsperiod 
vilket är samma antal som under 2019. Ambitionen är att varje brukare ska 
träffa så få personal, som möjligt men under 2020 har detta försvårats på 
grund av hög sjukfrånvaro till följd av covid-19.

Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter 
avslutat försörjningsstöd, andel (%)

89

Väntetid i antal dagar från ansökan till beslut om försörjningsstöd, 
medelvärde

7

Kostnad IFO, kr/inv 4 114*

Väntetid från beslut till första erbjudna inflyttningsdatum,  
LSS, medelvärde

215

Brukarbedömning gruppbostad LSS  
– Brukaren trivs alltid hemma, andel (%)

77

Brukarbedömning daglig verksamhet  
– Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, andel (%)

64

Kostnad funktionsnedsättning totalt  
(minus ersättning från FK enl SFB, kr/inv)

6 453*

Väntetid från ansökning till erbjudet inflyttningsdatum till SÄBO, 
medelvärde

89

Antal personal hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medel 16

Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg,  
andel (%) av maxpoäng

76

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg  
– helhetssyn, andel (%)

86

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – helhetssyn, andel (%) 91

Kostnad äldreomsorg, kr/inv 80+ 242 tkr*

SAMHÄLLE OCH MILJÖ KOMMENTAR

Andel som får svar på e-post inom en dag, (%) 85 • I måtten som rör service över telefoni och e-post framgår att till-
gängligheten över e-post är god, i genomsnitt besvaras e-post inom 
fyra timmar. Tillgängligheten över telefon är lägre. 

• Delaktighetsindexet beskriver hur väl kommunen möjliggör för 
medborgarna att delta i kommunens utveckling. Härrydas resultat 
har minskat från 73 under 2019 till 61 under 2020. Men då frågorna 
har förändrats så påverkas jämförbarheten med tidigare undersök-
ningar. 

• I måttet för företagsklimat framgår en mindre ökning för kommunens 
myndighetsutövning från 70 under 2018 till 71. Här syns en förbättring 
inom bygglov som gick från 55 under 2018 till 68 under 2019. Förvalt-
ningen fortsätter att arbeta med att förbättra servicen till företagen.

• För att korta handläggningstiden för bygglov har verksamheten 
arbetat med digitalisering, bland annat bytt till en e-tjänst som är 
lättare att använda för sökande vilket innebär att fler ärenden är 
kompletta från början. 

• Mängden insamlat hushållsavfall i Härryda kommun har minskat 
med cirka 15 procent sedan 2011. Under 2019 slängdes totalt 451 
kg hushållsavfall per invånare.

• Andelen miljöbilar som redovisas gäller hela kommunkoncernen, in-
klusive de kommunala bolagen. Förvaltningens fordonsflotta under 
2020 bestod till 73 procent av miljöbilar. 

Andel som via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga, (%) 57

Gott bemötande vid kontakt med kommun,  
andel av maxpoäng (%)

89

Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng 61

Deltagare som efter avslut i arbetsmarknadsverksamheten börjat 
arbeta eller studera, andel (%)

48*

Elever på SFI som klarat minst två kurser,  
nybörjare två år tidigare, andel (%)

39*

Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera 
(status efter 90 dagar), andel (%)

47*

Företagsklimat, service i myndighetsutövning enl. Insikt  
– Totalt, NKI 71*

Handläggningstid från när ansökan betraktas som fullständig 
till beslut för bygglov för nybyggnad av en- och tvåbostadshus, 
median antal dagar

18*

Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person 451*

Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%) 65

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%) 33*

Fortsättning från föregående sida

För valtningsberättelse
JÄMFÖRELSER  –  KVAL ITET

* Släpande resultat, från 2019 eller tidigare t
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Medborgarnas syn på kommunen som  
en plats att leva och bo på (i urval) KOMMENTAR

Nöjd-region-index 69 • Nöjd-region-index består av frågor som handlar om hur medborgaren ser 
på kommunen som en plats att bo och leva på. Det sammanvägda resul-
tatet, 69, är över kommunernas genomsnitt 60. Totalt sett ingår Härryda 
kommun i den bästa gruppen inom sju områden och inom den de två 
mellankvartilerna inom två områden. 

• Ett betydelsefullt område är rekommendation som visar i vilken utsträckning 
medborgarna skulle rekommendera släkt och vänner att flytta till kommu-
nen. Här får Härryda resultatet 77, vilket är över genomsnittet 64. 

• Det enda område där Härryda får ett resultat under medel är kommersiellt 
utbud. Härrydas resultat 59 ligger på gränsen till att vara i den lägsta grup-
pen. Det andra området där kommunen ingår i mellangruppen är trygghet. 
Härryda kommuns resultat, 59, är dock över genomsnittet bland övriga 
kommuner som är 55. 

Bostäder 60

Fritidsaktiviteter 65

Kommersiellt utbud 59

Kommunikationer 67

Rekommendation 77

Trygghet 59

Utbildningsmöjligheter 77

Medborgarnas syn på kommunens verksamheter 
(i urval) KOMMENTAR

Nöjd-medborgar-index 64 • Nöjd-medborgar-index består av frågor som handlar hur nöjd med-
borgarna är med kommunens verksamheter. Frågorna ställs till alla 
oavsett om man har erfarenhet av verksamheten eller inte. Det totala 
indexet, 62 är något lägre än 64 som kommunen fick 2018, men 
högre än kommungenomsnittet 55. Indexet består av 14 områden 
i vilka Härryda kommun hamnar i den bästa gruppen i tio områden 
och i mellangruppen för fyra områden. 

• Det mest framträdande resultatet, 78, ges till kommunens gymnasie-
skola. Här har Härryda det bästa resultatet av alla kommuner, vilket 
kommunen har haft flera undersökningar i rad. 

• För att förbättra medborgarnas nöjdhet lyfter undersökningen fram 
områdena miljöarbete, grundskola och gator och vägar som priori-
terade områden.  

Bemötande och tillgänglighet 60

Förskola 71

Gator och vägar 59

Grundskola 64

Gymnasieskola 78

Gång- och cykelvägar 55

Idrotts- och motionsanläggningar 67

Kultur 70

Miljöarbete 58

Räddningstjänst 76

Stöd för utsatta 53

Vatten och avlopp 77

Äldreomsorg 58

Medborgarnas syn på sitt inflytande i kommunen KOMMENTAR

Nöjd-inflytande-index 44 • Nöjd-inflytande-index består av frågor som handlar om hur med-
borgarna ser på sitt inflytande i kommunen. Indexet består av fyra 
områden och Härryda kommun hamnar i den bästa gruppen i alla 
områden. 

• Flera områdens resultat minskar från 2018, framförallt minskar 
medborgarnas förtroende och upplevelse av påverkansmöjligheter. 
Det gör att det totala indexet går från 48 under 2018 till 44 2020. 
För att förbättra medborgarnas syn på inflytande behöver områdena 
påverkan och förtroende prioriteras enligt SCB. 

Förtroende 50

Information 63

Kontakt 53

Påverkan 43

För valtningsberättelse
JÄMFÖRELSER  –  KVAL ITET

n

Vad tycker du 
om Härryda kommun? 
Hur är det att bo och leva här? 

Vad tycker du om kommunens verksamheter?

Hur ser du på dina möjligheter till insyn och påverkan?

Du har blivit utvald som en av 1 200 invånare i Härryda kommun, som får tycka till om 

hur det är att bo och leva här. Dina svar är viktiga! Genom att svara på enkäten hjälper 

du oss med viktig kunskap för kommunens fortsatta utveckling. Så tyck till!

Vi tackar på förhand. 

Roger Nordman, kommunfullmäktiges ordförande

Hej!

Enkäten genomförs i 
samarbete med

Medborgarundersökningen 
Under hösten 2020 genomförde Härryda kommun för sjunde gången Medborgarundersökningen 
med stöd av Statistiska centralbyrån, scb. Resultatet ger en bild av medborgarens syn på kommu-
nen och dess verksamheter, vilket kan jämföras med de 99 andra kommuner som deltog i undersök-
ningen. Härryda får överlag ett bra betyg från medborgarna, men det finns även områden kommu-
nen bör förbättra. Nedan presenteras ett urval av de index som används.
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För valtningsberättelse
JÄMFÖRELSE INOM REGIONEN OCH RIKET

1 

2 

3 

4 

5 

Jämförelser inom regionen och riket
Kommunforskning i Västsverige tar fram finansiella profiler på kommunerna i bland annat Västra 
Götalandsregionen. Det är relativa mått, vilket innebär att de bara visar hur de olika kommunerna 
ligger till i förhållande till varandra. Den senaste profilen avser år 2019 och utgår ifrån fyra olika 
perspektiv; långsiktig handlingsberedskap, kortsiktig handlingsberedskap, finansiellt riskförhållande 
samt finansiell kontroll. Diagrammet har skalan 1–5, där 5 är högsta betyg.

2017 20192018

Härrydas finansiella profil visade att kommunen 
under 2019 låg över genomsnittet för de samtliga 
fyra perspektiven; kontroll över den finansiella 
resultat, riskförhållande och långsiktig och kortsiktig 
handlingsberedskap. Kommunens poäng för samtliga 
fyra perspektiv förbättrades under perioden. 

Förklaringen till ovanstående förändringar var att 
poängen för fyra nyckeltal; finansiella nettotillgångar, 
kassalikviditet, resultat före extraordinära poster och 
skattefinansieringsgrad av investeringarna, förbättrades 
under perioden. Övriga tre nyckeltal i profilen; skattesats, 
soliditet och budgetföljsamhet, förblev poängmässigt 
oförändrade under perioden.  

Härryda redovisade mellan 2017 till 2019 ett 
genomsnittligt resultat per år i förhållande till 
verksamhetens kostnader på 2,4%, vilket bedöms 
uppfylla kommunallagens krav på god ekonomisk 
hushållning. Snittet i länen under perioden uppgick 
till 1,9% per år. Härrydas genomsnittliga resultat 
under de tre senaste gav en 3:a i den finansiella profilen 
under 2019. En anledning till kommunens goda 
resultatutveckling är att vinster från exploaterings-
redovisningen ingår i resultaten. Härryda hade 2019 
en soliditet som var starkare än snittet i länen. Mellan 
2017 och 2019 uppvisade Härryda utvecklingsmässigt 
samma utveckling som snittet bland kommunerna i 

länen. Kommunen redovisade en förbättrad soliditet 
med två procentenheter, från 29 till 31 procent, och 
den genomsnittliga soliditeten i länen förbättrades med 
två procentenheter, från 19 till 21 procent. Härryda 
hade 2019 den elfte starkaste soliditeten i länet. 
Detta gav en oförändrad 4:a i den finansiella profilen. 
Nettoinvesteringarna var fortsatt högre i kommunen än 
snittet i länet. Härrydas skattesats låg 2019 på 20,62 kr. 
Det var 1,01 kronor lägre än genomsnittet bland Västra 
Götaland och Hallands läns kommuner, vilket uppgick 
till 21,63 kr. Härryda hade under 2019 den femte 
lägsta skatten i länen. Detta innebar att kommunen 
fick en 5:a i den finansiella profilen. Mellan åren 2017 
och 2019 förbättrades Härrydas kassalikviditet med 
22 procentenheter, från 49 procent till 71 procent. 
Likviditeten under perioden i Härryda utvecklades något 
starkare än snittet i länen, men låg på en svagare nivå än 
genomsnittet under 2019. 

Sammanfattningsvis har Härrydas finansiella utveckling 
under den studerade treårsperioden resulterat i en 
förbättrad finansiell profil. Detta innebär att utifrån 
profilen, jämfört med snittet i länen, hade Härryda vid 
utgången av 2019 ett starkare utgångsläge än under 2017.

Det är viktigt att även framöver ligga på en god 
resultatnivå för att kunna möta höga investeringsnivåer 
på grund av befolkningsförändringar. n
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För valtningsberättelse
JÄMFÖRELSER –  F INANSIELL PROFIL

Resultat 2020 inom GR- kommunerna

 Verksamhetens resultat per invånare, kr
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 Soliditet fullfond*, %
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*Blandmodellen är den modell som kommunerna enligt lag ska använda i samband med redovisning av pensionsskulden. Den innebar att 
pensionsförpliktelser hänförliga till perioden före 1998 inte redovisas som skuld eller avsättning utan redovisas i resultaträkningen. En del 
kommuner frångår denna modell för att ge en mer rättvisande bild och tar med hela pensionsskulden som avsättning. Denna pensionsmodell 
kallas för fullfondsmodellen. Resultatet räknas om för att få en jämförbarhet.

Enligt blandmodellen*

Text finns tillgänglig på Meetings  

innan kommunstyrelsens möte den 4 mars. 
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Härryda kommun i jämförelse med riket 2019

Härryda kommun         Medelkommun

Antal invånare 37 977 35 612

Befolkningsförändring 2009-2019 10,5% 9,6%

Invånare under 18 år 26,3% 21,1%

Invånare över 64 år 16,3% 20,0%

Utrikes födda 11,9% 19,6%

Invånare med eftergymnasial utbildning (25–64 år) 51% 44%

Medianinkomst (20 år och äldre) 358 617 kr 296 484 kr

Köpt verksamhet 15% 16%

Kommunalskatt 20,62% 20,70%

Skatteintäkter per invånare 53 088 kr 45 662 kr

KOSTNAD PER INVÅNARE

Förskoleverksamhet o skolbarnsomsorg 10 909 kr 7 962 kr

Utbildning 20 710 kr 18 454 kr

Individ - och familjeomsorg 4 114 kr 4 891 kr

Äldre och funktionshindrade 16 916 kr 20 345 kr

Kultur 1 249 kr 1 142 kr

Fritid 1 222 kr 1 507 kr

Infrastruktur 3 044 kr 3 758 kr

Nettokostnad totalt egentlig verksamhet 56 835 kr 58 783 kr

UTFALL

Resultat enligt blandmodellen per invånare 2 258 kr 1 095 kr

Andel elever som uppnått målen i alla ämnen åk 9 85,1% 72,8%

Andel elever som fullföljt gymnasieskolan 77,8% 70,5%

Total sjukfrånvaro i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid 7,2% 6,5%

Sammanställning av GR-kommunernas bokslut 2020

Härryda Alingsås Göteborg Ale
 Kungs-
backa Kungälv Lerum Lilla Edet Mölndal Partille

 Stenung-
sund Tjörn Öckerö

Resultat, mnkr

Resultat bland-
modell, mnkr

Soliditet  
blandmodell

Soliditet fullfond

Långfristiga  
skulder, mnkr

Skattesats 2019

Skattesats 2020

Antal invånare 

Årets resultat per 
invånare bland-
modell i kr

Låneskuld per 
invånare i kr

Sammanställningen grundar sig på preliminära bokslutssiffror från respektive kommun.

För valtningsberättelse
SAMMANSTÄLLD REDOVISNING – ÖVERSIKT

Sammanställning av GR-kommunernas bokslut 2020

Text finns tillgänglig på Meetings  

innan kommunstyrelsens möte den 4 mars. 
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RESULTATRÄKNING miljoner kronor KOMMUNEN KONCERNEN

Not 2020 2019 2020 2019

Verksamhetens intäkter 1 662,6 643,8 986,6 948,6

Verksamhetens kostnader 2 -2 587,7 -2 587,2 -2 772,6 -2 760,5

Avskrivningar 3 -130,5 -128,0 -193,0 -187,8

Verksamhetens nettokostnader -2 055,7 -2 071,4 -1 979,0 -1 999,7

Skatteintäkter 4 2 041,6 2 016,1 2 041,6 2 016,1

Generella statsbidrag och utjämning 5 265,1 193,4 265,1 193,4

Verksamhetens resultat 251,1 138,2 327,7 209,8

Finansiella intäkter 6 14,5 4,6 14,6 4,5

Finansiella kostnader 6 -31,4 -32,0 -43,8 -45,0

Resultat efter finansiella poster 234,2 110,7 298,5 169,3

Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0 0,0

Bokslutsdispositioner 0,0 0,0 -24,2 -20,3

Skatt 0,0 0,0 -10,9 -8,0

Årets resultat 7 234,2 110,7 263,4 140,9

Budget 54,3 32,8

KASSAFLÖDESRAPPORT miljoner kronor KOMMUNEN KONCERNEN

Not 2020 2019 2020 2019

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat 14 234,2 110,7 263,4 140,9

Justering för av- och nedskrivningar 3 130,5 128,0 193,0 187,8

Justering för överavskrivning 14 0,0 0,0 18,6 16,8

Justering för gjorda avsättningar 15,16 11,1 -9,5 27,5 1,0

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 8 0,0 0,0 -11,8 -1,3

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 375,8 229,2 490,7 345,2

Ökning/minskning kortfristiga fordringar 12 -26,1 -10,3 -36,8 12,6

Ökning/minskning tomtmark till försäljning 27,7 6,6 27,7 6,6

Ökning/minskning kortfristiga skulder 18 108,8 -6,5 118,7 -27,5

Kassaflöde från den löpande verksamheten 486,2 219,0 600,3 337,0

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investering i immateriella anläggningstillgångar 9 -0,1 -0,4 -0,1 -0,4

Investering i materiella anläggningstillgångar 9 -398,3 -222,4 -615,9 -424,9

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 9 11,4 1,8 11,4 4,4

Försäljning/investering av finansiella anläggningstillgångar 11 4,2 -0,1 4,2 -0,1

Kassaflöde från investeringsverksamheten -382,9 -221,1 -600,4 -421,0

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nyupptagna lån 17 238,6 17,8 339,4 97,5

Amortering av skuld 17 -4,7 -4,5 -4,7 -4,5

Ökning/minskning av långfristiga fordringar 11 0,0 0,3 0,0 0,3

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 233,9 13,6 334,7 93,4

Årets kassaflöde 337,3 11,5 334,6 9,4

Likvida medel vid årets början 187,5 176,0 191,3 181,9

Likvida medel vid årets slut 524,8 187,5 525,9 191,3

Räkenskaper
RESULTATRÄKNING OCH KASSAFLÖDESRAPPORT

t

Sammanställning av GR-kommunernas bokslut 2020

Text finns tillgänglig på Meetings  

innan kommunstyrelsens möte den 4 mars. 
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EKONOMISKA BEGREPP

Resultaträkningen Sammanfattar årets kostnader och  
intäkter och visar årets resultat.

Avskrivning Minskning av det bokförda värdet av en  
anläggningstillgång.

Kassaflödesrapport Visar hur årets drift-, investerings- och  
låneverksamhet påverkar rörelsekapitalet.

Balansräkning Visar den ekonomiska ställningen vid årets slut 
fördelat på tillgångar och skulder.

Anläggningstillgångar Fast och lös egendom som kommunen 
stadig varande innehar, exempelvis värdepapper, fastigheter  
och anläggningar.

Omsättningstillgångar Tillgångar som man oftast räknar med 
att inneha kortare tid än ett år.     
Lös egendom som inte är anläggningstillgång.

Eget kapital Skillnaden mellan tillgångar och skulder, det vill säga 
den del som finansierats av det egna resultatet.

Avsättningar En ekonomisk förpliktelse vars belopp eller förfal-
lotidpunkt inte är helt bestämd.

Långfristiga skulder Skulder med löptider längre än ett år.

Kortfristiga skulder Lån och övriga skulder med en löptid av 
ett år eller kortare.

Räkenskaper
BALANSRÄKNING

n

BALANSRÄKNING miljoner kronor KOMMUNEN KONCERNEN

Not 2020 2019 2020 2019

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 0,4 0,4 0,4 0,4

Materiella anläggningstillgångar

      Mark, byggnader, tekniska anläggningar 10 2 692,2 2 432,5 4 168,2 3 775,4

      Maskiner och inventarier 10 114,5 117,8 534,0 515,3

Finansiella anläggningstillgångar 11 52,6 56,8 36,6 40,8

Summa anläggningstillgångar 2 859,7 2 607,5 4 739,2 4 331,8

BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR 0,0 0,0 0,0 0,0 

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Tomtmark för försäljning 127,6 155,4 127,6 155,4

Fordringar 12 186,4 160,3 220,6 183,8

Likvida medel 13 524,8 187,5 525,9 191,3

Summa omsättningstillgångar 838,8 503,2 874,1 530,5

Summa tillgångar 3 698,6 3 110,6 5 613,3 4 862,3

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital 14 1 192,2 958,1 1 828,4 1 557,5

      varav årets resultat 234,2 110,7 263,4 140,9

Avsättningar

      Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 15 786,8 775,1 789,7 776,8

      Avsättning skatteskuld obeskattade reserver 0,0 0,0 90,9 76,3

      Övriga avsättningar 16 9,0 9,6 9,0 9,6

Skulder

      Långfristiga skulder  17 1 115,3 881,4 2 234,2 1 899,5

      Kortfristiga skulder 18 595,3 486,5 661,2 542,5

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 3 698,6 3 110,6 5 613,3 4 862,3

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

Borgensförbindelser 19 315,5 275,0 55,5 15,1

Donationsfonder 0,0 0,0 0,0 0,0

Ställda panter 0,0 0,0 903,3 800,9

Övriga ansvarsförbindelser 0,0 0,0 0,3 0,3

Koncerninterna ekonomiska förhållanden 21
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NOTER miljoner kronor KOMMUNEN KONCERNEN

2020 2019 2020 2019

NOT 1 Verksamhetens intäkter

Försäljningsintäkter 6,3 7,0 123,5 115,5

Taxor och avgifter 202,4 187,2 197,3 180,6

Hyror och arrenden 42,8 42,9 254,4 246,9

Bidrag 234,9 163,0 234,9 163,0

   varav bidrag och ersättningar från staten 174,5 153,9 147,5 153,9

Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 153,9 135,5 154,2 134,3

Exploateringsintäkter 22,3 107,9 22,3 107,9

Realisationsvinster 0,0 0,3 0,0 0,3

Summa 662,6 643,8 986,6 948,6

NOT 2 Verksamhetens kostnader

Löner, sociala avgifter, pensionskostnader -1 689,3 -1658,9 -1 741,0 -1 708,2

Bränsle, energi och vatten -31,2 -36,7 -41,4 -45,7

Köp av huvudverksamhet -427,1 -428,9 -420,6 -425,5

Lokal- och markhyror -39,4 -36,2 -35,4 -31,4

Lämnade bidrag -55,3 -58,9 -55,3 -58,9

Realisationsförluster och utrangeringar -4,5 -1,8 -4,6 -1,6

Övriga kostnader -340,8 -365,8 -474,3 -489,2

Summa -2 587,7 -2587,2 -2 772,6 -2 760,5

NOT 3 Avskrivningar

Avskrivningar immateriella tillgångar -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

Avskrivning byggnader och anläggningar -103,2 -101,2 -145,4 -137,5

Avskrivning maskiner och inventarier -27,2 -26,7 -47,5 -45,9

Nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 -4,3

Summa -130,5 -128,0 -193,0 -187,8

NOT 4 Skatteintäkter

Preliminär kommunalskatt 2 078,0 2 031,5 2 078,0 2 031,5

Preliminär slutavräkning innevarande år -27,1 -16,2 -27,1 -16,2

Slutavräkningsdifferens föregående år -9,2 0,9 -9,2 0,9

Summa 2 041,6 2 016,1 2 041,6 2 016,1

NOT 5 Generella statsbidrag och utjämning

Bidrag från utjämningssystemen och generella statliga bidrag

Inkomstutjämningsbidrag 14,7 31,4 14,7 31,4

Strukturbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0

Införandebidrag 18,7 0,0 18,7 0,0

Regleringsbidrag 38,9 26,5 38,9 26,5

Kostnadsutjämningsbidrag 37,5 60,7 37,5 60,7

Bidrag för LSS-utjämning 2,1 0,0 2,1 0,0

Kommunal fastighetsavgift 76,8 73,3 76,8 73,3

Generella bidrag från staten 76,5 6,5 76,5 6,5

Summa 265,1 198,3 265,1 198,3

Räkenskaper
NOTER

t
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NOTER miljoner kronor KOMMUNEN KONCERNEN

2020 2019 2020 2019
forts. NOT 5 Generella statsbidrag och utjämning

Avgifter i utjämningssystemen

Regleringsavgift 0,0 0,0 0,0 0,0

Avgift till LSS-utjämningen 0,0 -4,9 0,0 -4,9

Summa 0,0 -4,9 0,0 -4,9

NOT 6 Finansiella intäkter och kostnader

Finansiella intäkter

Utdelning på aktier och andelar 12,8 3,4 12,8 3,4

Ränteintäkter 1,0 0,4 0,4 0,6

Övriga finansiella intäkter 0,8 0,8 1,4 0,5

Summa 14,5 4,6 14,6 4,5

Finansiella kostnader

Räntekostnader -8,3 -7,0 -20,5 -19,8

Ränta på pensionsskuld -22,7 -24,8 -22,8 -24,9

Övriga finansiella kostnader -0,4 -0,2 -0,5 -0,4

Summa -31,4 -32,0 -43,8 -45,2

NOT 7 Jämförelsestörande poster

Summa 0,0 0,0 0,0 0,0

NOT 8 Ej likvidpåverkande poster

Nedskrivning ägartillskott Landvetter Södra Utveckling AB 0,0 0,0 0,0 0,0

Utdelning HEAB o FÖRBO mm -11,6 -1,3

Summa 0,0 0,0 -11,6 -1,3

NOT 9 Nettoinvesteringar

Bruttoinvesteringar -398,4 -222,8 -615,9 -425,3

Investeringsbidrag och investeringsinkomster 8,7 11,0 8,7 11,0

Försäljning/Nedskrivning/Utrangering av anläggningstillgångar 
samt överföring till annat slag av tillgång 11,4 1,8 11,4 4,4

Summa -378,3 -210,0 -595,8 -409,9

NOT 10 Materiella anläggningstillgångar

Kommunens samtliga leasingavtal klassificeras som operationella. Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar.
Pågående investeringar avskrivs ej.

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Anskaffningsvärde 4 156,3 3 810,1 6 259,1 5 739,4

Ackumulerade avskrivningar -1 464,2 -1 377,6 -2 091,0 -1 963,9

Bokfört värde 2 692,2 2 432,5 4 168,2 3 775,4

Avskrivningstider (genomsnittliga) 31 år 31 år

Maskiner och inventarier

Anskaffningsvärde 504,0 480,9 1 177,6 1 146,5

Ackumulerade avskrivningar -389,4 -363,2 -643,6 -631,3

Bokfört värde 114,5 117,8 534,0 515,3

Avskrivningstider (genomsnittliga) 7 år 6 år

Räkenskaper
NOTER

t
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NOTER miljoner kronor KOMMUNEN KONCERNEN

2020 2019 2020 2019
forts. NOT 10 Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Redovisat värde vid årets början 2 432,5 2 335,0 3 775,4 3 548,0

Investeringar 374,2 201,8 547,7 368,4

Redovisat värde av avyttringar och utrangerade anläggningstillgångar -11,2 -1,8 -11,2 -2,3

Nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Återförda nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Avskrivningar -103,2 -101,2 -143,6 -137,4

Överföring från eller till annat slag av tillgång 0,0 -1,3 0,0 -1,3

Övriga förändringar 0,0 0,0 0,0 0,0

Redovisat värde vid årets slut 2 692,2 2 432,5 4 168,2 3 775,4

Maskiner och inventarier

Redovisat värde vid årets början 117,8 122,6 515,2 509,9

Investeringar 24,1 20,5 68,0 56,4

Redovisat värde av avyttringar och utrangerade anläggningstillgångar -0,1 0,0 -0,1 -2,1

Nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 -4,3

Återförda nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Avskrivningar -27,2 -26,7 -49,0 -46,0

Överföring från eller till annat slag av tillgång -0,1 1,4 -0,1 1,4

Övriga förändringar 0,0 0,0 0,0 0,0

Redovisat värde vid årets slut 114,5 117,8 534,0 515,3

NOT 11 Finansiella anläggningstillgångar

Aktier, andelar 42,5 42,5 26,5 26,5

Obligationer, förlagsbevis m.m 0,0 4,2 0,0 4,2

Långfristiga fordringar VA- och gatukostnadslån 0,2 0,3 0,2 0,3

Övriga långfristiga fordringar 0,0 0,0 0,0 0,0

Bostadsrätter 9,8 27,7 9,8 27,7

Justering återföring uppskrivning bostadsrätter 0,0 -17,8 0,0 -17,8

Summa 52,6 56,8 36,6 40,8

Aktier 15,9 15,8 0,5 0,5

varav Förbo AB 8 8,0 0,0 0,0

varav Härryda Energi AB 7,1 7,1 0,0 0

varav Landvetter Södra Utveckling AB 0,2 0,2 0,0 0,0

Andelar 26,6 26,6 25,9 25,9

Summa aktier och andelar 42,5 42,4 26,4 26,4

NOT 12 Fordringar

Kundfordringar 37,1 19,3 45,7 25,0

Förutbetalda kostnader 29,4 29,2 34,2 31,7

Upplupna intäkter 72,2 60,2 82,0 76,4

Diverse kortfristiga fordringar 45,1 46,9 56,1 46,1

Statlig ersättning Migrationsverket 2,5 4,7 2,5 4,7

Summa 186,4 160,3 220,6 183,8

* Bland andelar redovisas andelskapitalet i Kommuninvest ekonomisk förening som uppgår till 870 168 kr samt en särskild insats på 25 061 774 kr som  
inbetalades 2015, sammanlagt 25 931 939 kr. Kommuninvest ekonomisk förening har dessutom beslutat om insatsemissioner om sammanlagt 6 729 961 kr för 
Härryda kommun. Härryda kommuns totala andelskapital i Kommuninvest ekonomisk förening uppgick per 2020-12-31 till 32 661 900 kr.       
 

Räkenskaper
NOTER

t
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NOTER miljoner kronor KOMMUNEN KONCERNEN

2020 2019 2020 2019

NOT 13 Likvida medel

Kassa 0,0 0,0 0,0 0,0

Bank 478,1 133,7 478,5 136,5

Likviditetsöverskott HEAB samt LVSUAB 46,7 53,8 47,4 53,8

Kassa koncernkonto 0,0 0,0 0,0 1,0

Summa 525 187,5 525,9 191,3

Kommunen har en checkkredit på 150 mkr. 

NOT 14 Eget kapital

Ingående eget kapital vid årets början 958,1 865,2 1 557,5 1 418,8

Justering återföring uppskrivning bostadsrätter 0,0 -17,8 0,0 -17,8

Ingående eget kapital efter justering 958,1 847,3 1557,5 1 401,0

Årets resultat 234,2 110,7 263,4 140,9

Utdelning, HEAB och Förbo AB 0,0 -11,6 -1,3

Överavskrivning/omföring uppskjuten skatteskuld 0,0 19,0 16,8

Summa utgående balans 1 192,2 958,1 1 828,4 1 557,5

Kommunen tillämpar inte Resultatutjämningsreserv.

NOT 15 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktekser inkl löneskatt

Avsättning för pensioner intjänad efter 1998

Ingående avsättning inkl löneskatt 204,6 189,1

Nyintjänad pension 20,1 13,3

 -varav förmånsbestämd ålderspension 19,1 12,8

 -varav särskild avtalspension 0,0 0,0

 -varav efterlevandepension 0,2 0,5

 -varav övrigt 0,8 0,0

Årets utbetalningar -5,7 -5,2

Ränte och basbeloppsuppräkning 4,6 4,9

Ändring av försäkringstekniska grunder 0,0 0,0

Övrig post -0,6 -0,6

Förändring av löneskatt 4,4 3,0

Summa avsättning för pensioner intjänad efter 1998 227,4 204,6

Avsättning för pensioner intjänad före 1998

Ingående avsättning inkl löneskatt 570,5 595,5

Ränte och basbeloppsuppräkning 13,7 15,0

Ändring av försäkringstekniska grunder 0,0 0,0

Pension till efterlevande 0,0 0,0

Årets utbetalningar -27,0 -27,0

Övrig post 4,4 -8,1

Förändring av löneskatt -2,2 -4,9

Summa avsättning för pensioner intjänad före 1998 559,4 570,5

Summa totalt avsatt till pensioner 786,8 775,1 789,7 776,8

Räkenskaper
NOTER

t
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NOTER miljoner kronor KOMMUNEN KONCERNEN

2020 2019 2020 2019

forts. NOT 15 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktekser inkl löneskatt

Aktualiseringsgrad 95 % 95 %

Antal personer med särskild avtals-/visstidspension

      Politiker 0 0

      Tjänstemän 0 0

Beräkningsgrund för pensioner framgår av avsnittet Redovisningsprinciper, se sid 40

NOT 16 Övriga avsättningar

Marksanering, Mölnlycke fabriker 9,0 9,6 9,0 9,6

Summa 9,0 9,6 9,0 9,6

NOT 17 Långfristiga skulder

Ingående skuld 881,4 868,2 1 899,5 1 806,5

Nyupplåning under året 238,6 17,8 339,4 97,6

Årets amorteringar -4,7 -4,5 -4,7 -4,5

Summa 1 115,3 881,4 2 234,2 1 899,5

   Lån i banker och kreditinstitut 900,0 700,0 2 018,9 1 718,1

Förutbetalda intäkter som regleras över flera år

   Investeringsbidrag 39,7 40,4 39,7 40,4

   Gatukostnadsersättningar 22,2 14,6 22,2 14,6

   Anslutningsavgifter 153,4 126,4 153,4 126,4

Summa förutbetalda intäkter 215,3 181,4 215,3 181,4

Summa långfristiga skulder 1 115,3 881,4 2 234,2 1 899,5

Investeringsbidrag och gatukostnadsersättningar periodiseras fr o m 2014  linjärt under samma nyttjandetid som motsvarande tillgång har.

Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut

Andel som förfaller inom 1 år 6% 36% 15% 34%

Andel som förfaller inom 1–4 år 83% 36% 66% 47%

Andel som förfaller efter 4 år 11% 29% 19% 19%

Andel lån med rörlig ränta 33% 50% 39% 44%

Andel lån med fast ränta 67% 50% 61% 56%

Genomsnittsränta 1,0% 1,0%

Kreditgivare

Kommuninvest 900,0 700,0 1 160,0 960,0

Övriga 215,3 181,4 1 074,2 758,1

Summa 1 115,3 881,4 2 234,2 1 718,1

NOT 18 Kortfristiga skulder

Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder 46,7 53,8 0,7 0,0

Leverantörsskulder 107,0 105,7 148,4 144,3

Moms och särskilda punktskatter 8,8 4,3 28,6 23,1

Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 28,3 25,1 29,8 26,6

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 319,8 268,4 354,4 314,5

   varav semester- och övertidsskuld 103,6 93,3 105,2 94,3

   varav upplupen pensionskostnad, avgiftsbestämd ålderspension 51,8 52,8 51,8 52,8

   varav upplupen särskild löneskatt, avgiftsbestämd ålderspension 28,1 28,1 29,4 28,5

Räkenskaper
NOTER
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NOTER miljoner kronor KOMMUNEN KONCERNEN

2020 2019 2020 2019

forts. NOT 18 Kortfristiga skulder

Exploateringsverksamhet 80,9 23,8 80,9 23,8

Utnyttjad checkkredit 0,0 0,0 10,9 1,0

Övriga kortfristiga skulder 3,8 5,3 7,5 9,2

Summa 595,3 486,5 661,2 542,5

NOT 19 Borgensförbindelser*

Kommunägda företag

GRYAAB 0,0 0,0 0,0 0,0

Härryda Energi AB 260,0 260,0 0,0 0,0

Räddningstjänsten Storgöteborg 7,1 6,3 7,1 6,4

Renova 0,5 0,5 0,5 0,5

Summa Kommunägda företag 267,6 266,8 7,6 6,9

Föreningar

Pixbo Tennisklubb 42,4 2,4 42,4 2,4

Hindås Tennisklubb 3,5 3,5 3,5 3,5

Landvetter tennisklubb 2,0 2,3 2,0 2,3

Summa föreningar 47,9 8,2 47,9 8,2

Summa borgensförbindelser 315,5 275,0 55,5 15,1

Enhet
Ägd 

andel
Försäljning, 

mnkr Lån, mnkr
Räntor, aktieutdelning och 

borgensavgifter, mkr Borgen, mnkr

Intäkt Kostnad Givare Mottagare Intäkt Kostnad Givare Mottagare

Kommunen 12,9 19,7 12,3 260

Förbo AB 42% 5,5 6,1 8,4

Landvetter Södra utv AB 100% 3,4 3,2

Härryda Energi AB 100% 11,6 4,4 3,9 260

Övrig upplysning: Bolagens räkenskaper hanteras i respektive styrelse och stämma efter kommunfullmäktiges möte.

NOT 21 Koncerninterna förhållanden och övrig upplysning

NOT 20 Övriga upplysningar

Räkenskaper
NOTER

* Härryda kommun har i augusti 1995 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga förpliktelser. Samtliga 290 
kommuner och landsting som per 2020-12-31 var medlemmar i Kommuninvest har ingått likalydande borgensförbindelser.  

 Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan 
medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnde borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande 
till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas 
respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.

 Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Härryda kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2020-12-31 uppgick 
Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 501 229 801 864 kronor och totala tillgångar till 525 483 415 941 kr.  Kommunens andel av förpliktelserna 
uppgick till 1 434 973 010 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1 527 567 346 kronor.

Upplysning om särredovisningar
Särredovisning har upprättats enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. 
Särredovisningen finns tillgänglig inom sektor för samhällsbyggnad. 

Upplysning om kostnad för räkenskapsrevision
Den totala kostnaden för revision uppgår till 1,5 mnkr för år 2020, varav kostnad för sakkunnigt biträde uppgår till 1,2 mnkr. 
Kostnaderna för räkenskapsrevision uppgår till 0,1 mnkr och avser kostnader för granskning av bokföring, delårsrapport    
samt årsredovisning för räkenskapsår 2020. Kostnader för sakkunnigt biträde uppgår till dryga 0,2 mnkr.

n
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Ny kommunal redovisningslag 
Kommunen följer i allt väsentligt den nya kommuna-
la redovisningslagen som gäller från 2019. Två större 
avvikelseposter förekommer sedan tidigare. Fullfonde-
ringsmodellen tillämpas istället för blandmodellen. Även 
slutredovisning av exploateringsprojekt avviker. Från 
och med 2019 tillämpas komponenthantering avseende 
kommunens anläggningstillgångar. Vad gäller hantering av 
intäkter som regleras i rkr r2 har ingen förändring gjorts 
gällande till exempel gatukostnader. En återföring om 18 
mnkr har gjorts för en tidigare uppskrivning av bostadsrät-
ter enligt rkr r7 och r12.

SAMMANSTÄLLDA RÄKENSKAPER 
I den kommunala koncernen ingår bolag där 
kommunen har en ägarandel på minst 20 procent. 
Enligt rkr r16 har kommunen skyldighet att upprätta 
sammanställda räkenskaper om kommunens andel av 
de kommunala koncernföretagens omsättning är fem 
procent eller mer av kommunens skatteintäkter och 
generella statsbidrag. Eller om kommunens andel av 
de kommunala koncernföretagens balansomslutning 
uppgår till fem procent eller mer av kommunens 
balansomslutning. De företag som omfattas är; Förbo, 
Härryda Energi och från och med 2018 även Landvetter 
Södra Utveckling. De sammanställda räkenskaperna för 
kommunkoncernen har upprättats enligt förvärvsmetoden 
med proportionell konsolidering. Härryda kommuns 
bokförda värden på aktier i dotterbolagen har elimine-
rats mot dotterbolagens egna kapital. Endast Härryda 
kommuns ägda andel av dotterbolagens intäkts- och 
kostnadsposter respektive tillgångs- och skuldposter ingår 
i sammanställningen. Interna transaktioner av väsentlig 
betydelse har eliminerats. Från och med 1 januari 2021 
överförs verksamheten vatten och avfall från kommunens 
verksamhet till ett nytt helägt kommunalt bolag. Bolaget 
är registrerat men inte aktivt och därför inte med i 
koncernsammanställningen.

KOMMUNEN 
Anläggningstillgångar har i balansräkningen tagits upp 
till anskaffningsvärdet reducerad med avskrivningar. För 
att aktiveras som investering måste anläggningstillgången 
ha en livslängd på minst tre år och ett anskaffningsvärde 

på över 20 tkr. Avskrivningar och internränta bokförs den 
månad investeringen aktiveras. Avskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjande-
perioden med linjär avskrivning baserat på anskaffnings-
värdet exklusive eventuellt restvärde. Linjär avskrivning 
tillämpas i enlighet med den beräknade ekonomiska 
livslängd som anges i tabellen nedan. Inköp av datorer 
redovisas som korttidsinventarier och kostnadsförs direkt i 
samband med anskaffningen.

Komponentindelning tillämpas från och med 2016 på 
kommunens fastigheter som är anskaffade från och med 
2005. Från och med 2018 tillämpas komponenthante-
ring inom mark och anläggning och från 2019 hanteras 
komponentavskrivning inom gator och vägar. Det innebär 
att rkr r4 följs.

Exploateringstillgångar 
Byggklar mark klassificeras som omsättningstillgång 
och i värdet ingår såväl markinköp som övriga tidigare 
nedlagda utgifter. Först när exploateringsprojekten 
slutredovisas helt eller delvis redovisas kostnader och 
intäkter på resultaträkningen, vilket avviker från rkr 
r2 och r4 samt rkr:s vägledning för markexploatering. 
Ekonomisk effekt är att vinst eller förlust för ett område/
projekt inte bokförs löpande efterhand som tomter säljs 
utan först när hela området är klart. Det kan innebära 
större resultatsvängningar enstaka år, vilket även påverkar 

Upplysning om redovisningsprinciper
Härryda kommun tillämpar god redovisningssed och följer i allt väsentligt Lagen om kommunal 
redovisning samt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR).

Räkenskaper
UPPLYSNING OM REDOVISNINGSPRINCIPER

t

Avskrivningstider  

Mark, kulturbyggnader och del av väg 0 år

Verksamhetsfastigheter 5–60 år

Publika fastigheter 5–70 år

Affärsfastigheter 20–50 år

Maskiner, inventarier och It-utrustning (exkl datorer) 3–10 år

Bilar och övriga transportmedel 5–10 år

Immateriella anläggningar 5 år

Konstnärlig utsmyckning 0 år
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balansräkningen. Exploateringsredovisningen är under 
utveckling.

2020 slut- och delredovisades 17 mnkr från fem 
exploateringsprojekt. Utöver slutredovisningar har 
exploateringsintäkter om 52 mnkr avseende Mölnlycke 
fabriker bok- förts i resultatet enligt rkr r2.

Redovisning av skatteintäkter, utjämning och 
generellt bidrag 
Redovisning och periodisering av skatteintäkter sker 
i enlighet med rkr r2. Det innebär att årets bokslut 
innehåller definitiv slutavräkning för 2019 och en 
preliminär slutavräkning för 2020 enligt prognos från 
Sveriges kommuner och landsting. Den kommunala 
fastighetsavgiften periodiseras till det år intäkten 
hänför sig. Konjunkturstöden har bokförts när de har 
betalats in till kommunen. Någon periodisering i 1/12 
del har därmed inte gjorts enligt rkr:s ”Yttrande om 
vissa redovisningsfrågor med anledning av särskilda 
omständigheter kopplade till coronapandemin”.

Övriga intäkter 
Anslutningsavgifter har intäktsförts i samma takt som 
avskrivningar görs på de investeringar som anslutnings-
avgifterna bidragit till att finansiera. Nästkommande 
års periodiserade anslutningsavgifter bokförs som 
en kortfristig skuld, resterande års skuld klassificeras 
som en långfristig skuld. Från och med 2014 hanteras 
investerings- och gatukostnadsersättning enligt tidigare 
rekommendation rkr 18 och 2019 inom linjen för 
rekommendation rkr r2. Exploateringsbidrag om 82,3 
mnkr har betalats ut 2018 med 30,2 mnkr och 2020 
med 52 mnkr. Bidraget avser ett område vid Mölnlycke 
fabriker. Sammanlagt uppgår bidraget i avtalet till 82,3 
mnkr. Bidragen har bokförts i resultaträkningen, vilket 
avviker från tidigare hantering. Övriga avgifter och 
driftbidrag periodiseras på aktuell period.

Pensioner 
I Härryda kommun redovisas pensionsskulden enligt 
fullfonderingsmodellen, vilket strider mot gällande 
lagstiftning. Syftet är att uppnå en mer rättvisande 
redovisning. Fullfonderingsmodellen innebär att 
pensionsåtagandet redovisas i balansräkningen som en 
avsättning samt att hela den årliga förändringen bokförs 
som kostnad. Löneskatten ingår i pensionsskulden. 
Kommunen använder beräkningsmodellen rips17. Ränta 
och basbeloppsuppräkning redovisas som finansiell 
kostnad. Den del av den avgiftsbestämda ålderspensionen 
avseende 2020 som inte betalats in under året bokas 
upp som kortfristig skuld i 2020 års bokslut. Tecknade 
avtal enligt Alternativ kap-kl och löneväxling till 
pension redovisas som pensionsförsäkringsavgifter 

för enskilda arbetstagare. Kommunens pensionsskuld 
inkluderar även förtroendevalda som inte ingår i den 
ordinarie pensionsskuldsberäkningen. Ingen del av 
pensionsavsättningen har försäkrats bort. 

Öppet för externa transaktioner 
Kommunens redovisning har varit öppen för externa 
transaktioner till den 8 januari 2021. Därefter har 
kostnader och intäkter överstigande 50 tkr hänförts 
till redovisningsåret. Det förekommer inga väsentliga 
händelser efter räkenskapsperiodens utgång. 

Leasing 
Leasingavtal ska enligt rekommendation r5 klassificeras 
och redovisas som finansiellt eller operationellt avtal. 
Avgörande för om ett leasingavtal är ett finansiellt 
eller ett operationellt avtal är i vilken omfattning de 
ekonomiska riskerna och fördelarna med ägandet av 
det aktuella leasingobjektet finns hos leasegivaren eller 
leasetagaren. Kommunen har inte klassificerat några 
finansiella leasingavtal utan de avtal som finns som 
operationella. 89 % av kommunens använda lokaler ägs 
av kommunen och resterande hyrs externt. Kommunen 
betraktar riskerna som marginella för dessa avtal. 

Redovisning av lånekostnader 
Härryda kommun tillämpar huvudmetoden i enlighet 
med rkr:s rekommendation. 

Inga jämförelsestörande poster 2020

Ändring av redovisningsprinciper 
Med anledning av den nya kommunala 
redovisningslagen har en återföring 2019 av tidigare 
gjord uppskrivning av bostadsrätter gjorts med 18 
mnkr. Återföringen är gjord via balansräkningen. 
Uppskrivningen gjordes 2014. Hanteringen är enligt 
rkr r7 och rkr r12. Historiska nyckeltal har setts över 
och soliditeten för 2018 är ändrad från 29 till 28 
procent. I övrigt förekommer inga effekter på den 
aktuella rapportperioden av ändrade uppskattningar 
och bedömningar som har redovisats under tidigare 
räkenskapsår. n

Räkenskaper
UPPLYSNING OM REDOVISNINGSPRINCIPER
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Drift- och invester ingsredovisning samt exploater ingsredovisning
DRIFTREDOVISNING

Driftredovisning, mnkr
BOKSLUT 2020 BOKSLUT 2019

Utfall Budget Avvikelse Utfall

Kostnad Intäkt Netto Netto Netto Kostnad Intäkt Netto

KOMMUNSTYRELSEN 886,0 720,6 165,4 232,0 66,6 899,0 731,5 167,5

Kommunledning  
och stödfunktioner 122,4 9,5 112,9 117,5 4,6 113,6 6,9 106,7

Ledning 38,2 0,1 38,1 35,5 -2,6 38,2 0,7 37,5

Ekonomi 16,9 1,1 15,8 18,0 2,2 17,6 0,8 16,8

Personal 33,1 6,5 26,6 30,9 4,2 25,7 2,1 23,6

Utveckling 34,2 1,8 32,4 33,1 0,7 32,1 3,3 28,8

Samhällsbyggnad 278,2 255,0 23,2 91,6 68,4 312,9 272,4 40,5

Ledning admn inkl kommuneko-
elog

10,4 1,7 8,7 12,1 3,4 11,6 1,7 9,8

Miljö- och hälsoskydd 9,2 4,2 5,0 4,3 -0,7 8,6 3,3 5,3

Trafik 92,7 25,3 67,4 69,2 1,8 89,7 25,7 64,1

Mark och bostad 18,3 82,3 -64,0 4,4 68,4 81,3 116,5 -35,2

Plan och bygglov 18,9 24,9 -6,0 1,6 7,6 15,4 18,9 -3,5
S:a skattefinansierad verksamhet 149,4 138,3 11,1 91,6 80,5 206,6 166,1 40,4

Avfall 37,8 35,9 1,9 0,0 -1,9 36,6 34,6 2,0

Vatten och avlopp 91,0 80,8 10,2 0,0 -10,2 69,8 71,7 -1,9
S:a avgiftsinansierad verksamhet 128,8 116,7 12,1 0,0 -12,1 106,4 106,3 0,1

Teknik och förvaltningsstöd 485,4 456,2 29,2 22,9 -6,3 472,5 452,2 20,3

Ledning 2,7 0,0 2,7 2,6 -0,1 4,6 0,0 4,6

Service 69,5 61,9 7,6 7,2 -0,3 67,6 61,7 5,9

Fastighet 233,7 232,2 1,4 0,5 -0,9 225,2 223,4 1,8

Städservice 34,5 33,5 1,0 2,0 0,9 32,2 33,0 -0,8

Måltidsservice 99,4 94,5 4,9 1,6 -3,3 101,7 101,2 0,5

IT 40,9 32,7 8,1 6,1 -2,1 36,9 31,7 5,2

Säkerhet 4,9 1,3 3,5 3,0 -0,6 4,3 1,3 3,0

VÄLFÄRDSNÄMND 2 402,3 479,0 1 923,4 1 980,0 56,6 2 412,7 471,2 1 941,5

Utbildning, kultur och fritid 1 470,5 243,5 1 227,0 1 256,1 29,1 1 511,3 257,7 1 253,6

Ledning 12,4 0,0 12,4 13,2 0,8 12,3 0,0 12,3

Förskola 327,4 44,1 283,3 295,3 12,0 346,0 46,0 300,0

Grundskola 712,0 68,4 643,6 641,7 -1,8 697,0 69,0 627,9

Gymnasium 277,0 116,6 160,4 178,0 17,6 272,3 109,1 163,2

Vuxenutbildning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39,5 17,9 21,6

Kultur och fritid 105,0 9,2 95,8 94,5 -1,3 104,1 10,0 94,1

Utveckling, flerspråkighet 36,8 5,2 31,5 33,4 1,8 40,1 5,6 34,5

Drift, investering och exploatering i siffror
Här redovisas hur utfallet förhåller sig till kommunens budget som fastställts av kommunfullmäktige. 
Budgetavvikelser kommenteras under verksamhetsredovisning och större budgetavvikelser inom 
driften är sammanställda på sidan 22.

t
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Drift- och invester ingsredovisning samt exploater ingsredovisning
DRIFT / INVESTERING

t

Fortsättning från föregående sida

Driftredovisning, mnkr
BOKSLUT 2020 BOKSLUT 2019

Utfall Budget Avvikelse Utfall

Kostnad Intäkt Netto Netto Netto Kostnad Intäkt Netto

VÄLFÄRDSNÄMND  fortsättning

Socialtjänst 931,8 235,5 696,4 723,9 27,5 901,4 213,5 688,0

Ledning 80,8 15,0 65,8 80,9 15,1 51,1 10,5 40,5

Vård och omsorg 300,1 105,7 194,5 199,9 5,5 295,6 101,6 194,1

Hälsa och bistånd 193,2 27,2 166,0 164,2 -1,8 194,7 26,0 168,6

Funktionsstöd 169,3 32,6 136,7 139,6 2,9 187,5 26,6 160,9

Härryda framtid 99,2 40,8 58,4 62,6 4,2 75,2 36,0 39,2

Barn och familj 88,7 13,8 74,9 76,7 1,7 97,4 12,7 84,6

SUMMA NÄMNDER 3 288,3 1 199,6 2 088,7 2 211,9 123,2 3 312,0 1 202,7 2 109,3

Politisk organisation 13,7 0,0 13,7 13,0 -0,7 15,6 0,8 14,8

Verksamhetskostnad/övrigt 29,3 76,5 -47,2 -22,9 24,3 0,4 53,0 -52,7

VERKSAMHETENS  
NETTOKOSTNAD 3 331,4 1 276,1 2 055,2 2 202,0 146,8 3 327,9 1 256,5 2 071,4

Interna poster -612,9 -612,9 0,0 -617,6 -617,6 0,0

Skatter och utjämning 2 306,2 2 306,2 2 277,7 28,5 4,9 2 214,5 2 209,6

Finansnetto 31,4 14,5 -16,9 -21,4 4,5 32,0 4,6 -27,4
SUMMA ENLIGT
RESULTATRÄKNING 2 749,9 2 983,9 234,2 54,3 179,9 2 747,2 2 857,9 110,7

STÖRRE INVESTERINGSPROJEKT tusen kronor

Benämning
Projekt-
budget

Utfall 
2020

Budget-
avvikelse

 2020

Budget-
avvikelse

 2020

P=
Pågående 
A=  
Avslutat

Beräknas 
avslutas

Netto Inkomst Utgift Inkomst Utgift Netto

Sektor för utbildning, kultur och fritid

Investering förskola 2 157 378 378

Investering grundskola 5 830 2 490 2 490

Investering utveckling och flerspråkighet, 
ledning 0 1 000 1 000

Investering gymnasium 1 890 660 660

Investering kultur och fritid 127 1 427 127 610 737

Summa utbildning, kultur och fritid 127 11 304 127 5 138 5 265

Sektor för socialtjänst

Summa sektor för socialtjänst 0 2 678 0 2 809 2 809
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Drift- och invester ingsredovisning samt exploater ingsredovisning
INVESTERING

n

Fortsättning från föregående sida

STÖRRE INVESTERINGSPROJEKT tusen kronor

Benämning
Projekt-
budget

Utfall 
2020

Budget-
avvikelse

 2020

Budget-
avvikelse

 2020

P=
Pågående 
A=  
Avslutat

Beräknas 
avslutas

Netto Inkomst Utgift Inkomst Utgift Netto

Sektor för samhällsbyggnad

Mölnlycke dagvattenpark 37 000 7 296 3 027 7 296 17 490 24 786 P

Reinvestering underhåll gator och vägar 6 436 436 436

 Gc-Väg Wendelsv Gärdesområdet 760 0 8 543 8 543 P

Övrigt skattefinansierat 1 243 18 776 843 74 899 75 743

Summa skattefinansierat 8 539 28 999 8 139 101 368 109 508

VA-investeringar kopplade till färdiga 
exploateringsområden 0 3 158 -2 100 15 454 13 354

Investeringar befintliga ledningar 12 223 -2 223 -2 223

Nytt vattenverk Västra Nedsjön 547 000 105 343 117 808 117 808 P 2022

Byggnad återanvändning Bråta ÅC 615 -291 -291 A

Övrigt avgiftsfinansierat 13 350 83 753 83 753

Summa avgiftsfinansierat 0 134 689 -2 100 214 501 212 401

Summa samhällsbyggnad 8 539 163 688 6 039 315 869 321 909

Sektor för teknik och förvaltningsstöd

Fagerhultsskolan nybyggnad 177 000 100 394 8 548 8 548 P 2021

Wallenstam arena 135 000 72 477 8 114 8 114 P 2021

Utveckling Råda säteri 20 500 7 349 3 209 3 209 P 2022

Gymnastik- och trampolinhall 65 000 0 23 500 23 500

Energieffektivisering 2 850 2 267 2 267 P 2020

Hulebäcksgymnasiet ombyggnad kök 12 000 686 4 314 4 314 P 2022

Komponentutbyten fastighet 8 254 -3 144 -3 144

Hindås idrottshall tillbyggnad förråd 5 000 2 665 1 580 1 580 P 2021

IT-investeringar 4 140 3 080 3 080

Investeringar fritidsanläggningar 4 981 3 712 3 712

Övrigt teknik och förvaltningsstöd 16 910 19 764 19 764

Summa teknik och förvaltningsstöd 0 220 706 0 74 944 74 944

Kommunledning  
och stödfunktioner summa 0 21 0 2 728 2 728 P

Totalt kommunen 8 666 398 397 6 166 401 488 407 655

Varav summa pågående investeringar 7 423 306 876 7 423 179 739 187 162

Drift- och investeringsbudgetens uppbyggnad samt de för drift- och investeringsredovisningarna mest väsentliga  
principerna för ekonomistyrning, redovisas i ett särskilt dokument.
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EXPLOATERING tusen kronor

EXPLOATERINGS- 
PROJEKT Status1

Budget  
2020

Utfall  
2020

Avvikelse
2020

Bokslut 2020-12-31
Utgående balans

Resultatföring
2020

Namn Inkomst Utgifter Netto Inkomst Utgifter Netto Netto Inkomst Utgift Inkomst Utgift

Industrimark

Airport City P 1 000 0 1 000 1 625 0 1 625 -625 2 982 0

Björkåsen Landvetter S 500 1 500 -1 000 0 1 678 -1 678 678 4 583 11 617 4 583 11 617

Björröd P 7 500 0 7 500 6 251 8 497 -2 246 9 746 6 269 17 898

Bårhults företagspark P 0 25 500 -25 500 283 28 976 -28 693 3 193 52 303 64 068

Skola Djupedalsäng P 1 500 0 1 500 1 428 -21 1 449 51 1 428 -21

Företagsparken III P 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hindås industriomr. P 0 0 0 3 053 0 3 053 -3 053 3 104 1

Mölnlyckemotet P 1 565 0 1 565 1 787 0 1 787 -222 3 180 0

Summa 12 065 27 000 -14 935 14 427 39 131 -24 703 9 768 73 849 93 563 4 583 11 617

Mark för bostäder

Bh, Björröd Alberts väg³ D 0 0 0 710 558 152 -152 710 558 710 558

Bh, Säteriet (Förbo)³ D 0 0 0 407 274 133 -133 407 274 407 274

Bh, Wendelstrand 
(Bråta)³ D 0 0 0 870 610 260 -260 870 610 870 610

Björkelidsvägen S 0 0 0 116 15 101 -101 492 6 670 492 6 670

Bocköhalvön P 0 0 0 47 0 47 -47 68 0

Enebacken II P 6 850 0 6 850 680 0 680 6 170 5 741 0

Hindås skola P 2 000 0 2 000 4 748 3 036 1 712 288 12 611 3 037

Idrottsvägen Mölnlycke P 17 320 58 440 -41 120 9 034 60 506 -51 473 10 353 11 340 60 506

Landvetter Centrum P 13 627 24 794 -11 167 4 455 1 150 3 305 -14 472 14 232 13 719

Landvetter södra P 19 000 0 19 000 7 013 2 435 4 577 14 423 103 204 7 348

Landvetters Backa P 9 374 31 834 -22 459 739 24 980 -24 241 1 781 58 251 55 843

Solåsen Hindås P 0 0 0 3 0 3 -3 1 454 14

Stenhuggeriet² S 0 0 0 146 4 051 -3 905 3 905 146 4 051 146 4 051

Strukturplan  
Mölnlycke centrum P 0 0 0 6 0 6 -6 6 0

Säteriet, Särskilt boende P 750 0 750 174 9 423 -9 249 9 999 1 081 9 423

Valborgs kulle P 1 000 0 1 000 1 180 0 1 180 -180 1 285 0

Summa 69 921 115 068 -45 146 30 328 107 038 -76 710 31 564 211 898 162 054 2 625 12 163

Summa brutto 81 986 142 068 -60 081 44 755 146 169 -101 414 41 333 285 747 255 617 7 208 23 780

Summa netto 30 130 -16 572

Utgående Balans 46 702

1 Status: Pågående=P, Slutredovisas= S, Delredovisas=D. 
2 Stenhuggeriet ett tidigare avslutat projekt, infrastruktur var utbyggd och sista tomtförsäljning gjord 2020 
3 Byggherredriven detaljplan. 

Drift- och invester ingsredovisning samt exploater ingsredovisning
EXPLOATERING

n

Läs om projekten på sidan 57

t
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Ansvarar för verksamheterna:
Utbildning
Socialtjänst
Kultur
Fritid

Omsättning: 2 402 mnkr
Budgetavvikelse: +57 mnkr

Den politiska organisationen
Härryda kommuns verksamheter delas från och med 2020 in under kommunstyrelsen respektive 
välfärdsnämnden.

Verksamhetsredovisning
POLIT ISK  ORGANISATION

Maria Kornevik  
Jakobsson (C)

ordförande

Håkan Eriksson (KD) Inger Axelsson (KD)

Roland Jonsson (MP) Peter Arvidsson (SD)Robert Langholz (S) Inga-Lena Persson (MP)

Grim Pedersen (M) Evalotta Liljenzin (M)

Ronny Sjöberg (C) Ing-Marie Rydén Höök (L)

Patrik Linde (S)
2:e vice ordförande

Siw Hallbert (S)
2:e vice ordförande

Mikael Johannison (M) Kristina Andrén (M)

David Dinsdale (L)
1:e vice ordförande

Sven Karlsson (M) 
1:e vice ordförande

Per Vorberg (M) 
ordförande

Kersti Lagergren (M) Ulrika Nordenstam (M)

Martin Tengfjord (SP) Birgitta Berntsson (S)Ulla-Karin Johansson (S) Jonas Andersson (S)

Leo Welter (SD) Nina Sjöstedt (SD)

Kommunstyrelsens ordinarie ledamöter 31 december 2020 Välfärdsnämndens ordinarie ledamöter 31 december 2020

t

   KOMMUNSTYRELSEN VÄLFÄRDSNÄMNDEN

Ansvarar för verksamheterna:
Mark och bostad
Miljö- och hälsoskydd
Trafik
Vatten och avfall
Nämnd och övriga frågor

Omsättning: 886 mnkr
Budgetavvikelse: +66 mnkr
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Bokslut, mnkr 2020 2019

Utfall Budget Avvikelse Utfall

Kostnad Intäkt Netto Netto Netto Kostnad Intäkt Netto

Kommunstyrelsen 886,0 720,6 165,4 232,0 66,6 899,0 731,5 167,5

Välfärdsnämnd 2401,8 478,5 1923,4 1980,0 56,6 2412,7 471,2 1941,5

Summa nämnder 3287,8 1199,1 2088,7 2211,9 123,2 3311,8 1202,7 2109,1

Politisk organisation 13,7 0,0 13,7 13,0 -0,7 15,6 0,8 14,8

Drift 2020

Nettokostnader, mnkr Budget Bokslut Avvikelse

Politisk organisation 13,0 13,7 -0,7

Summa 13,0 13,7 -0,7

Varav, mnkr  

Kommunfullmäktige 2,5 2,9 -0,4

Kommunstyrelsen 3,4 3,6 -0,2

Valnämnd 0,0 0,0 0,0

Miljö- och bygglovsnämnd 0,4 0,4 0,0

Revisorer 1,3 1,5 -0,2

Fasta beredningar 0,6 0,5 0,1

Välfärdsnämnd 3,0 3,0 0,0

Verksamhetsredovisning
POLIT ISK  ORGANISATION

Årets viktigaste händelser
Den politiska organisation som infördes 2019 fortsatte 
att hitta sina former under året. Digitaliseringen av de 
politiska processerna fortsatte i en ökande takt under 
året till följd av pandemin. Flertalet möten har skett 
digitalt, t ex sker nu  kommunfullmäktiges möten helt 
digitalt, med endast presidiet och sekretariat på plats. 
Kommunfullmäktige har sedan tidigare beslutat att 
verksamheten inom Vatten och Avfall ska bolagiseras, 
under året fastställdes de nya styrdokumenten och en 
styrelse tillsattes för det nybildade bolaget.

Ekonomi
DRIFTANALYS
För den politiska verksamheten redovisas ett underskott 
på 0,7 mnkr. Kommunfullmäktige visar på en negativ 
budgetavvikelse med 0,4 mnkr vilket framför allt beror 
på högre hyreskostnader för externt inhyrda lokaler. Ett 
underskott på drygt 0,2 mnkr belastar kommunstyrelsen 
vilket främst är en följd av ej budgeterade arbetsgrupper. 
Kommunrevisionen redovisar en negativ budgetavvikelse 
med knappt 0,2 mnkr vilket förklaras av högre kostnader 
än budgeterat för köpta tjänster.

Nettokostnaderna är 1,1 mnkr lägre än föregående år 
vilket i huvudsak beror på 2019 års utbildningskostnader 
för nyvalda politiker. n

Informationsmått 2020 2019 2018 2017

Kommunfullmäktige

Antal sammanträden per år 10 10 10 10

Antal ärenden per år 258 193 230 232

Antal ledamöter 51 51 51 51

Antal ersättare 30 30 29 31

Kommunstyrelsen

Antal beslutssammanträden per år 12 11 10 10

Antal informationssammanträden 
per år 0 10 9 9

Antal sammanträden med  
genomgång av kommunens  
verksamhetsberättelse per år 1 1 2 2

Antal ärenden per år 478 847 495 458

Antal ledamöter 13 13 13 13

Antal ersättare 13 13 13 13

Valnämnd

Antal ledamöter 7 7 7 7

Antal ersättare 3 3 3 3

Miljö- och bygglovsnämnd

Antal ledamöter 7 7 7 7

Antal ersättare 3 3 3 3

Överförmyndarnämnd

Antal ledamöter 1 3 3 3

Antal ersättare 1 3 1 1

Revisorer

Antal ledamöter 7 7 7 7

Antal ersättare 0 0 0 0

Välfärdsnämnd

Antal beslutssammanträden per år 13 14 0 0

Antal informationssammantr. per år 0 10 0 0

Antal sammanträden med 
genomgång av kommunens 
verksamhetsberättelse per år 1 1 0 0

Antal ärenden per år 316 693 0 0

Antal ledamöter 13 13 0 0

Antal ersättare 13 13 0 0
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Verksamhetsredovisning
KOMMUNLEDNING OCH STÖDFUNKTIONER

Årets viktigaste händelser
Året har präglats av ett fortsatt arbete med digitaliserings-
utveckling inom samtliga områden, både inom politik 
och förvaltning. Exempel på detta är att kommunen 
har upphandlat en chatt-bot (kommun-Kim) som med 
hjälp av artificiell intelligens svarar på frågor dygnet 
runt på kommunens webbplats. Dessutom har en digital 
introduktion för nyanställda i organisationen införts. 

Kommunens vision, med rubriken ”Härryda – här vågar 
vi”, är en viktig del i kommunens styrmodell. Under året 
har förvaltningen arbetat med att ta fram gemensamma 
förhållningssätt som ska komplettera visionen.

Ett arbete har genomförts för att överföra verksamheten inom 
vatten och avfall (VA) till ett helägt kommunalt bolag från år 2021. 

Ökad tillgänglighet med digitala hjälpmedel 
Kvalitet, service och bemötande är nyckelord för kommunens ledning och stödfunktioner när 
kommunen jobbar med att vara en serviceorganisation med myndighetsansvar.

Uppdragsbeskrivning
Kommunledning och stödfunktionerna 
tillhandahåller service till den politiska 
organisationen, till förvaltningen samt till företag 
och medborgare och övriga externa intressenter. 
Stödfunktionerna omfattar utveckling, ekonomi och 
upphandling samt personaladministration.
Arbetet styrs av reglementen, lagar, avtal, 
policyer och beslut från kommunstyrelse samt 
kommunfullmäktige.

t

Året har präglats av ett fortsatt arbete med digitaliseringsutveckling 
inom samtliga områden, både inom politik och förvaltning.
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Verksamhetsredovisning
KOMMUNLEDNING OCH STÖDFUNKTIONER

Resultaträkning, mnkr 2020 2019 2018

Avgifter och försäljningsintäkter 7,3 3,2 2,5

Bidrag 2,2 3,7 1,9

Summa intäkter 9,5 6,9 4,4

Personalkostnader 60,1 53,9 52,5

Köp av huvudverksamhet 28,6 26,9 28,1

Avskrivn/internränta 0,1 0,1 0,1

Övriga kostnader 33,6 32,7 27,3

Summa kostnader 122,4 113,6 108,0

Nettokostnader 112,9 106,7 103,6

Budgetavvikelse 4,6 3,7 -0,1

Informationsmått 2020 2019 2018 2017

Antal årsarbetare 94 86 81 68

Utbetalda löner 49 985 50 805 54 174 52 320

Fakturor 56 585 60 140 64 829 63 878

Kundfakturor 101 826 104 051 108 051 129 685

Svenskt näringslivs 
ranking* 7 10 15 4

Uppföljning av grunduppdrag 
Grunduppdragen för stödfunktionerna Ekonomi- och 
upphandling, Personal samt Utvecklingsfunktionen 
består i att stödja den politiska organisationen samt 
kommunens verksamheter och utveckla de olika 
områdena som ligger inom funktionerna. De årliga 
enkäterna som används för uppföljning av hur verk-
samheterna uppfattas pekar på en hög nöjdhetsgrad.

Ekonomi
DRIFTANALYS
Kommunledning och stödfunktionerna redovisar en 
nettokostnad på 112,9 mnkr, vilket innebär en positiv 
budgetavvikelse med 4,6 mnkr.

Samtliga stödfunktioner redovisar överskott på 
sammantaget 7,1 mnkr vilket i huvudsak förklaras 
av lägre personalkostnader till följd av tillfälligt 
vakanta tjänster, tjänstledigheter och sjukfrånvaro. 
Dessutom har 3,0 mnkr av det centrala anslaget för 
kompetensutveckling inte kunnat användas till följd av 
covid-19. Kostnader för kurser och utbildning är också 
betydligt lägre än budgeterat vilket även detta är en 
konsekvens av covid-19.

För kommunledning redovisas ett underskott med 2,6 
mnkr vilket i huvudsak beror på tillkommande kostnader 
för bolagisering av VA-verksamheten samt högre 
förbundsavgifter än budgeterat. 

Den totala nettokostnaden för kommunledning och 
stödfunktionerna är knappt sex procent högre än år 2019. 

Det beror främst på att bemanningsenheten från och 
med år 2020 är organiserad under personalfunktionen. 
En förklaring är också högre kostnader för digitalisering 
i form av satsningen ”Digitala klivet”, vars syfte är att 
skapa förutsättningar för förvaltningen att öka takten 
i den digitala transformationen, exempelvis i frågor 
som ökad automatisering, effektivare distansmöten och 
förbättrad service.

Avvikelserna bedöms i huvudsak vara av engångskaraktär. 
Däremot är det troligt att tillfälligt vakanta tjänster 
uppstår i varierande utsträckning även i framtiden vilket 
kommer att generera överskott, då vissa yrkesgrupper 
inom stödfunktionerna är svårrekryterade. Dock kan 
specialkompetens i form av konsulter behöva köpas in vid 
sådana tillfällen.

INVESTERINGSANALYS
På investeringssidan redovisas ett överskott på 2,7 
mnkr, varav 2,6 mnkr förklaras av tidsförskjutningar 
avseende konstnärlig utsmyckning, bland annat till följd 
av covid-19. Investeringar för konstnärlig utsmyckning 
bokförs på framför allt samhällsbyggnad och sektorn 
för teknik och förvaltningsstöd där motsvarande 
budget flyttas från kommunledning. Årets utgifter för 
konstnärlig utsmyckning uppgår till knappt 1,7 mnkr. 
Anslaget för e-arkiv har inte använts fullt ut vilket har 
genererat ett överskott på 0,1 mnkr.

Framtiden
Utvecklingsarbetet kommer att fortsätta för att 
erbjuda ett så effektivt och ändamålsenligt stöd som 
möjligt till kommunens politiska organisation och 
kärnverksamheter. Kvalitet, service och bemötande är 
fortsatt viktiga frågor, liksom att digitalisera och förenkla 
externa och interna processer. Ett fortsatt arbete med att 
utveckla styrmodellen kommer att ske.  n

* Rankning av lokalt företagsklimat i landets 290 kommuner

Drift 2020

Nettokostnader, mnkr Budget Bokslut Avvikelse

Ledning 35,6 38,1 -2,6

Ekonomi och upphandling 18,0 15,8 2,2

Personal 30,9 26,6 4,2

Utvecklingsfunktionen 33,1 32,4 0,7
Summa 117,5 112,9 4,6

Investering 2020

Nettoutgifter, mnkr Budget Bokslut Avvikelse

Ledning 2,6 0,0 2,6

Utvecklingsfunktionen 0,1 0,0 0,1

Summa 2,7 0,0 2,7
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Årets viktigaste händelser
Inom ramen för arbetet med ny kommunövergripande 
översiktsplan har kommunstyrelsen antagit en strategisk 
utvecklingsinriktning och arbetet fortsätter med mer de-
taljerade markanvändningsfrågor. Den fördjupade över-
siktsplanen för Landvetter Södra ställdes ut på samråd, en 
milstolpe i den nya stadens utveckling. Samarbetet med 
Landvetter Södra Utveckling ab och byggherrekonsortiet 
har gått in i ett mer intensivt skede, bland annat för att 
finna gemensamma lösningar på svåra planeringsfrågor 
såsom artskydd och trafikförsörjning men även för att 
förbereda för första etappen detaljplaner. 

De första exploatörsdrivna detaljplanerna, Wendelstrand 
och Björröd med totalt 1200 bostäder, har antagits under 
året och arbete pågår för att de ska vinna laga kraft. På 
Idrottsgatan och Bäckvägen i centrala Mölnlycke pågår 
arbetet för ett nytt bostadskvarter med cirka 160 nya 
bostäder med blandade upplåtelseformer. De första 
hyresgästerna flyttade in i Mölnlycke Fabriker.

Sektorn har arbetat med att säkra arbetsprocesser och 
hitta lämpliga samarbetsformer inför att vatten- och 
avfallsverksamhet blir eget bolag från årsskiftet 2021. 
Trafikverksamheten har genomfört det politiska 
uppdraget att flytta över ägande, drift och underhåll av 
belysning till Härryda Energi ab.

Uppföljning av grunduppdrag 
Mark och exploatering har under året arbetat med 15 
exploateringsprojekt för bostäder och åtta exploate-
ringsprojekt för verksamheter. Totalt färdigställdes 201 
bostäder, varav 161 i flerbostadshus och 40 i småhus. 
Ytterligare 576 bostäder har byggstartat och ca 85 000 
kvm verksamhetsmark har sålts i Bårhult och Björröd.

Strategisk utvecklingsinriktning för den nya översiktsplanen har antagits. Totalt färdigställdes 201 
bostäder, varav 161 i flerbostadshus och 40 i småhus. Ytterligare 576 bostäder har byggstartat. Så många 
bostäder inom en 1-årsperiod har inte producerats på 15 år. De första exploatörsdrivna detaljplanerna 
med totalt 1 200 bostäder har antagits och arbete pågår för att de ska vinna laga kraft.

Verksamhetsredovisning
SAMHÄLLSBYGGNAD 

SKATTEF INANSIERAD VERKSAMHET 

Uppdragsbeskrivning
Sektorn för samhällsbyggnad ansvarar för gator och vägar, 
parker, markområden, detaljplaner, översiktsplaner, bygglov, 
kart- och mätverksamhet, exploatering, miljötillsyn, 
hälsoskydd, livsmedelskontroll med mera.

t

Strategisk utvecklingsinriktning  
för översiktsplanen antagen

Under året projekterade 
trafikverksamheten bland 
annat gator, gång och 
cykelvägar samt vatten- 
och avlopp i området 
Mölnlycke fabriker.
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Resultaträkning, mnkr 2020 2019 2018

Avgifter och försäljningsintäkter 84,0 163,7 89,7

Bidrag 54,3 1,4 36,0

Summa intäkter 138,3 165,1 125,7

Personalkostnader 48,0 47,6 44,7

Köp av huvudverksamhet 30,6 34,3 33,5

Avskrivn/internränta 17,0 14,9 17,6

Övriga kostnader 53,7 108,9 80,7

Summa kostnader 149,3 205,7 176,5

Nettokostnader 11,0 40,6 50,8

Budgetavvikelse 80,4 46,7 47,1

Informationsmått 2020 2019 2018 2017

Antal årsarbetare 88 85 75 62

Trafikbelysning 

Per styck,  
exl kapitaltjänst, kr 715 696 610 727

Drift 2020

Nettokostnader, mnkr Budget Bokslut Avvikelse

Ledning och administration 12,1 8,7 3,4
Mark och exploatering 4,4 4,5 -0,1
Slutredov. och explaoteringsbidrag 0,0 -68,5 68,5

Plan och bygglov 1,6 -6,0 7,6
Trafik 69,2 67,4 1,8
Miljö och Häsloskydd 4,3 5,0 -0,7
Summa 91,6 11,1 80,5

Investering 2020

Nettoutgifter, mnkr Budget Bokslut Avvikelse

Ledning och administration 0,1 0,0 0,1
Mark och exploatering 1,0 0,1 0,9
Plan och bygglov 0,5 0,0 0,5

Trafik 127,9 20,4 107,5
Miljö och Häsloskydd 0,5 0,0 0,5
Summa 130,0 20,5 109,5

Verksamhetsredovisning
SAMHÄLLSBYGGNAD 

SKATTEF INANSIERAD VERKSAMHET 

Under året antogs sex detaljplaner som möjliggör totalt 
1 400 bostäder och arbete pågår för att få de lagakraft-
vunna. Trafikverksamheten projekterade och genomförde 
byggnationer av ett flertal projekt kopplade till antagna 
detaljplaner. Exempel på projekt i projekteringsfasen är 
gata, gång- och cykelväg samt vatten- och avlopp inom 
Mölnlycke Fabriker, samt vattenöverföringsledning och 
utbyggnad av gång- och cykelväg mellan Rävlanda och 
Hällingsjö. Under året påbörjades genomförandet av 
projektet Mölnlycke dagvattenpark med bland annat 
muddring av Mölndalsån.

Det preliminära resultatet för 2020-års Insiktsmätning 
bland företag, visar att både bygglov och miljö- och hälsa 
behåller ungefär samma goda omdömen som under 2019. 

Ekonomi
DRIFTANALYS
Sektorns skattefinansierade verksamhet visar en positiv 
budgetavvikelse på 80,4 mnkr jämfört med budget. Den 
enskilt största avvikelsen om 68,4 mnkr finns hos mark- 
och exploateringsverksamheten och beror på slutredo-
visningar och exploateringsbidrag. Plan- och bygglovs-
verksamheten redovisar ett överskott på 7,6 mnkr med 
anledning av högre intäkter än budgeterat.

Ledning och administration redovisar ett överskott på drygt 
3,4 mnkr främst på grund av att budgeterade personalkost-
nader inte förbrukats. Trafik visar ett överskott på 1,7 mnkr 
som delvis beror på framskjutna investeringsprojekt.

INVESTERINGSANALYS
Utfallet är på 20,4 mnkr i nettoutgifter jämfört med bud-
geterade 130 mnkr. Detta innebär ett överskott om 109,5 
mnkr. Avvikelsen beror främst på tidsförskjutningar och 
fördröjningar av projekt till följd av överklagande och 
tillkommande utredningar. 

De största projekten som pågår är Mölnlycke 
dagvattenpark och Mölnlycke fabriker. Det är inom 
ramen för dessa projekt som de största avvikelserna finns 
i och med tidigare förseningar. Startbesked finns för 
dagvattenparken gällande bland annat muddring. 

Exploatering 
Exploateringen redovisade ett överskott om 16,6 mnkr. 
Överskottet avser tre områden där marken är såld. 
Det är verksamhetsmark i Landvetter där sista tomten 
såldes under våren med nettoöverskott på 7 mnkr. 
Det andra projektet avser bostäder i Rävlanda, med 
överskottet från markförsäljningen på 6,2 mnkr. Mark 
är såld i ett sedan tidigare avslutat exploateringsområde, 
Stenhuggeriet, och överskottet för den sista 
tomtförsäljningen är 3,9 mnkr.

Framtiden
Det råder fortfarande osäkerhet om vilken sträckning den 
planerade tågförbindelsen mellan Göteborg och Borås 
får genom kommunen. Trafikverket har inlett ett omtag 
av planeringen av sträckningen där tidigare ställningsta-
ganden om järnvägskorridor och stationslägen kommer 
att omprövas. Dessutom kommer en översyn av Kust till 
kust-banans funktion och kapacitet att göras.

Kommunens tillväxtmål om 1,5 procent förutsätter 
nybyggnad av bostäder och en bostadsefterfrågan på 
den nivå som vi sett senaste månaderna och åren. Hur 
efterfrågan efter covid-19 perioden utvecklas är svårt 
att förutse och det kan påverka förutsättningarna för 
sektorns arbete. n
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Informationsmått 2019 2018 2017 2016

Antal årsarbetare 2 2 2 2

Insamlad mängd matavfall, ton  1 352 1 362 1 435
Hushållsavfall till förbränning, 
kg per invånare  133 133 134
Kostnadstäckningsgrad, % 95 94 97 107

Investering 2019

Nettoutgifter, mnkr Budget Bokslut Avvikelse

Avfall 1,0 1,0 0,0
Summa 1,0 1,0 0,0

Årets viktigaste händelser
Verksamheten har under året, i nära samarbete med 
andra verksamheter inom kommunen, arbetat för en 
verksamhetsövergång till bolaget Härryda Vatten och 
Avfall AB” Kommunfullmäktige beslutade om överlåtelse 
och verksamhetsövergång i december 2020 då man även 
beslutade om bolagsordning och ägardirektiv för bolaget. 
Under året har kommunen antagit en ny avfallsplan som 
gäller för göteborgsregionens 13 kommuner. ”Göte-
borgsregionen minskar avfallet – Avfallsplan för tretton 
kommuner till 2030”.

Uppföljning av grunduppdrag 
Avfallsverksamheten arbetar kontinuerligt med avfalls-
minimering och återanvändning genom bland annat 
informationsinsatser och medverkan i olika projekt. 
Enligt miljöbalken ska alla kommuner ha en avfallsplan 
och Härryda har under året antagit en ny avfallsplan 
framtagen tillsammans med och gällande för 13 kom-
muner i Göteborgsregionen. Planen har ett fokus på 
förebyggande arbete och återanvändning som återspeglas 
i kommunens arbete. Kvaliteten i verksamheten säker-
ställdes genom regelbundna avstämningar med berörda 
insamlingsentreprenörer, med mottagningsanläggningar 
för avfallet samt med övriga samarbetspartners.

Ekonomi
DRIFTANALYS
Verksamheten redovisar en nettokostnad och avvikelse 
mot budget om 1,9 mnkr. I samband med årsskiftet när 
verksamheten bolagiseras är periodiseringar gjorda för 
att kostnader som avser kommunen ska redovisas på 
2020. I och med att stora entreprenader som sophämt-

Fokus på minskat avfall 
Under året har kommunen antagit den nya avfallsplan som gäller för Göteborgsregionens 13 
kommuner. Den nya avfallsplanen gäller från 2021 och sträcker sig fram till 2030. Den innehåller 
nya områden och involverar fler sektorer och verksamheter inom avfallsområdet än tidigare. Ett av 
fokusområdena i planen är avfallshantering i samhällsplaneringen.

Verksamhetsredovisning
SAMHÄLLSBYGGNAD 

AFFÄRSDRIVANDE VERKSAMHET –  AVFALL 

Uppdragsbeskrivning
Avfallsverksamhetens uppdrag är att ansvara för 
insamling, transport och återvinning samt bortskaffande 
av det hushållsavfall som uppkommer i kommunen och 
som inte faller under producentansvaret.

ning och hantering av olika av avfall debiteras i efterhand 
månadsvis, landar 13 månader på 2020 som förklarar 
avvikelsen utöver tidigare prognos. I delåret prognosti-
serades en negativ avvikelse mot budget på 800 tkr. Det 
beror mestadels på högre kostnader om 2,8 mnkr än 
budgeterat för hämtning av hushållsavfall.

INVESTERINGSANALYS
Under året har en ny byggnad för ”återbruk” färdigställts 
på Bråta åvc, utgift under 2020 var 0,6 mnkr. Resterande 
investeringar avser i huvudsak löpande förbättringsåtgär-
der på återvinningsstationer och Bråta åvc.

Framtiden 
Under 2021 kommer verksamheten även att införa ett kör-
kortsbaserat inpasseringssystem till Bråta. Även drift och 
bemanning samt transporter av grovavfall från Bråta upp-
handlas under 2021. För att kunna arbeta mer aktivt med 
målen i avfallsplanen och därmed uppmuntra till förebyg-
gande och återanvändning av avfall kommer återbrukshu-
set Paviljongen att tas i bruk. I huset kommer det att finnas 
en stående bytardel där centralens besökare kan få lämna 
såväl som ta med sig begagnade kläder och prylar.  n

Resultaträkning, mnkr 2020 2019 2018

Avgifter och försäljningsintäkter 35,9 34,6 32,3

Bidrag 0,0 0,0 0,0

Summa intäkter 35,9 34,6 32,3

Personalkostnader 1,5 1,3 1,3

Köp av huvudverksamhet 33,4 32,2 28,9

Avskrivn/internränta 1,3 1,2 1,2

Övriga kostnader 1,6 1,9 1,9

Summa kostnader 37,8 36,6 33,3

Nettokostnader 1,9 2,0 1,0

Budgetavvikelse -1,9 -2,0 -1,0

Drift 2020

Nettokostnader, mnkr Budget Bokslut Avvikelse

Avfall 0,0 1,9 -1,9
Summa 0,0 1,9 -1,9
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Resultaträkning, mnkr 2020 2019 2018

Avgifter och försäljningsintäkter 80,8 71,7 69,7

Bidrag 0,0 0,0 0,0

Summa intäkter 80,8 71,7 69,7

Personalkostnader 14,4 13,4 12,3

Köp av huvudverksamhet 20,0 18,5 19,2

Avskrivn/internränta 21,1 20,3 19,8

Övriga kostnader 35,5 17,4 8,7

Summa kostnader 91,0 69,6 60,0

Nettokostnader 10,2 -2,1 -9,7

Budgetavvikelse 0,0 2,0 3,7

Årets viktigaste händelser
Verksamheten har under året, i nära samarbete med 
andra verksamheter inom kommunen, arbetat för en 
verksamhetsövergång till bolaget Härryda Vatten och 
Avfall ab” Kommunfullmäktige beslutade om överlåtelse 
och verksamhetsövergång i december 2020 då man även 
beslutade om bolagsordning och ägardirektiv för bolaget. 
Under sommaren infördes ett bevattningsförbud i hela 
kommunen mellan juni och augusti då den första upp-
maningen i april var att spara på vattnet.

Uppföljning av grunduppdrag
Arbetet med nya överföringsledningar mellan Landvet-
ter och Hindås fortlöper fortgår och en intagsstation 
på Bocköhalvön och en högreservoar är i slutskedet av 
byggnation. Allt är viktiga delar för att möta framtidens 
behov av dricksvatten och möjliggöra avledning av spill-
vatten i hela kommunen. 

Ekonomi
DRIFTANALYS
Nettokostnaden landar på 10,2 mnkr, detta trots att VA 
prognostiserade ett överskott på 3,2 mnkr vid delåret. 
Främst beror avvikelsen på åtgärder i ett sent skede inför 
verksamhetsövergång till bolag. Största kostnaden avser 
ett sektorsgemensamt projekt med dagvattenpark och 
dammar i Mölnlycke centrum. Bedömningen i nuläget 
är att dammarna inte kommer att genomföras och av för-
siktighetsprincip belastar 9,3 mnkr i upparbetade utgifter 
verksamheten år 2020. I samband med en inventering 
av ekonomiskt anläggningsregister fann vi anläggningar 
som i som i realiteten ar avvecklade alternativt sålda vilka 
har utrangerats till en kostnad om 1,8 mnkr.

INVESTERINGSANALYS
Största avvikelsen gentemot budget avser projektet med 
nytt vattenverk med tillhörande överföringsledningar där 
totalt 117 mnkr förbrukats, vilket är en avvikelse på 107 
mnkr. Projektet har en tidsplan som är snäv men över-
skottet i budget innebär inte att tidsplanen inte håller 
utan snarare hur budgeten är fördelad över åren. Arbetet 
med överföringsledningar mellan Landvetter och Hin-
dås, högreservoar och intagsstation i Hindås är påbörjat, 
de tre första etapperna på överföringsledningarna och 
högreservoar är i stort sätt färdigställda under 2020. För 
VA’s räkning ingår även försening och överskott i projek-
tet överföringsledning mellan Hällingsjö och Rävlanda.

Framtiden
För att klara den önskade befolkningsutvecklingen i 
kommunen är det helt nödvändigt att vattenförsörj-
ningen säkras. Under 2021 ska byggnation av det nya 
vattenverket i Hindås upphandlas. Från årsskiftet 2021 
bolagiseras verksamheten och arbetet under början av 
2021 kommer till stor del handla om att sätta nya rutiner 
och hitta nya former för samarbete med kommunen och 
andra parter. n

Utbyggnad av vattenförsörjning pågår
Under sommaren blev det tydligt för alla hur viktig vattenförsörjningen i kommunen är. I början av 
våren fick gick verksamheten ut med information som uppmanade alla att spara på dricksvattnet. 
Ett kortare bevattningsförbud infördes under juni och augusti, vilket hjälpte till att säkerställa 
vattenleveransen för resten av året.

Informationsmått 2020 2019 2018 2017

Antal årsarbetare 23 23 21 19

Rörlig avgift, kr/m³ 27 25 24 24

Kostnadstäckningsgrad, % 89 103 116 104

Drift 2020

Nettokostnader, mnkr Budget Bokslut Avvikelse

Vatten och avlopp 0,0 10,2 -10,2
Summa 0,0 10,2 -10,2

Investering 2020

Nettoutgifter, mnkr Budget Bokslut Avvikelse

Vatten och avlopp 346,1 133,6 212,4
Summa 346,1 133,6 212,4

Uppdragsbeskrivning
Vattenverksamhetens uppdrag är att producera och 
distribuera dricksvatten, avleda och rena spillvatten samt 
avleda dagvatten enligt kommunens dagvattenpolicy. 

Verksamhetsredovisning
SAMHÄLLSBYGGNAD 

AFFÄRSDRIVANDE VERKSAMHET –  VATTEN 
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Exploatering 
Härryda kommun arbetar aktivt med exploatering av mark 
för bostäder. Enheten säkerställer också tillgången på mark 
för infrastruktur och verksamhetsetableringar. Förra året 
pågick 24 mark- och bostadsprojekt, varav tre slutredovi-
sades och två delredovisades. Tillsammans med politiska 
representanter upprättar och reviderar förvaltningen årligen 
kommunens bostadsförsörjningsprogram. Programmet 
redovisar exploateringsområden, antal bostäder som planeras 
att byggas, tid för byggstart och typ av bostad. Kommun-
styrelsen beslutar om att detaljplaner ska starta, avrop av 
upphandlingar och typen av tilldelningsförfarande för 
bostadsmark. Löpande inkomster och utgifter för pågående 
exploateringsprojekt redovisas och bokförs i balansräkningen 
som en tillgång eller skuld. Del- och slutredovisningar av 
vinst och förlust i varje projekt bokförs i resultatet för året.

Året som gått 
Löpande utgifter för exploateringar uppgår till 45 mnkr. 
Entreprenad och utbyggnad av infrastruktur har i stort sett 
färdigställts i projekten Björröds Industriområde och Hindås 
skola.  Idrottsvägen är påbörjad med ledningsflytt och arbeten 
under mark. I Landvetter centrum har infrastruktur avseende 
kv 2–3 färdigställts, projektering för bulleråtgärder och park 

är påbörjat. Exempel på projekt i tidigare skeden är Skola 
Djupedal och Valborgskulle som påbörjats under året. 
Planarbete i Landvetter södra, Enebacken II och Möln-
lyckemotet fortlöper. Under året har verksamhetsmark 
sålts i Bårhult företagspark, Björröd och Björkåsen. Mark 
för bostäder har sålts på Idrottsgatan, i Landvetters backa, 
Säteriet (säbo) och Stenhuggeriet. Totala inkomster vid 
markförsäljning uppgår till 146 mnkr.
Tre projekt  slutredovisades med en samlad vinst på 17 mnkr. 
Slutredovisade projekt är verksamhetsmark i Landvetter där 
sista tomten såldes. Det andra projektet avser bostäder där 
exploatören bygger ut infrastruktur och gator inom detalj- 
planen i Rävlanda, Björkelidsvägen. Till sist är mark såld i ett 
sedan tidigare avslutat exploateringsområde, Stenhuggeriet, 
där infrastruktur är utbyggd sedan tidigare.

Det projekt med högsta bokförda värde är Landvetter Södra 
96 mnkr. I takt med att markförsäljning, anslutningsavgifter 
och gatukostnadsersättning betalas in minskar det bokförda 
värdet. Vid slutredovisning förväntas inkomsterna överstiga 
utgifterna. Utgående balans för hela projektportföljen visar 
knappt 46,7 mnkr i exploateringstillgångar. Totala utgifter 
överstiger inkomsterna. n

En sammanställning av projekten redovisas på sidan 48.

Både bostäder och verksamheter i fokus

Bh, Björröd Alberts väg. Explo-
atörsdriven detaljplan i Björröd i 
Landvetter. Detaljplanen innehåller 
cirka 250 bostäder i småhus 
och flerbostadshus. Detaljplanen 
antogs av under 2020. Beräknad 
byggstart för en ny gata och VA 
hösten 2021. 

Bh, Säteriet (Förbo). Exploatörs-
driven detaljplan för bostäder i 
Mölnlycke, Råda Säteri. Områdets 
planeras att förtätas med cirka 
300 bostäder. Enligt preliminär 
tidplan beräknas inflyttning 2023. 

Bh, Wendelstrand (Bråta 
bergtäkt). Exploatörsdriven 
detaljplan mellan Mölnlycke och 
Landvetter. I området planeras 
cirka 750 bostäder och lokaler 
för verksamheter och kommunal 
service. Detaljplan överprövad 
och beräknas gå ut på granskning 
2021. Inflyttning beräknas 2022.

Björkelidsvägen. Slutredovisas. 
Detaljplanen fick laga kraft 2017. 
Bostäder i flerbostadshus om 72 
lägenheter samt radhus om 9 
äganderätter är i slutskedet.

Bocköhalvön. Detaljplanelägg-
ning och gatukostnadsutredning 
pågår. 

Enebacken II. Första etappen 
med 18 radhus och 46 lägenheter i 
flerbostadshus färdigställdes hösten 
2016 och slutredovisades 2019. 
Detaljplanearbete för etapp 2 pågår. 

Hindås nya skola. Byggnation 
pågår för en skola med planerad 
skolstart hösten 2021. Inom om-
rådet finns också 4 kommunägda 
villatomter vilka beräknas säljas 
under 2021. 

Idrottsvägen Mölnlycke. 
Detaljplanen fick laga kraft 2019. 
Området beräknas innehålla 
cirka 200 bostäder, en befintlig 
förskola och kommersiella lokaler. 
Byggnation av breddad gata, VA 
och bostäder har startat 2020. 

Landvetter centrum. Detaljplanen 
för kvarter 2 och 3 har fått laga 
kraft. Byggstarten för bostäder i 
kvarter 2 inleddes 2019 samt kvar-
teret 3 beräknas starta årsskiftet 
2021. Detaljplanearbete för kvarter 
4–6 pågår tillsammans med stads-
byggnadsstudien för Landvetter. 

Landvetter Södra. Kommunens 
arbete med den fördjupade översikts-
planen för området pågår. Ett särskilt 
utvecklingsbolag bildades 2018. En 
överenskommelse med exploatörer i 
ett konsortie tecknades år 2019.

Landvetters Backa. I östra Backa 
är infrastrukturen utbyggd och 
byggnation av bostäder pågår. 
Detaljplanen innehåller tomter för 
verksamheter, flerbostadshus med 
69 lägenheter samt 53 stycken 
småhus. Detaljplanen för västra 
Backa har fått laga kraft med 
byggstart 2022.

Solåsen i Hindås. Detaljplane- 
läggningen är pausad. I området 
planeras en blandad bebyggelse 
med olika upplåtelseformer.

Stenhuggeriet. Ett sedan tidigare 
färdigt projekt, där en fastighet för 
bostäder har sålts under 2020.

Säteriet, särskilt boende.
Detaljplanen fick laga kraft 2019. 
Byggstarten för ett 50-tal platser 
i särskilt äldreboende och mellan 
80-100 bostäder i flerfamiljshus 
har startats 2020. 

Valborgs kulle. Detaljplanen 
innehåller cirka 250 bostäder (va-
rav ca 50 på kommunens mark), 
utökning av befintlig skola och en 
idrottshall. Det är ett samarbete 
mellan kommunen och två privata 
fastighetsägare. Detaljplanen har 
startat våren 2020.

A K T U E L L A  E X P L OAT E R I N G S P R O J E K T 
Under 2020 pågick 24 projekt varav tre slutredovisades och två delredovisades.

Airport City. Detaljplanearbete och utbyggnad 
av gata, vatten och avlopp görs i etapper. 
Härryda kommun äger cirka 220 000 kvadrat-
meter (kvm) byggbar mark i etapp 4, norr om 
flygplatsmotet. 
Björkåsen. Slutredovisas. Cirka 19 000 kvm 
industrimark har sålts av kommunen. Reste-
rande mark, cirka 27 000 kvm är exploaterad 
av en privat markägare. En förskola finns inom 
detaljplaneområdet. 
Björröds industriområde. Detaljplanelagd 
mark för verksamhetsetableringar är slutsåld 
eller uppbokad. Byggnation av såväl större 
som mindre etableringar är i slutskedet. 
Bårhults företagspark. Utbyggnad gata och 
kommunalt vatten och avlopp färdigställt 
2018. Cirka 140 000 kvm planlagd industri-
mark för verksamhetsetableringar.
Detaljplan Skola i Djupedalsäng. Detaljplane-
arbete har startat under våren 2020. Detaljpla-
nen avser att möjliggöra en skola för ca 640 
elever. Inom projektet pågår ett samarbete med 
Skanska och Internationella Engelska skolan.
Företagsparken 3 i Mölnlycke. Projektet 
omfattar kommunens mark. Området omfattar 
ca 10-15 hektar byggbar verksamhetsmark.
Hindås industriområde. Delredovisades 
2019. Försäljning pågår och cirka 20 000 kvm 
mark finns tillgängligt för försäljning.
Mölnlyckemotet. Detaljplanen beräknas gå ut 
granskning 2021. Området beräknas innehålla 
runt 30 000 kvm industrimark.

INDUSTRIMARK MARK FÖR BOSTÄDER

Verksamhetsredovisning
SAMHÄLLSBYGGNAD 

EXPLOATERING AV MARK OCH BOSTÄDER
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Årets viktigaste händelser
Pandemin har påverkat sektorn på flera sätt, verksamheter har 
fått prioritera om och tänka nytt. På grund av pandemin har 
förvaltningens krisledningsorganisation, under ledning av med-
arbetare inom sektorn, varit aktiv under större delen av året.  

 Under hösten fick en anlagd brand vid Ekdalaskolans 
huvudentré stora negativa konsekvenser för såväl verksam-
heten i skolan som byggnaden. Detta innebar bland annat att 
fastighetsfunktionen fick ordna tillfälliga lokaler för elever och 
personal, men även leda arbetet med att sanera och renovera 
de delar av skolan som skadades i branden. 

Uppföljning av grunduppdrag 
Sektorn har klarat grunduppdraget på ett bra sätt under året. 
Bland annat har skolornas behov av tillfälliga lokaler tillgodosetts. 

Tillgängligheten till kommunens IT-infrastruktur har varit hög 
och visar på en positiv trend där antalet incidenter med större 
kundpåverkan har minskat under 2020, detta trots att flera stora 
förändringsprojekt i IT-miljön genomförts under året. 

Miljöarbetet har fortsatt under året och sektorn klarade återi-
gen kraven för   miljödiplomering. Bland annat har mängden 
gummigranulat som används på konstgräsplanerna minskat 
till 13 ton vilket motsvarar 33 procent. Matsvinnet har dock 
ökat då servering även skett i tillfälliga matsalar. Distansunder-

visningen har också påverkat matsvinnet negativt då elevanta-
let varit svårt att beräkna. 

Städservice har fått ställa om och förändra städrutiner utifrån 
rådande pandemi med ökade uppdrag som följd. Stort fokus 
har varit att rengöra och desinfektera kontaktytor i kommunens 
verksamheter, samt extra städning av idrottshallar kvällar och 
helger. Tack vare en låg sjukfrånvaro har uppdragen klarats av. 

Arbetet med internt skydd och informationssäkerhet har 
genomförts enligt plan. Däremot har arbetet med bland annat 
säkerhetsskydd och civilt försvar prioriterats ner under året på 
grund av pandemin. 

Ekonomi 
DRIFTANALYS 
Sektorn redovisar en negativ budgetavvikelse med 6,3 mnkr. 

Sektorns miljöarbete fortsatte under året och flera förändringsprojekt inom IT-området genomfördes. 
Pandemin fick stor påverkan och verksamheter och funktioner sattes på prov genom att man tvingades 
prioritera om och ta sig an nya arbetsuppgifter. 

Verksamhetsredovisning, kommunstyrelsen
TEKNIK  OCH FÖRVALTNINGSSTÖD

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

t

Fortsatt fokus på miljö och verksamhetsstöd 

Stängda förskoleavdelningar och distansundervisning 
på Hulebäcksgymnasiet är några av anledningarna till 
minskade intäkterna för måltidsservice.
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Verksamhetsredovisning, kommunstyrelsen
TEKNIK  OCH FÖRVALTNINGSSTÖD

Drift 2020

Nettokostnader, mnkr Budget Bokslut Avvikelse

Ledning 2,6 2,7 -0,1

Fastighet 0,5 1,4 -0,9

IT 6,1 8,1 -2,1

Måltidsservice 1,6 4,9 -3,3

Service 7,2 7,6 -0,3

Städservice 2,0 1,0 0,9
Säkerhet 3,0 3,5 -0,6

Summa 22,9 29,2 -6,3

Informationsmått 2020 2019 2018 2017

Antal årsarbetare 311 310 312 323

Förvaltad yta, m2 213 419 215 834 218 489 208 972

- varav hyrda lokaler 24 214 24 114 23 269 19 314

Area per kommuninv, m2 6 6 6 6

Bruttokostnad per 
kommuninv, kr 5 573 5 534 5 142 5 054

Städad area, m2 145 614 145 823 143 064 141 000

Fastighetsfunktionen redovisar ett underskott på 0,9 mnkr 
som framför allt kan hänföras till  branden på Ekdalaskolan 
samt utrangering av Lunnekullens förskola som inneburit 
kostnader som överstiger budget. 

Underskottet för IT på 2,1 mnkr beror främst på högre kostna-
der för Microsoft-licenser, antivirusprogram samt Officepaket. 

Måltidsservice som redovisar en negativ budgetavvikelse 
med 3,3 mnkr, har påverkats av att ett antal förskoleavdel-
ningar stängts från och med höstterminen vilket genererat 
lägre intäkter. Det är i stort sett endast råvarukostnaden som 
kunnat sparas in eftersom en viss grundbemanning krävs, 
samtidigt som hyreskostnaderna för köken varit oförändrade. 
Pandemin har inneburit högre personalkostnader genom en 
mer omfattande hantering med tillfälliga lunchrestauranger 
i många skolor och ökat svinn. Intäkterna har även påverkats 
negativt av att gymnasiet under perioder bedrivit undervis-
ning på distans. 

Underskottet för säkerhetsfunktionen är en konsekvens av dy-
rare avtal för bevakningstjänster samt kamera- och extrabevak-
ning utöver budget. Budget 2021 har justerats med anledning 
av det dyrare avtalet. 

INVESTERINGSANALYS 
Sektorns investeringsutgifter uppgår till 220,7 mnkr vilket 
innebär ett överskott med 74,9 mnkr. För fastighetfunktionen 

återstår 64,1 mnkr av investeringsbudgeten  där den störs-
ta delen beror på tidsförskjutningar och att nybyggnad av 
gymnastik- och trampolinhall avbröts utifrån beslut i kom-
munstyrelsen. Kommunen kommer istället att köpa en gym-
nastik- och trampolinhall av Wallenstam AB under år 2021. 
Tidsförskjutningarna kan framför allt hänföras till Wallenstam 
arena och Fagerhultsskolan i Hindås där betalplanerna inte 
följer budget. Detta innebär dock inga förseningar av planerad 
driftstart för dessa objekt. Ett ärende med förslag om utökad 
investeringsram för att renovera mangårdsbyggnaden på Råda 
Säteri har återremitterats från kommunstyrelsen med uppdrag 
till förvaltningen att ta fram en helhetsbild av samtliga delar 
inom arbetet med Råda Säteri. Endast en mindre del av 
budgeten för ombyggnad av Hulebäcksgymnasiets kök har 
använts som en följd av tidsförskjutningar. 

Överskottet inom ledning på 2,7 mnkr beror på projekt som 
av olika skäl pausats. 

För IT-funktionen redovisas ett överskott på 4,9 mnkr som 
förklaras av tidsförskjutningar, fördelaktiga upphandlingar och 
mer kostnadseffektiv lagringslösning.  

För servicefunktionen förklaras överskottet bland annat av att 
anslaget för inventarier i Wallenstam arena till största delen 
kommer att användas under 2021. Anslaget för möbler till kon-
ferensrum i kommunhuset har inte behövts användas fullt ut. 

Framtiden 
Sektorn kommer att arbeta vidare med utvecklingsområdet 
kostnadsmedvetenhet. En fortsatt utmaning är att hantera 
kundernas ökande behov av service inom bland annat IT utan 
att öka kostnaden för de tjänster som funktionen levererar.  n

Resultaträkning, mnkr 2020 2019 2018

Avgifter och försäljningsintäkter 450,6 445,1 395,2

Bidrag 5,6 7,2 6,1

Summa intäkter 456,2 452,2 401,3

Personalkostnader 158,0 155,5 154,0

Köp av huvudverksamhet 0,1 0,2 0,5

Avskrivn/internränta 118,4 117,8 116,1

Övriga kostnader 209,0 199,0 192,6

Summa kostnader 485,4 472,5 463,2

Nettokostnader 29,2 20,3 61,9

Budgetavvikelse -6,3 1,8 5,2

Investering 2020

Nettoutgifter, mnkr Budget Bokslut Avvikelse

Ledning 2,7 0,0 2,7

Fastighet 274,8 210,8 64,1

IT 9,0 4,1 4,9

Måltidsservice 0,5 0,2 0,3

Service 8,1 5,2 2,9

Städservice 0,5 0,5 0,0

Summa 295,7 220,7 74,9
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Årets viktigaste händelser
Pandemin påverkade sektorns alla verksamheter och 
ställde stora krav på anpassningar, snabba lösningar, flex-
ibilitet, ledarskap och uthållighet. Arbetet för att minska 
smittspridning har varit omfattande och genomgripande.

Digitaliseringen tog ett stort språng i alla verksamhe-
ter med både distansundervisning, virtuella möten och 
distansarbete. Denna omställning ställde krav på både 
arbetsmiljö och alla medarbetare, framgångsfaktorer i att 
kunna möta utmaningarna har varit en stabil ledning och 
god samverkan med de fackliga organisationerna.

I  september drabbades Ekdalaskolan av en anlagd brand 
där lokalerna rökskadades kraftigt. Konsekvenser av 
branden blev omfattande då undervisningen för vissa 
elevgrupper fick flyttas  till tillfälliga lokaler året ut.  
Även personalen fick tillfälliga lokaler. Också Hulebäcks-

gymnasiet påverkades av branden då elevgrupper och 
personal därifrån också fick flytta sig tillfälligt för att lösa 
lokalfrågan”

Från och med augusti 2020 har en omorganisation av 
verksamheten utveckling och flerspråkighet genomförts, 
där enheten centrum för flerspråkigt lärande (cfl) samt 
den centralt organiserade barn- och elevhälsan flyttats 
till grundskoleverksamheten. En ny funktion har bildats 

Digitalisering och utveckling  
av skolan i fokus
Sektorn har tagit de första kliven i arbetet mot målet om Sveriges bästa skola. I övrigt 
kännetecknades året av snabb digital omställning och anpassningar efter nya förutsättningar 
kopplade till pandemin.

Verksamhetsredovisning, välfädsnämnden
UTBILDNING,  KULTUR OCH FR IT ID

Uppdragsbeskrivning
Sektorn omfattar förskola, grundskola, gymnasium, 
kultur och fritid samt utveckling och flerspråkighet. 
Mål och uppdrag finns i internationella, nationella och 
lokala styrdokument samt i lagar och förordningar. 

t

Coronaanpassat studentfirande 
på Hulebäcksgymnasiet. 

Page 95 of 652



61

T I L L B A K A  T I L L  I N N E H Å L LO

– verksamhetsstöd, med uppdrag att stödja och samverka 
med hela sektorn i syfte att utveckla en hög och likvärdig 
kvalitet. 

Två verksamhetschefer har rekryterats under året, vilka 
båda påbörjade sina uppdrag i augusti. Sektorns namn 
har ändrats till sektorn för utbildning, kultur och fritid, 
med förkortningen ukf.

Sektorn har under året arbetat med att konkretisera 
den politiska målsättning om att Härryda kommun 
ska ha ”Sveriges bästa skola”. Processen har skett i 
samverkan mellan politiker, tjänstepersoner, rektorer, 
lärare och fackliga ombud. Detta har resulterat i sex olika 
utvecklingsområden och nu påbörjas förändringsarbetet 
inom dessa. 

Förskolorna Stommen i Landvetter och Högadal i 
Mölnlycke stängdes till sommaren och lokalerna gick 
från och med augusti över till andra verksamheter inom 
sektorn. Den nya Fagerhultsskolan åk 4–9 har börjat 
byggas och börjar ta form i Hindås. Skolan beräknas vara 
klar höstterminen 2021. 

Wallenstams arena samt gymnastik- och trampolinhallen 
är under byggnation och beräknas vara klara till 
sommaren 2021.

Uppföljning av grunduppdrag
Förskoleverksamheten har under året arbetat 
framgångsrikt med flera gemensamma inriktningar, 
däribland att utveckla barnens lärmiljöer och att 
synliggöra och beskriva barnens utveckling. Under året 
har en kompetensutvecklingsinsats för rektorer inom 
förskola och grundskola genomförts i samarbete med 
Göteborgs  universitet.

Grundskoleverksamheten har fortsatt hög måluppfyllelse 
gällande behörighet till gymnasiet och meritvärden 
i årskurs 9. Det finns dock skillnader mellan 
kommunens skolor, varför insatser riktas till enskilda 
skolor för att kompensera för skillnader i elevernas 
förutsättningar. Tidiga och riktade insatser är viktiga och 
bedömningsstöd används redan i förskoleklass för att 
uppmärksamma elever i behov av anpassning och stöd. 

Implementering av den nyligen framtagna 
elevhälsoplanen har påbörjats. Kompetenshöjande 
satsningar inom fritidshem har genomförts under 
året och lett till en ökad uppdragsmedvetenhet hos 
medarbetarna.

Hulebäcksgymnasiet har fortsatt högt söktryck och 
andelen elever som klarar sin examen är högre än 

Verksamhetsredovisning, välfädsnämnden
UTBILDNING,  KULTUR OCH FR IT ID

t

Grundskoleverksamheten har fortsatt 
hög måluppfyllelse gällande behörighet till 
gymnasiet och meritvärden i årskurs 9.
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Verksamhetsredovisning, välfädsnämnden
UTBILDNING,  KULTUR OCH FR IT ID

rikssnittet såväl för de yrkesförberedande som de 
högskoleförberedande programmen. Eleverna är överlag 
nöjda med sin skola. En elevhälsoplan har utvecklats 
som stöd för att ta fram extra anpassningar och särskilt 
stöd i syfte att gynna elevers psykiska hälsa och främja 
närvaron. Parallellt med distansundervisningen har 
verksamheten arbetat med fokusområdena; inkluderande 
arbetssätt och digitalisering. 

Kultur och fritid, vars verksamhet i hög 
utsträckning bygger på möten, har under 
året ställt om efter rådande omständig-
heter och hittat nya sätt att nå ut till 
kommunens invånare, bland annat 
genom digitala mötesplatser och 
uppsökande verksamhet. Under 
hösten fattades beslut om ett nytt 
regelverk för bidrag till kommunens 
föreningar. Beslutet föregicks av om-
fattande dialog med föreningarna.

Verksamheten för utveckling och flersprå-
kighet har arbetat med en rad uppdrag utifrån 
prioriterade mål och  verksamheternas önskemål. I 
samverkan med sektorn för socialtjänst har projekt i syfte 
att erbjuda tidigt stöd till barn och familjer bedrivits. För 
att utveckla kvaliteten i modersmålsundervisningen har 
föregående års kompetensutvecklingsinsatser fortsatt 
under året.

Under 2020 har ungdomsrådet tagit form och ett flertal 
elevutbildningar har genomförts. 

Ekonomi
DRIFTANALYS
Sektorn visar ett överskott om 29,1 mnkr, vilket mot-
svarar en avvikelse om två procent av sektorns totala 
budget. Förskolan redovisar ett överskott om 12 mnkr, 
vilket till stor del förklaras av att det varit 50 färre barn 
än budgeterat i verksamheten. Även pandemin har 
bidragit till överskottet, genom att barnen haft en lägre 

närvaro under året och att behovet av personal 
därmed varit mindre.

Grundskoleverksamheten visar totalt ett 
underskott om 1,8 mnkr. Detta beror 

främst på underskott inom särsko-
leverksamheten samt för ett antal 
grundskoleenheter.  

Elevantalet under året inom grund-
skola och fritidshem var cirka 30 färre 

jämfört med budgeterat.

Gymnasieverksamheten totalt, Hulebäcks-
gymnasiet inklusive köpta och sålda platser, visar 

en positiv budgetavvikelse om 17,6 mnkr. Fler elever har 
antagits till

Hulebäcksgymnasiet, vilket gör att verksamheten sålt 
fler gymnasieplatser. Samtidigt är kostnaden för köpta 
platser lägre, både på grund av lägre volym och lägre 
snittpris per plats. Även Hulebäcksgymnasiet redovisar 
ett överskott.

Utveckling och flerspråkighet visar ett överskott om 1,8 

t

En stor del av kulturs verksamhet fick på 
grund av pandemin ställas om till digitala 

mötesplatser och uppsökande verksamhet.
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mnkr. Överskottet beror främst på lägre behov av studie-
handledning samt högre intäkter för externfinansierade 
projekt än budgeterat. Sektorledning visar också ett 
överskott om totalt 0,8 mnkr, vilket framförallt förklaras 
av vakanser och tjänstledigheter.

Kultur- och fritidsverksamheten visar ett underskott 
om 1,3 mnkr, vilket beror på lägre intäkter av kulturhus 
och idrottshallar som en effekt av pandemin samt högre 
personalkostnader inom fritidsverksamheten.

Jämfört med 2019 års bokslut har intäkterna ökat som 
en effekt av fler sålda platser på Hulebäcksgymnasiet. 
Bortsett från vuxenutbildningen har intäkterna ökat, som 
en effekt av fler sålda platser på Hulebäcksgymnasiet.

Sektorns totala kostnader är oförändrade, även om 
det varierar mellan verksamheterna. Elevökning inom 
grundskole- och gymnasieverksamheten har gett ökade 
kostnader medan det lägre barnantalet inom förskola 
samt en minskning av verksamheten utveckling och 
flerspråkighet gett minskade kostnader.

INVESTERINGSANALYS
Sektorn redovisar ett överskott om 5,3 mnkr, vilket beror 
på tidsförskjutningar framförallt gällande utrustandet av 
nya skolor.

Framtiden
Härryda kommun har en ambition om att ha “Sveriges 
bästa skola”. För att gå från bra till bäst behöver verk-
samheterna fokusera på det systematiska kvalitetsarbetet, 
arbetsmiljön samt att skapa effektiva organisationer och 
arbetssätt. Sektorn strävar dessutom efter att erbjuda ett 
rikt och varierat kulturutbud, goda fritidsmöjligheter 
och en god service. En utmaning framgent är fortsatt 
kompetensförsörjning. 

Pandemin har påskyndat digitaliseringen men samtidigt 
finns en oro för negativa konsekvenser avseende kun-
skapsutveckling och psykiskt mående. Sektorns generellt 
goda resultat och välfungerande verksamheter ger goda 
förutsättningar att möta framtidens utmaningar. n

Resultaträkning, mnkr 2020 2019 2018

Avgifter och försäljningsintäkter 176,9 166,5 164,1

Bidrag 66,6 73,3 73,0

Summa intäkter 243,5 239,8 237,1

Personalkostnader 861,8 862,5 836,6

Köp av huvudverksamhet 252,6 246,5 201,2

Avskrivn/internränta 14,5 14,8 14,5

Övriga kostnader 341,7 348,0 333,7

Summa kostnader 1 470,5 1 471,8 1 385,9

Nettokostnader 1 227,0 1 232,0 1 148,8

Budgetavvikelse 29,1 -8,9 -15,9

Informationsmått 2020 2019 2018 2017

Antal årsarbetare 1 464 1 476 1 529 1 457

Förskola

Inskrivna barn i kommunal 
verksamhet 2 062 2 171 2 226 2 205

Bruttokostnad per inskrivet 
barn, tkr 132 132 135 130

Avgiftsfinansieringsgrad, % 8 7 7 7

Grundskola

Elever i kommunal grund-
skola inkl. förskoleklass 5 433 5 343 5 196 5 014

Nettokostnad i tkr/invånare 
6-15 år 104 103 98 95

Gymnasium

Antal elever  
på Hulebäcksgymnasiet 1 770 1 716 1 716 1 789

- varav från andra  
kommuner 1 086 1 020 1 021 1 047

Kultur

Andel aktiva låntagare  
i biblioteken, % av  
kommunens invånare 35 37 37 38

 

Drift 2020

Nettokostnader, mnkr Budget Bokslut Avvikelse

Sektorsledning 13,2 12,4 0,8

Förskoleverksamhet 295,3 283,3 12,0

Grundskoleverksamhet 641,7 643,6 -1,8

Gymnasieverksamhet 178,0 160,4 17,6

Kultur och fritid 94,5 95,8 -1,3

Utveckling och flerspråkighet 33,4 31,6 1,8

Summa 1 256,1 1 227,0 29,1

Investering 2020

Nettoutgifter, mnkr Budget Bokslut Avvikelse

Sektorsledning 0,2 0,0 0,2

Förskoleverksamhet 2,5 2,2 0,4

Grundskoleverksamhet 8,3 5,8 2,5

Gymnasieverksamhet 2,6 1,9 0,7

Kultur och fritid 2,0 1,3 0,7

Utveckling och flerspråkighet 0,8 0,0 0,8

Summa 16,4 11,2 5,3

Verksamhetsredovisning, välfädsnämnden
UTBILDNING,  KULTUR OCH FR IT ID
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Ett år av omställningar men också av 
satsningar och digitala kliv

Årets viktigaste händelser
Året som gått har präglats av den globala pandemin. Soci-
altjänsten har prövats på nationell, regional och lokal nivå. 
Behovet av information och samordning har varit stort. En 
av utmaningarna har varit att gå i takt med myndigheters 
rekommendationer och riktlinjer.

Under året har sektorn fokuserat på rutiner och arbetssätt 
för att säkerställa att socialtjänstens målgrupper erbjuds 
en bostad som motsvarar behov och utan långa väntetider. 
Omstruktureringen har medfört ökad rättssäkerhet för den 
enskilde samt en ökad kostnadseffektivitet.

Från årsskiftet tillhör vuxenutbildningen sektorn och ingår 
i Härryda framtid. En gemensam organisation underlättar 
samverkan och samarbete och ger bättre förutsättningar för 

att kunna kraftsamla kommunens arbetsmarknadsåtgärder. 
Kommunala beredskapsjobb, jobbspår och korta yrkesut-
bildningar på vuxenutbildningen är insatser under året som 
har bidragit till att förhindra ökat bidragsberoende. 

Vid sidan av pandemin har sektorn tagit stora digitala kliv inom allt från vårdplaneringar och distans-
undervisning till nya mötesformer. Satsningar har gjorts för att utöka stödet till barn och föräldrar,  
men också till personer med psykisk ohälsa. 2020 var också året då vuxenutbildningen flyttade över  
till Härryda framtid som nu står ännu bättre rustad att nå målet Sveriges lägsta arbetslöshet.

Verksamhetsredovisning, välfädsnämnden
SOCIALTJÄNST

Uppdragsbeskrivning
Sektorn för socialtjänst har som uppdrag att 
bidra till goda livsvillkor hela livet för människor 
som vistas i Härryda kommun. Detta uppnås 
genom att erbjuda äldreomsorg, omsorg om 
funktionsnedsatta, individ- och familjeomsorg, 
kommunal hälso- och sjukvård, integration, 
arbetsmarknadsåtgärder och vuxenutbildning.

t

Vuxenutbildningen flyttades över till verksamheten 
Härryda framtid i syfte att skapa bättre förutsättningar 
för kommunens arbetsmarknadsåtgärder.
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En effektiv bemanning genom samplanering och gemen-
sam bemanningsenhet har utvecklats under året. Det har 
också medfört att funktionsstöd har kunnat erbjuda med-
arbetare bättre anställningsvillkor genom rätt till heltid. En 
förändring som genomförts utan ökade personalkostnader.

För att stärka stödet till personer med psykisk ohälsa, sam-
sjuklighet och beroendeproblematik har särskilda socialpsy-
kiatrihandläggare och ett psykiatriteam utsetts och Kreativt 
center har utökat sina öppettider.

Orosanmälningar kring barn som far illa har ökat under 
året. Verksamheten har medvetet och strukturerat arbetat 
med öppna stödinsatser till barn och föräldrar utifrån 
inriktningen ”hemma först” i syfte att förhindra att barn 
placeras. 

Uppföljning av grunduppdrag 
Grunduppdraget inom vård och omsorg utgår från lagstift-
ning och präglas av ett salutogent förhållningssätt och en 
helhetssyn med utgångspunkt från den enskildes behov och 
alla människors lika värde. Inom verksamheten har fram-
gångsfaktorer för att bibehålla rättssäkerhet och patient-
säkerhet varit ett nära ledarskap, en efterlevnad av rutiner 
och riktlinjer, god tillgång till skyddsutrustning, kompetens 
hos medarbetare samt en mycket god samverkan 
både internt och externt. Brukarundersök-
ningen inom områdena bemötande, 
trygghet samt delaktighet och 
inflytande visar på goda resultat.  

Hälsa och bistånd präglas av 
en rättssäker handläggning 
och tillhandahållande av 
förebyggande insatser samt 
en god och säker hälso- och 
sjukvård till kommunens 
invånare, utifrån målgrupp 
och behov. Arbetet ska präglas 
av god kvalité i utredningar 
och beslut. Antalet vuxna med 
missbruk eller samsjuklighet som 
varit placerade är totalt sätt på en lägre 
nivå jämfört med de senaste fem åren. 
Däremot har andelen tvångsvård ökat.

Grunduppdraget för verksamhetsområdet funktionsstöd 
syftar till att skapa social trygghet och öka möjligheten till 
ett självständigt liv till invånare med funktionsnedsättning. 
Inom bostad med särskild service ligger fortsatt fokus på att 
utföra boendeinsatsen genom en vårdnivå som motsvarar 
brukarens behov samt möjliggöra en boendekarriär. 

Samplaneringen har påbörjats under året. Där är syftet att 
öka personalkontinuitet och kompetens samt att medarbe-
tarnas rätt till heltid förväntas trygga kompetensförsörjning.

Verksamhetsområdet för Härryda framtid bygger på idén 

om alla kommuninvånares möjlighet till arbete, studier 
och egenförsörjning. Pandemin har resulterat i att vuxen-
utbildningen har bedrivit distansundervisning. Flykting-
mottagandet och elever på sfi samt grundläggande nivå 
har minskat. Arbetslösheten har ökat i kommunen och då 
främst bland ungdomar. För att möta detta har verksam-
heten infört nya flexibla och samordnade insatser som ska 
hjälpa människor till egenförsörjning.

Barn och familj ska främja social trygghet, jämlikhet i 
levnadsvillkor och öka möjligheten till ett självständigt liv. 
Verksamheten har under flera år sett en stadig ökning av 
antalet anmälningar. En del av anmälningarna kan kopplas 
direkt till pandemin och rör barn som redan innan pande-
min befunnits i utsatta familjer. Antal barn som någon gång 
varit placerad utanför hemmet under året har minskat. 
Jämfört med förra året så har andelen barn som återaktuali-
serats ökat något.

Ekonomi
DRIFTANALYS
Sektor för socialtjänst redovisar ett överskott på 27,5 mnkr 
som helhet. Överskottet består till stor del av förseningen 
av äldreboendet på Säteriet, som återfinns inom verksam-

hetsområdet ledning. 

Vård och omsorg redovisar ett överskott på 
5,5 mnkr, vilket kan härledas till en läg-

re beläggningsgrad boendena i egen 
regi och minskade resekostnader 

inom dagverksamheten.

Hälsa och bistånd redovisaar 
ett underskott på 1,8 mnkr 
vilket främst beror på ökade 
kostnader för placeringar av 
vuxna med missbruk och/eller 
samsjuklighet som redovisar 

ett underskott på 3,2 mnkr. 
Samtidigt som sjuksköterskeenhe-

ten och rehabenheten tillsammans 
redovisar ett överskott på 2,2 mnkr. 

Funktionsstöd redovisar ett överskott på 
2,9 mnkr som främst beror på överskott inom 

verksamheten för korttidsboenden samt ledsagar- och 
avlösarservice där antalet insatser varit färre som en följd av 
pandemin. 

Härryda framtid redovisar ett överskott på 4,2 mnkr, varav 
vuxenutbildningen redovisar ett överskott på 3,2 mnkr. 
Detta beror huvudsakligen på att färre elever sökt regionala 
yrkesutbildningar samt ökat statsbidrag för yrkesutbild-
ningar som kommunen bedriver.

Ett överskott på 1,7 mnkr redovisas inom barn och familj, 
vilket främst beror på lägre placeringskostnader för barn och 
unga som tillsammans redovisar ett överskott på 1,9 mnkr. 

Verksamhetsredovisning, välfädsnämnden
SOCIALTJÄNST

t
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I överskottet ingår intäkter från Migrationsverket avseende 
ensamkommande barn och unga.

INVESTERINGSANALYS
Sektorn redovisar ett överskott på totalt 2,8 mnkr gällande 
investeringar. Överskottet består främst av datainventarier 
där anslaget inte nyttjas under året. Datainventarier redo-
visar en budgetavvikelse på 1,5 mnkr och återfinns inom 
verksamheten sektorsledning. Reinvesteringar redovisar 
ett överskott på 0,9 mnkr och återfinns inom samtliga 
verksamheter.

Framtiden
Pandemin som drabbat världen kommer att fortsätta 
påverka framtidens socialtjänst inom en rad olika områ-
den. Behovet av att utveckla äldreomsorgen och påskynda 
hälso- och sjukvårdens omställningsarbete ”Nära vård” har 
både synliggjorts och välkomnats. Omstruktureringen stär-
ker vårdkedjan samtidigt som arbetet bedrivs mer person-
centrerat. Den medicinska kompetensen inom äldreomsor-
gen behöver stärkas utan att återgå till äldre tiders sjukhem 
med fastställda rutiner och utan individuellt hänsynstagan-

de. Införande av ett gemensamt dokumentationssystem, 
framtidens vårdinformationsmiljö (fvm) kommer att stödja 
utvecklingen där patienten/brukaren lättare kommer att 
kunna ta del av sin dokumentation. 

Ett förebyggande och rehabiliterande synsätt behöver stå 
i fokus och då krävs kontinuerlig kompetensutveckling. 
Inom ramen för den statliga satsningen ”Vårdens medar-
betare” har vårdpersonal utbildats på vuxenutbildningen 
under hösten. Fler liknade utbildningar planeras.

En trolig konsekvens av pandemin är ett ökat behov av 
försörjningsstöd, stöd till våldsutsatta och till personer med 
beroendeproblematik samt en ökad arbetslöshet under 
åren som följer. Med Härryda framtid är sektorn väl rustad 
för att kunna erbjuda individuella, flexibla och samordnade 
arbetsmarknadsåtgärder.

De senaste åren har verksamheter inom socialtjänsten 
upphandlats och privata utförare utgör nu en betydande 
del av totala verksamheten och beslut är tagna om fortsatt 
konkurrensutsättning. För att kvalitetssäkra upphandlad 
socialtjänst och för att bli en god samverkanspartner för 
externa utförare inrättas en beställarfunktion näst- 
kommande år.

En framgångsfaktor för god kvalitet i den allt mer speciali-
serade socialtjänsten är samverkan med andra. Under året 
har beslut tagits om en gemensam familjerätt för kom-
munerna Härryda, Mölndal och Partille med placering i 
Partille. Fler verksamheter kommer att prövas på liknande 
sätt under år 2021.  

Pandemin har påverkat den digitala utvecklingen på ett 
gynnsamt sätt. Digitala möten, vårdplanering på distans 
och distansundervisning inom vuxenutbildningen är några 
exempel som kommer att finnas kvar och utvecklas även 
efter pandemin. n

Verksamhetsredovisning, välfädsnämnden
SOCIALTJÄNST

Resultaträkning, mnkr 2020 2019 2018

Avgifter och försäljningsintäkter 153,1 154,2 144,8
Bidrag 82,4 77,3 102,5
Summa intäkter 235,5 231,4 247,4

Personalkostnader 517,4 525,4 511,1
Köp av huvudverksamhet 206,9 208,3 211,6
Avskrivn/internränta 4,2 4,2 4,2
Övriga kostnader 203,3 203,0 209,1
Summa kostnader 931,9 940,9 935,9

Nettokostnader 696,4 709,5 688,6
Budgetavvikelse 27,5 -13,0 -21,6

Informationsmått 2020 2019 2018 2017

Antal årsarbetare 848 808 827 830

Äldreboende, antal platser 296 288 288 288

Hemtjänst, antal personer 719 718 705 687

Ekonomiskt bistånd, antal 
hushåll 395 412 419 390

Genomsnittlig kostnad per hushåll 63 65 66 57

Placerade barn och unga, antal 88 102 116 92

Placerade vuxna, antal 20 26 28 26

Bostäder till funktionsnedsatta 126 127 122 115

Daglig verksamhet,  
antal personer 131 121 117 113

Heltidsläsande elever i gymnasial 
vuxenutbildning, antal 194 200 182 166

Drift 2020

Nettokostnader, mnkr Budget Bokslut Avvikelse
Sektorsledning 80,9 65,8 15,1
Vård och omsorg 199,9 194,5 5,5
Hälsa och bistånd 164,2 166,0 -1,8
Funktionsstöd 139,6 136,7 2,9
Härryda framtid 62,6 58,4 4,2
Barn och familj 76,7 74,9 1,7
Summa 723,9 696,4 27,5

Investering 2020

Nettoutgifter, mnkr Budget Bokslut Avvikelse

Sektorsledning 1,8 0,0 1,8
Vård och omsorg 2,3 2,1 0,2
Hälsa och bistånd 0,3 0,0 0,2
Funktionsstöd 0,5 0,5 0,0
Härryda framtid 0,5 0,0 0,5
Barn och familj 0,2 0,0 0,2
Summa 5,5 2,7 2,8
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Utvecklar och bygger ut elnätet
2020 var ett händelserikt år för Härryda Energi med många utförda investeringsprojekt, hög 
kundnöjdhet samt en ny verksamhet i drift- och underhåll av den kommunala gatubelysningen. Bolaget 
har under året genomfört planerade åtgärder och det ekonomiska resultatet blev bättre än beräknat. 

Verksamhetsredovisning
DOTTERBOLAG –  HÄRRYDA ENERGI  AB

Årets viktigaste händelser
Vädersäkrings- och kvalitetsprojekt har genomförts i bland 
annat Flahall, Åsliden, Härsjösand-Bockö, centrala Hindås och 
Hårskered-Finnsjön. Bussterminalen i Mölnlycke har fått en ny 
nätstation samt kabel för laddning av elbussar och nya kunder 
har anslutits i bland annat Mölnlycke Fabriker. Kommunens ut-
byggnad av VA-nätet medför flera projekt med nya nätstationer. 
Elmätarna har till följd av nya lagkrav bytts ut hos samtliga kun-
der vilket slutfördes under våren 2020. Under hösten 2020 har 
Härryda Energi utökat verksamheten med drift- och underhåll 
av den kommunala gatubelysningen. Vid årsskiftet 2020/2021 
övergick ägandet av gatubelysningen till Härryda Energi.     

Måluppfyllelse 
Härryda Energi har genomfört de åtgärder som planerades i 
budgeten och uppnått de uppsatta målen. 

Ekonomi 
Resultatet före bokslutsdispositioner uppgår till 25,4 mnkr, vilket 

är 8 mnkr bättre än budgeterat. Den positiva avvikelsen jämfört 
med budget beror till stor del på högre intäkter för nyanslutning-
ar. Resultat efter bokslutsdispositioner är 1,4 mnkr. Elhandelns 
omsättning är 2,2 mnkr vilket är i nivå med omsättningen 2019.

Investeringarna blev 41,9 mnkr, vilket är 1,8 mnkr högre än 
budget. Anledningen är främst att fler nyanslutningsprojekt 
genomförts samt att samförläggningsprojekt ledda av externa 
aktörer möjliggjordes.  

Framtiden 
2021 planeras projekt med syfte att förbättra och förstärka 
elnätet med fokus på kvalitet och driftsäkerhet. Detta genom 
fler slingor i högspänningsnätet och automation i transforma-
torstationer, men även genom förstärkning av befintligt nät 
genom kabelbyten eller kablifiering av befintliga ledningar. 
Exempelvis ska en ny slinga byggas i Björröd för högspän-
ningsnätet samt att området kring Hornasjövägen kommer 
att förstärkas. Nyanslutningar görs löpande under året och då 
Härryda är en expansiv kommun så kommer stort fokus ligga 
på att leverera god kvalitet i rätt tid till våra nya kunder.  n

Uppdragsbeskrivning
Härryda Energi är ett helägt kommunalt bolag som 
har till uppgift att distribuera ledningsbunden energi 
inom kommunens område. Uppdraget tillåter 
även att tillhandahålla elförsäljning, vilket sker i 
dotterbolaget Härryda Energi Elhandel AB.

Siffror i sammandrag, mnkr 2020 2019

Summa intäkter, mnkr 132,3 122,9

Summa kostnader, mnkr 104,7 95,2

Resultat före bokslutsdispositioner, mnkr 25,4 24,9

Balansomslutning, mnkr 529 509
Soliditet, procent 34 32

Ägarandel, procent 100 100

Antal årsarbetare 34 33

Kommunens utbyggnad av vatten- och 
avloppsnätet har medfört flera projekt 
med nya nätstationer.
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Årets viktigaste händelser
51 nya bostäder stod klara i kvarteret Tallspinnaren i 
Mölnlycke under hösten och uthyrningen för ytterligare 
102 nya bostäder i centrala Landvetter inleddes i 
december. Kvarteret Tallspinnaren har utrustats med 
solceller på taket som förser allmänna utrymmen 
med el, vilket är ett led i Förbos arbete för att minska 
klimatpåverkan. Pågående områdesutveckling på 
Säteriet i Mölnlycke har rönt stort intresse och flera 
studiebesök har genomförts.  Stora renoverings- 
och underhållsprojekt har fortsatt, bland annat i 
bostadsområdena Säteriet och Stommen i Landvetter. 
Indragning av fiber till alla lägenheter pågår och 
beräknas vara klart 2022. Under den pågående pandemin 
har arbeten i den löpande förvaltningen fokuserats 
på akuta åtgärder för att i möjligaste mån undvika 
smittspridning. Personal har kunnat ställa om till 
distansarbete och ökat den digitala kommunikationen 
både internt och externt. 

Måluppfyllelse
I ägardirektiven har kommunerna angivit två 
ekonomiska mål som innebär att direktavkastningen 
ska uppgå till minst 3,5 procent och soliditeten vara 
minst 20 procent. Bolaget ska även i enlighet med 
ägardirektivet, tillhandahålla ett varierat bostadsbestånd 
av god kvalitet, samverka med ägarkommunerna kring 
boende för grupper med särskilda behov, präglas av ett 
aktivt miljöarbete, bidra till integration och mångfald 
samt ta ett socialt ansvar för bostadsmarknaden i 
ägarkommunerna.  

De övergripande målen – nöjda kunder och nöjda 
ägare, mäts bland annat genom enkäter. Resultatet 
för serviceindex gick från 78 till 79. Stor effekt kunde 
noteras inom utemiljö där Förbo vidtagit en rad åtgärder. 
Tillgänglighet och nåbarhet är områden att fortsätta 
arbeta med. Hyresgästerna är nöjda med bemötande 
och trivseln i både lägenheter och områden. Resultatet 
i ägarmätningen visar att tillfrågade politiker och 
tjänstemän i de fyra kommunerna skattar Förbo på en 
hög nivå, 79 på en skala 1–100.

Ekonomi
Resultat efter finansiella poster uppgick till 93 mnkr för 
perioden. Hyresförhandlingen innebar en höjning med 
i genomsnitt 1,99 procent från 1 januari. Hyresnivån för 
bostadslägenheter uppgick i genomsnitt till 1 168 kr per 
kvm. Av låneportföljen har 53 procent en räntebindning 
på kortare tid än ett år. Outnyttjade checkkrediter 
uppgick vid periodens slut till 74 mnkr. Under perioden 
har fastighetsunderhåll motsvarande 216 mnkr utförts 
och 196 mnkr har investerats i nyproduktion.

Framtiden
En ny affärsplan för de kommande fem åren har tagits fram. 
Fokus ligger på fyra strategiska områden; skapa fler bostäder, 
agera hållbart, ha fokus på kunden och vara en attraktiv 
arbetsplats. Efterfrågan på bostäder i regionen är fortsatt 
mycket hög och intresset för att samverka inom hållbarhets- 
frågor från olika håll är stort. Under den kommande femårs-
perioden ska ytterligare 500 nya bostäder skapas både i egen 
regi och genom samarbeten med andra aktörer. n

Hållbarhet viktigt när  
framtidens bostäder skapas 
Under året jobbade Förbo vidare med att utveckla bostads-
bestånden i både Mölnlycke och Landvetter. Nya bostäder 

stod klara i kvarteret Tallspinnaren och bolagets satsning på 
hållbarhet fortsatte.

Verksamhetsredovisning
DOTTERBOLAG –  FÖRBO AB

Uppdragsbeskrivning
Förbo ägs av Härryda (42,0 %), Mölndals (27,6 %), 
Lerums (21,4 %) och Kungälvs kommun (9,0 %). 
Bolaget ska främja ägarkommunernas bostadsförsörj-
ning. Verksamheten ska bedrivas affärsmässigt och med 
möjlighet till boendeinflytande, förenat med ett etiskt, 
miljömässigt och socialt ansvarstagande. I stort sett hela 
beståndet är bostäder och specialbostäder.

Förbo AB, mnkr 2020 2019

Intäkter, mnkr 523,7 502,3

Kostnader, mnkr -431,1 -422,4

Resultat före bokslutsdisp, mnkr 92,6 80,0

Tillgångarnas värde 3 449 3 126

Direktavkastning marknadsvärde, procent 3,6 3,5

Soliditet, procent 32 34

Ägarandel, procent 42 42

Antal årsarbetare 63 64
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Årets viktigaste händelser
Verksamheten har anpassats kontinuerligt utifrån 
rådande läge kring covid-19. 

Strategisk kommunikation är fortsatt prioriterat för 
transparens och dialog med medborgare samt för 
att kunna svara på remisser från Trafikverket och 
liknande som berör Landvetter Södra. Vidare har 
digitala mötesformer utvecklats och ett arbete framåt 
för ett effektivt genomförande är prioriterat för hela 
konsortiet. Parterna i konsortiet är förutom Landvetter 
Södra Utveckling Ab och Härryda kommun: gbj Bygg, 
Nord, Riksbyggen, Serneke, Skanska med Boklok och 
Wallenstam. Tre heltidsanställda arbetar i bolaget.

Måluppfyllelse 
Bolaget har fyra politiska inriktningsmål som syftar till 
att skapa en attraktiv stad att leva, verka och bo i. Inrikt-
ningsmålen är att staden som utvecklas ska vara mänsklig, 
modern, internationell och innovativ. Kommunfullmäktiges 
inriktningsmål konkretiseras i bolagets verksamhetsplan och 
signerade avtal med konsortiet där delmål förtydligas och 
följs upp kontinuerligt.

Ekonomi
Resultatet för bolaget är ett nollresultat enligt budget. Totala 
kostnader uppgår till dryga 5,3 mnkr varav 1,3 mnkr är 
processkostnader vilka har vidarefakturerats till konsortiet.  

Totalt har bolaget därmed haft 3,7 mnkr i kostnader för 
utveckling av projektet Landvetter Södra. 1,2 mnkr är 
fysisk utveckling och huvudsakligen arbete inom ramen 
för planer och markutveckling. Marknad och kommu-
nikation har medfört 1,0 mnkr och avser ytterligare 
insatser för marknadsföring och pr. Resterande 1,5 mnkr 
är overheadkostnader som vd och övriga administrativa 
tjänster och lokaler.   

Framtiden
Fokus för 2021 är fortsatt en robust totalekonomi och 
organisation för utvecklingen. Viktigt för konsortiet 
blir det planförberedande arbetet för genomförande av 
den första etappen av Landvetter Södra. Den fysiska 
utvecklingen går i takt med kommunens fördjupade 
översiktsplan för Landvetter Södra och Trafikverkets 
utredningar kring järnvägen. n

Uppdragsbeskrivning
Bolagets övergripande syfte är att skapa nytta för 
Härryda kommun och dess invånare. För bolaget 
innebär det specifikt att planera och förverkliga en ny 
hållbar stad inom kommunen, kallad Landvetter Södra. 
Att etablera Landvetter Södra är av central betydelse 
för kommunens långsiktiga utveckling. Idén om 
Landvetter Södra bygger på insikten om att det nu 
finns en unik möjlighet att utveckla kommunen genom 
att bygga en hållbar stad från grunden, med plats för 
minst 25 000 invånare.

Landvetter Södra utveckling AB, mnkr 2020 2019

Summa intäkter 5,0 3,5 

Summa kostnader -5,0 -3,5 

Resultat före bokslutsdispositioner 0 0 

Balansomslutning 2,1 1,5 

Soliditet, procent 41 62 

Ägarandel, procent 100 100

Antal årsarbetare* 3 2

*Inhyrda från Härryda kommun, vd, marknadsansvarig och projektledare.

Verksamhetsredovisning
DOTTERBOLAG – LANDVETTER SÖDRA UTVECKLING AB

Fokus på organisation och ekonomi 
Fokus har under året legat på att bygga upp en robust organisation i konsortiet. Arbetsgrupper har 
bildats för att hantera totalekonomin, genomförandefrågor samt en gemensam målbild. Systerskapsavtal 
har signerats av Härryda kommun och Namyangju i Sydkorea. Kunskapsutbyte ska ske mellan länderna. 
Samarbetet stärker Sveriges internationella satsningar för stärkt näringsliv och innovation. 
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Med hållbar utveckling i sikte
Härryda kommun ska bidra till hållbar utveckling genom att ta täten och vara ett föredöme i arbetet 
med Agenda 2030. Kommunen har goda förutsättningar att göra detta och under året har flera viktiga 
steg tagits i arbetet för hållbar utveckling.

Verksamhetsredovisning
AGENDA 2030 ,  FOLKHÄLSA OCH MIL JÖ

Nuläget i Härryda kommun
Härryda kommun har goda förutsättningar för att ta täten 
och bidra till en hållbar utveckling i regionen. Kommunen 
placerar sig på fjärde plats i en ranking av kommuners 
lokala måluppfyllelse av de globala hållbarhetsmålen. 
Rankingen bygger på ett antal nationellt framtagna indika-
torer och är sammanställd av tidningen Dagens Samhälle. 
Rankingen visar att kommunens strategiska läge nära en 
storstad och dess socioekonomiska förutsättningar innebär 
goda förutsättningar. 

I slutet av 2019 togs välfärds- och miljöbokslut fram för 
att synliggöra hur nuläget i kommunen ser ut utifrån den 
sociala respektive miljömässiga dimensionen. Boksluten 
visar generellt på goda resultat men också att det finns lokala 
skillnader inom kommunen mellan olika orter och befolk-
ningsgrupper. Under våren 2020 genomfördes flera insatser 
för att sprida kunskapen om bokslutens resultat då de utgör 
en viktig grund i kommande verksamhetsplanering.

Strategisk plan med fyra insatsområden
Arbetet med Agenda 2030 är ett långsiktigt prioriterat 
område. 2019 antog kommunfullmäktige Strategisk plan för 
Agenda 2030. Planen pekar ut fyra insatsområden där särskilt 
fokus ska läggas framöver; fossilfri kommun, psykisk hälsa, 
biologisk mångfald och ungas delaktighet. Ett hållbarhets-
strategiskt program ska utarbetas för att peka ut långsiktiga 
mål och inriktning. Arbetet har påbörjats under året. 

Öka ungas delaktighet
Under hösten genomfördes enkäten Lokal uppföljning av 
ungdomspolitiken (lupp) bland elever i årskurs 8 och års-
kurs 2 på gymnasiet. Enkäten syftar till att följa upp ungas 
livssituation och ge ett underlag för beslut som rör barn 
och unga. Resultatet visar att ungefär hälften av de unga vill 
vara med och påverka frågor som rör den egna kommu-
nen. I årskurs 8 har andelen som vill vara med och påverka 
ökat marginellt sedan 2017 men på gymnasiet har andelen 
minskat med tio procentenheter. Andelen unga som tror 

t

Kommunfullmäktige fastställde i december en strategisk plan för arbetet med 
Agenda 2030. Planen anger strategier för arbetet och fyra insatsområden som 
förvaltningen ska lägga fokus på: Fossilfri kommun 2030, fokus på psykisk hälsa, 
stärka den biologiska mångfalden samt öka ungas delaktighet. 
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sig ha möjlighet att föra fram sina åsikter till beslutsfattare i 
kommunen har ökat i båda åldersgrupperna. 

Barnkonventionen blev svensk lag den 1 januari 
2020. Kommunen har utsett en barnrätts-
samordnare med uppdrag att stötta 
verksamheterna i arbetet för barns 
rättigheter. 

Ungdomsrådet har under året bland 
annat diskuterat ny översiktsplan, 
trygghetsfrågor, psykisk hälsa, 
drogförebyggande arbete och bud-
getprocessen. 

Ungdomsrådet består av två repre-
sentanter från varje kommunal hög-
stadieskola och åtta representanter från 
gymnasieskolan.

Elever i årkurs 7– 9 från två av kommunens skolor har i 
samverkan med åtta lokala företag arbetat med projektet 
”Tillsammans för Agenda 2030”. Eleverna har fått lära 
sig mer om hur företagen arbetar och sedan fungerat som 
hållbarhetskonsulter till dem. 

I oktober genomfördes Ung & hållbar, en dag där elever 
i årskurs 9 från fyra av kommunens skolor deltog digitalt 
i föreläsningar och diskussioner kring hållbarhetsfrågor. 
Företrädare från FN, regering, kommun, civilsamhälle, 
näringsliv och akademi medverkade. 

Fokus på psykisk hälsa
Under våren 2020, innan pandemin, genomfördes den 

nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor bland 
invånare i åldern 16 – 84 år. Cirka 80 procent 

av männen och 70 procent av kvinnorna 
upplever en god hälsa. Kvinnor har 

symptom som kan kopplas till psykisk 
ohälsa i högre utsträckning än 
män. Två procent uppgav att de 
någon gång under det senaste året 
funderat på att ta sitt liv. Män har 
självmordstankar i högre utsträck-
ning än kvinnor.

Vad gäller unga visar lupp-enkäten att 
majoriteten mår mycket eller ganska bra. 

Dock kan noteras att det är en stor skillnad 
i upplevd hälsa mellan pojkar och flickor. 60 

procent av flickorna i de båda årskurserna uppger en god 
hälsa jämfört med 80 procent av pojkarna. Andelen flickor 
på gymnasiet som uppger sin hälsa som ganska eller mycket 
dålig är nästan 20 procent vilket kan jämföras med knappt   
5 procent bland pojkarna. 

Härryda kommun arbetar med två metoder för att mot-
verka psykisk hälsa. Under året har utbildningsinsatser i 
metoden mhfa (Mental Health First Aid), ”Första hjälpen 
till psykisk hälsa” genomförts. mhfa syftar till att rusta 
medarbetare att upptäcka, reagera på och hantera tecken 

Verksamhetsredovisning
AGENDA 2030 ,  FOLKHÄLSA OCH MIL JÖ

t

Cirka 80 procent av männen och 70 procent av 
kvinnorna upplever att de har en god hälsa.  

Det visar folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor som 
genomfördes under året.
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Verksamhetsredovisning
AGENDA 2030 ,  FOLKHÄLSA OCH MIL JÖ

på psykisk ohälsa. 23 personer har deltagit i mhfa-kurs 
under året. Totalt har 130 personer inom förvaltningen 
utbildats sedan starten 2019. Genom yam (Youth Aware of 
Mental Health) får elever i årskurs 8 kunskap om psykisk 
hälsa och ohälsa samt vad de kan göra om någon mår 
dåligt. Tre nya yam-ledare utbildades under våren. yam 
genomfördes på två av sex kommunala skolor. 

Flera utåtriktade arrangemang har genomförts gentemot 
skolelever och allmänhet för att uppmärksamma psykisk 
hälsa, suicidprevention och våld i nära relationer. 
Föreläsningar och workshops har erbjudits för publik 
både på plats och digitalt för att öka förutsättningar för 
deltagande.

Fossilfri kommun 2030
2018 släpptes det ut motsvarande 3,5 ton koldioxidekvi-
valenter per invånare i kommunen. Detta innefattar de 
utsläpp som genererats inom kommunens gränser. För att 
få hela bilden måste även de konsumtionsbaserade utsläp-
pen av växthusgaser räknas in. Naturvårdverket beräknar 
dessa till cirka 8 ton per person och år i Sverige. Utsläppen 
minskar, men inte tillräckligt fort. För att nå 1,5-graders- 
målet i enlighet med Parisavtalet behöver de globala ut-
släppen vara högst 1 ton per person och år till 2050.

Inom ramen för Klimat 2030 arbetar Härryda kommun 
tillsammans med samtliga kommuner i länet för att skapa 
en fossiloberoende region till 2030. I november antog 
kommunstyrelsen elva klimatlöften inför 2021. Sedan 
tidigare pågår arbete med bland annat utfasning av fossila 
engångsprodukter och med att minska klimatbelastningen 
vid byggnation. Ett förslag på nytt arbetssätt för möbel-
hantering har utarbetats under året. Syftet är att minska 
kostnaderna för inköp av nya möbler, minska mängden 
avfall och öka graden av återbruk, vilket också är en del av 
kommunens antagna klimatlöften. 

Under året har kommunen arbetat tillsammans med explo-
atörer i bland annat detaljplanerna för Säteriet och Möln-
lycke fabriker för att främja hållbart resande på sikt. En 
mobilitetsutredning ligger till grund för dialog och beslut 
om minskning av antalet parkeringsplatser om exploatö-
ren avser att genomföra åtgärder så som att göra plats för 
bilpool, främja kollektivtrafik och genomföra cykelåtgärder. 

Stärka den biologiska mångfalden
Kulturlandskapen är viktiga för att bevara den biologiska 
mångfalden. En aktuell kartläggning visar att 5,7 procent 
av kommunens totala yta utgörs av jordbruksmark. Jord-
bruksmarken har minskat under flera år och de ytor som 
tidigare var jordbruksmark är till stor del bebyggda. Över-
siktsplanens utvecklingsinriktning pekar bland annat på 
vikten av att värna och utveckla gröna och blå stråk samt 
viktiga landskapsmiljöer för att främja biologisk mångfald.

30 procent av inköpskostnaden för kommunens livsmedel 
utgörs av ekologiskt producerade livsmedel, vilket innebär en 
minskning från föregående år. Enligt Jordbruksverket främjar 
ekologisk odling biologisk mångfald bland annat på grund av 
minskade utsläpp av bekämpningsmedel i mark och vatten. 

Storåns dalgång har en viktig funktion för biologisk mång-
fald eftersom dalgångens kulturlandskap erbjuder bo-
platser och platser för att söka föda för flera hotade arter. 
Under året har ett pollineringsprojekt startats i Rävlanda 
i samverkan med Länsstyrelsen för att skapa spridnings-
korridorer och utöka livsmiljöer ytterligare för hotade 
pollinatörer i dalgången. 

Härryda kommun har under året påbörjat ett projekt där 
grisar använts för att bekämpa den invasiva arten parkslide. 
Invånare har hjälpt till att titta till och sköta om grisarna. 
Projektet som pågår under två år har rönt stor uppmärk-
samhet både i lokal och nationell media.  n

Ekar som togs tillvara i 
samband med bygget 
av Mölnlycke fabriker 

blev till vackra och 
robusta lekredskap i 

Wendelsebergsparken. 
Här på Skogsleken 

utmanas och inspireras 
barn till lek.

Biologisk mångfald: 2019 flyttades tre plantor 
av den fridlysta orkidén grönvit nattviol från 
området där den nya skolan i Hindås byggs, 
till en äng i Rävlanda. Uppföljningen under 

2020 visade att en av tre plantor blommade. 
Blomning indikerar en lyckad återetablering.
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Övrigt
BEGREPPSFÖRKLARING

Anläggningstillgångar
Fast och lös egendom som kommunen stadigvarande 
innehar, exempelvis värdepapper, fastigheter och  
anläggningar.

Avskrivningar
Avskrivning innebär att det bokförda värdet av en 
anläggningstillgång minskas. De sker enligt planmässig 
värdeminskning till följd av ålder och förslitning. 

Avsättningar
Avsättningar är en ekonomisk förpliktelse vars belopp 
eller förfallotidpunkt inte är helt bestämd.

Balanskrav 
Kommunsektorns balanskrav innebär att kommuner och 
landsting ska upprätta budgeten för nästa kalenderår så 
att intäkterna överstiger kostnaderna. 

Balansräkningen 
Visar den ekonomiska ställningen vid årets slut fördelad 
på tillgångar och skulder. 

Driftredovisning 
Redovisar utfallet av kostnader och intäkter för den 
löpande verksamheten under året jämfört med budget.

Eget kapital 
Skillnaden mellan tillgångar och skulder, det vill säga den 
del som finansierats av egna resultat.

Kassaflödesanalys
Beskriver hur årets drift-, investerings- och låneverk- 
samhet påverkar rörelsekapitalet.

Finansnetto 
Skillnaden mellan finansiella intäkter och kostnader, 
huvudsakligen räntor.

Investeringsredovisningen 
Beskriver hur investeringsutgifter under året fördelat sig 
på olika sektorer, jämfört med budget.

Komponentredovisning
Avskrivningstiden för en anläggningstillgång ska spegla 
hur tillgångars värde och/eller servicepotential successivt 
förbrukas. För betydande komponenter måste skillnader 
i förbrukning och nyttjandeperioder beaktas. Det innebär 
exempelvis att en fastighet delas upp i flera betydande 
komponenter, exempel fastighetens stomme, med olika 
avskrivningstider.

Koncernredovisning
En koncernredovisning är en redovisning för ett moder-
företag (i detta fall Härryda kommun) och dess dotter- 
företag sammanställs som om dessa vore en enda ekono-
misk enhet. De koncerninterna transaktionerna mellan 
tas bort. En koncernredovisning innehåller en förvalt-
ningsberättelse, en balansräkning, en resultaträkning,  
en kassaflödesanalys samt noter. 

Kortfristiga skulder 
Lån och övriga skulder med en löptid på ett år eller 
kortare.

Likviditet 
Beskriver betalningsberedskapen på kort sikt,  
exempelvis kassa och bankmedel.

Långfristiga skulder
Lån och övriga skulder med löptid längre än ett år.

Nettoinvestering 
Investeringsutgifter minus investeringsinkomster.

Omsättningstillgångar 
Tillgångar som inte är avsedda för stadigvarande bruk  
eller innehav är omsättningstillgångar, till exempel  
likvida medel och kortfristiga fordringar.

Periodisering
Fördelning av kostnader och intäkter som ska belasta det 
år de tillhör.

Resultaträkningen 
En sammanfattning av årets kostnader och intäkter och 
visar årets resultat.

Skatteintäktsutveckling 
Utveckling av skatteintäkter och kommunalekonomisk 
utjämning

Självfinansieringsgraden 
Visar hur mycket av årets investeringar som finansieras  
med egna medel.

Soliditeten
Avspeglar kommunens finansiella styrka på lång sikt. 
Soliditeten är eget kapital satt i relation till de totala 
tillgångarna.

Begreppsförklaring för  
räkenskaper och ekonomisk ställning
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Övrigt
REVIS IONSBERÄTTELSE

t
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Övrigt
REVIS IONSBERÄTTELSE
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Härryda kommun | 435 80 Mölnlycke | 031–724 61 00 
kommun@harryda.se
facebook.com/harrydakommun
harryda.se

En kortversion av 
årsredovisningen skickas ut 
till alla hushåll och företag 
i Härryda kommun.
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 2021-02-23  

Ekonomi och upphandling 

Helena Hatheyer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Extra utskick till KS den 4 mars - delar i årsredovisning 2020 
 
Årsredovisningen kompletteras med: 
 

• Kommunstyrelsens ordförande. Sidan 4. Uppgifterna finns tillgängligt i Mee-
tings  från den 4 mars på morgonen. 

• Effekter av covid 19. Sid 9-10. Uppgifterna finns tillgängligt i Meetings  från 
den 4 mars på morgonen. 

• Jämförelser inom GR- kommuner. Delar av sida 33-34. Text och siffror uppdat-
eras till 2020.  Uppgifterna finns tillgängligt i Meetings från den 4 mars på 
morgonen. 

 
 
 
 
 
Vänligen 
 
 
Helena Hatheyer 
Redovisningschef 
Härryda kommun 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Ekonomi- och upphandlingsfunktionen 
Helena Lundqvist 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-01-25   
 

 
 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Diarienummer 
2021KS44 042 

 

 

Ombudgetering av investeringar, fastställande av 
resultatfond för va- och avfallsverksamheten samt 
reviderad balansbudget för 2021 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige ombudgeterar investeringsmedel från 2020 till 2021 
totalt till 132 989 tkr varav 127 440 tkr till kommunstyrelsen och 5 549 tkr 
till välfärdsnämnden.  
 
Kommunfullmäktige fastställer Resultatfond för va- och 
avfallsverksamheten per 31 december 2020 till -2 431 tkr. 
 
Kommunfullmäktige fastställer Reviderad balansbudget 2021.  
 
Sammanfattning av ärendet  
I samband med analysen av bokslut 2020 lämnar förvaltningen förslag till 
ombudgetering av investeringar med anledning av 2020 års 
budgetavvikelser samt resultatfond för va- och avfallsverksamheten. Då 
investeringsnivån varit lägre än budgeterat under år 2020 föreslås 
kommunfullmäktige att anta en reviderad balansbudget.  
 
Inför 2021 har va- och avfallsverksamheten övergått till bolagsform, 
HVAAB, och ombudgeteringar av investeringar för bolaget behandlas i 
ärendet 2021KS78. Däremot avslutas året avseende resultatfonden för va- 
och avfallsverksamheten i kommunal regi, och fonden regleras i samband 
med överföring av tillgångar till bolaget. Balansbudgeten kommer också 
justeras med anledning av bolagsbildningen. 
 
Förvaltningen föreslår att 132 989 tkr av investeringarnas överskott 
ombudgeteras till 2021, att resultatfonden för va- och avfallsverksamheten 
vid årets slut uppgår till - 2 431 tkr och att en reviderad balansräkning för 
2021 antas. 
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Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 25 januari 2021 
 Ombudgetering av investeringar till 2021 
 Resultatfond för va- avfallsverksamheten 2020 
 Reviderad balansbudget 2021  

 
Ärendet 
I samband med analysen av bokslut 2020 lämnar förvaltningen förslag till 
ombudgetering av investeringar med anledning av 2020 års 
budgetavvikelser och resultatfond. Då investeringsnivån varit lägre än 
budgeterat under år 2020 föreslås kommunfullmäktige att anta en reviderad 
balansbudget. 
 
Ombudgetering av investeringar från 2020 till 2021 
Ombudgetering av investeringar syftar till att möjliggöra fortsatta 
investeringar inom projekt som tidigare år antagits. Oftast handlar det om 
pågående projekt eller projekt som blivit försenade, men kan också i vissa 
fall omfatta mindre projekt där medel kan behöva ackumuleras för att 
åtgärder ska kunna finansieras.  
 
Från och med 2021 övergår va- och avfallsverksamheten till bolagsform och 
ombudgetering och investeringsbudget för bolaget HVAAB behandlas i 
ärendet 2021KS78. Nedan redovisas förslag till ombudgeteringar exklusive 
va- och avfallsverksamhet. 
 
Investeringsredovisningen redovisar ett sammanlagt överskott jämfört med 
budget på 195,3 mnkr. Med anledning av att flera större projekt är försenade 
föreslår förvaltningen att delar av dessa ombudgeteras till 2021. Totalt 
föreslår förvaltningen att 133 mnkr ombudgeteras, vilket innebär att den 
sammanlagda investeringsbudgeten för 2021 uppgår till 412 mnkr vilket inte 
ryms inom det av kommunfullmäktige fastställda taket för 
nettoinvesteringar om 400 mnkr.  
 
Förslag till ombudgetering avser främst sektorerna samhällsbyggnad och 
teknik och förvaltningsstöd. Sektorn samhällsbyggnads ombudgetering 
uppgår till 84,6 mnkr och omfattar trafikprojekt om 83,6 mnkr. Förslag till 
ombudgetering för sektorn teknik- och förvaltningsstöd uppgår till 40,6 
mnkr och beror främst på tidsförskjutningar. I sektorns förslag ingår 
projektet ”energiomställning” där borttagning av oljepannor har pausats i 
avvaktan på ny uppdragsbeskrivning från politiken. Därför föreslås projektet 
ombudgeteras i väntan på nytt besked.   
 
Socialtjänst samt utbildning, kultur och fritid föreslår att ombudgetera 1,9 
respektive 3,7 mnkr till följd av tidsförskjutningar. Kommunledning föreslår 
ombudgetera 2,3 mkr.  
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Resultatfond avseende va- och avfallsverksamheten 
Förslag till resultatfond avser Va-verksamheten och Avfallsverksamheten. 
Dessa verksamheter benämns ofta ”affärsmässiga verksamheter” och ska 
vara självfinansierade av taxekollektivet. Det innebär att taxorna ska täcka 
kostnaderna, varken mer eller mindre. Resultatfonden är ett 
bokföringsmässigt sätt att hålla ordning på om verksamheterna har en skuld 
eller fordran på skattekollektivet. Inför 2020 har de affärsmässiga 
verksamheterna en fordran på knappt 10 mnkr. Förvaltningen föreslår med 
anledning av 2020 års negativa resultat att resultatfonden totalt minskas med 
12 078 tkr från 9 647 tkr till ett negativt saldo om 2 431 tkr. Saldot per den 
31 december 2020 innebär att de affärsmässiga verksamheterna har en skuld 
till skattekollektivet om 2 431 tkr. Resultatfonden kommer att regleras i 
samband med att bolagets uppstart den 1 januari 2021. 
 
Reviderad balansbudget för 2021 med anledning av 2020 års bokslut 
Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni 2020 § 177 om balansbudget för 
perioden 2021-2023. Med anledning av bokslut 2020 föreslår förvaltningen 
att balansbudgeten för 2021 uppdateras med aktuell information och att 
balansräkningen justeras med anledning av att bolaget Härryda vatten och 
avfall AB, HVAAB, bildas.  
 
Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen bedömer att den föreslagna ombudgeteringen är realistisk och 
gör också bedömningen att kommunfullmäktiges tak för investeringar om 
400 mnkr inte kommer att överskridas. Investeringsbudgeten för 2021 
innebär att verkställd ram för upplåning inte kommer att överskridas. 
 
 
 
Peter Lönn Bo Ekström 
Kommundirektör Ekonomichef 
 

Page 117 of 652



Ombudgeteringar av investeringar till 2021
Sammanställning totalt

Utgift Inkomst Netto Utgift Inkomst Netto Avvikelse

Samhällsbyggnad 130 367 400 129 967 28 999 8 539 20 460 109 507 84 573
Teknik och förvaltningsstöd 295 650 0 295 650 220 706 0 220 706 74 944 40 588
Kommunl. och stödfunktioner 2 749 0 2 749 21 0 21 2 728 2 279
Summa 428 766 400 428 366 249 726 8 539 241 187 187 179 127 440
Utbildning, kultur och fritid 16 442 0 16 442 11 304 127 11 177 5 265 3 667
Socialtjänst 5 487 0 5 487 2 678 0 2 678 2 809 1 882
Summa 21 929 0 21 929 13 982 127 13 855 8 074 5 549

Summa 450 695 400 450 295 263 708 8 666 255 042 195 253 132 989

Ombudgeteringar av investeringar till 2021
Kommunstyrelsen

Utgift Inkomst Netto Utgift Inkomst Netto Avvikelse

Ledning 60 0 60 0 0 0 60 0
Miljö- och hälsoskydd 500 0 500 0 0 0 500 500
Plan och bygglov 500 0 500 0 0 0 500 500
Trafik 128 307 400 127 907 28 874 8 539 20 335 107 572 83 573
Mark och exploatering 1 000 0 1 000 124 0 124 876 0
Summa 130 367 400 129 967 28 999 8 539 20 460 109 507 84 573
Ledning 2 700 0 2 700 0 0 0 2 700 0
Service 8 093 0 8 093 5 156 0 5 156 2 937 2 718
Fastighet 274 837 0 274 837 210 773 0 210 773 64 064 35 720
Städ 500 0 500 458 0 458 42 0
Måltid 500 0 500 180 0 180 320 320
IT 9 020 0 9 020 4 140 0 4 140 4 880 1 830
Summa 295 650 0 295 650 220 706 0 220 706 74 944 40 588
Kommunledning 2 649 0 2 649 0 0 0 2 649 2 200
Utvecklingsfunktionen 100 0 100 21 0 21 79 79
Summa 2 749 0 2 749 21 0 21 2 728 2 279

Summa: kommunstyrelsen 428 766 400 428 366 249 726 8 539 241 187 187 179 127 440

Ombudgeteringar av investeringar till 2021
Välfärdsnämnden

Utgift Inkomst Netto Utgift Inkomst Netto Avvikelse

Ledning 200 0 200 0 0 0 200 0
Förskola 2 535 0 2 535 2 157 0 2 157 378 0
Grundskola 8 320 0 8 320 5 830 0 5 830 2 490 2 215
Gymnasium 2 550 0 2 550 1 890 0 1 890 660 660
Kultur och fritid 2 037 0 2 037 1 427 127 1 300 737 492
Utveckling och flerspråkighet 800 0 800 0 0 0 800 300
Summa 16 442 0 16 442 11 304 127 11 177 5 265 3 667
Ledning 1 765 0 1 765 0 0 0 1 765 1 500
Vård- och omsorg 2 271 0 2 271 2 119 0 2 119 152 382
Hälsa- bistånd 267 0 267 47 0 47 220 0
Funktionsstöd 484 0 484 490 0 490 -6 0
Härryda framtid 520 0 520 0 0 0 520 0
Barn och familj 180 0 180 22 0 22 158 0
Summa 5 487 0 5 487 2 678 0 2 678 2 809 1 882

Summa: Välfärdsnämnden 21 929 0 21 929 13 982 127 13 855 8 074 5 549

Förslag till 
ombudget.

Kommunstyrelse

Nämnd Sektor BUDGET 2020 UTFALL 2020

Socialtjänst

BUDGET 2020 UTFALL 2020 Förslag till 
ombudget.

Sektor Verksamhet

Teknik och 
förvaltningsstöd

Kommunl. och 
stödfunktioner

BUDGET 2020 UTFALL 2020

Utbildning, kultur 
och fritid

Förslag till 
ombudget.

Välfärdsnämnd

Sektor Verksamhet

Samhällsbyggnad
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Investeringsredovisning bokslut 2020
Kommunledning och stödfunktioner

Avvik
Utg. Ink. Utg. Ink. Utg. Ink. Netto Utg. Ink. Netto Netto

Ia01 Konstnärlig Utsmyckning 2 649 0 2 649 0 2 649 P 2 200 Tidsförskjutningar
Summa 2 649 0 2 649 0 0 0 2 649 2 200
Ia90 E-Arkiv 100 0 100 21 0 21 79 P 79 Tidsförskjutningar
Summa 100 0 100 21 0 21 79 79

Summa: kommunledning och stödfunktioner 2 749 0 2 749 21 0 21 2 728 2 279

Pågår/ 
avslut

Förslag 
ombudg

Kommentar

Kommunledni
ng

Utvecklings- 
funktionen

BUDGET 2020 UTFALL 2020Anslag                            
tkr

Projekt Proj bud tot Proj avvik tot
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Ombudgeteringar av investeringar till 2021
Sektorn för samhällsbyggnad, exklusive va- och avfall

Avvik
Utg. Ink. Utg. Ink. Utg. Ink. Netto Utg. Ink. Netto Netto

Iu01 Inventarier Hela Shb 60 0 60 0 0 0 60    

Summa 60 0 60 0 0 0 60  0  
Iu07 Ärendehanteringssystem 500 500 0 500 P 500 Systemet kommer köpas in under 2021
Summa 500 0 500 0 0 0 500 500
Iu08 Ärendehantering Bygglov 500 500 0 0 0 500 P 500 Digitalisering som ska påbörjas 2021
Summa 500 0 500 0 0 0 500 500
Ir30 Brokonstruktioner 1 500 1 500 514 0 514 986
Ir36 Mölnlyckemotet-Kollektivtrafik 40 000 7 940 7 940 0 0 0 7 940 P 7 940 Avvaktar övriga delprojekt i Mölnlyckemotet
Ir39 Trafikmiljöåtgärder 4 400 4 400 3 265 44 3 221 1 179 Ramanslag, ombudgeteras ej
Ir46 K2020, Initiala Åtgärder 500 500 824 436 388 112 Ramanslag, ombudgeteras ej
Ir51 Gc-Väg Wendelsv Gärdesområde13 000 1 500 9 303 9 303 760 0 760 8 543 P 8 543 Försenat men påbörjat
Ir59 Landvetter Centrum Kv 2 1 095 1 095 1 093 0 1 093 2 Sista åtgärderna i Lvr C Kv 2
Ir60 Backa Östra Landvetter 4 136 4 136 82 0 82 4 054 P 1 000 Åtgärd. ex vägräcken, planteringar, dagvatten, beläg
Ir65 Mölnlycke Fabrik Utanför Plan 37 000 13 520 13 520 1 026 0 1 026 12 494 P 12 494 Trafikförslag under 2020
Ir75 Me Dagvattenpark 20 517 20 517 3 027 7 296 -4 269 24 786 P 10 000 Muddring är påbörjad, övriga delar försenade
Ir79 Me Musikvägen Gång-O Cykelbana 7 500 7 500 740 0 740 6 760 P 6 760 Projekteras
Ir81 Trafiksäkra Cykel- O Skolvägar 1 200 1 200 1 198 0 1 198 2 Ramanslag, ombudgeteras ej
Ir82 Elektr. Info-Skyltar Infart Hk 914 914 0 0 0 914 P
Ir83 Mölnlycke Fabrik Inom Plan 56 000 34 706 34 706 6 761 0 6 761 27 945 P 27 945 Entreprenad påbörjad för vissa delar
Ir87 Hö Cykelbana Hällingsjö Rävlan 30 000 10 332 10 332 1 582 0 1 582 8 750 P 8 750 Projekteras
Ir90 Reinv. Underhåll Verksam. Gata 6 000 6 000 6 799 363 6 436 -436 Ramanslag, ombudgeteras ej
Ir91 Cykelb Åvägen-Biblioteksg. Dvp 3 000 3 000 0 0 0 3 000 A Blir ej av
Ir99 Etableringsskötsel 348 348 207 0 207 141 P 141

    
projekt

It21 Konstnärlig Utsmyckning 996 996 996 0 996 0

It62 Björkelidsvägen (Eu) 400 400 0 0 400 -400 400 A

Summa 128 307 400 127 907 28 874 8 539 20 335 107 572  83 573  
Iu06 Gis, M&B Nytt 0 0 124 124 -124 0
Iu96 Allmän Markreserv 1 000 1 000 0 0 1 000 0
Summa 1 000 0 1 000 124 0 124 876 0

Summa: Samhällsbyggnad 130 367 400 129 967 28 999 8 539 20 460 109 507  84 573  

Ledning

Miljö- och 
hälsoskydd

Trafik 

Mark och 
exploatering 

Plan och 
Bygglov 

Pågår/ 
avslut

KommentarAnslag                            
tkr

Projekt Proj bud tot Proj avvik tot BUDGET 2020 UTFALL 2020 Förslag 
ombudg
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Investeringsredovisning bokslut 2020
Sektorn för teknik och förvaltningsstöd

Avvik
Utg. Ink. Utg. Ink. Utg. Ink. Netto Utg. Ink. Netto Netto

Ic01 Kontorsinventarier Tof 100 0 100 0 0 0 100 A Lägre investeringsbehov
Ic40 Akustikåtgärder Förskola/Skola 100 0 100 0 0 0 100 A Projektet är lagt på is enligt KS beslut
Ic75 Handikappolitisk Plan 200 0 200 0 0 0 200 A Projektet är lagt på is enligt KS beslut
Ic84 Belysning P-Platser/Lekplatser 300 0 300 0 0 0 300 A Projektet är lagt på is enligt KS beslut
Ic87 Härryda Idrottshall 1 000 0 1 000 0 0 0 1 000 A Projektet är lagt på is enligt KS beslut
If33 Näridrottsplats 1 000 0 1 000 0 0 0 1 000 A Projektet är lagt på is enligt KS beslut
Summa 2 700 0 2 700 0 0 0 2 700 0
Ic02 Inventarier Husansvarig 100 0 100 101 0 101 -1 A
Ic06 Möbler Konferensrum 300 0 300 74 0 74 226 A Lägre investeringsbehov
If01 Övriga Inventarier 1 087 0 1 087 1 085 0 1 085 2 A
If04 Inköp Traktorer Med Utr. 1 073 0 1 073 1 082 0 1 082 -9 A
If21 Utrustning Lekutrymmen 400 0 400 330 0 330 70 P 70 Tidsförskjutningar
If30 Upprustning Av Badplatser 400 0 400 399 0 399 1 A
If33 Näridrottsplats 884 0 884 802 0 802 82 P 82 Tidsförskjutningar
If45 Uppr. Ridstigar, Spår & Leder 349 0 349 283 0 283 66 P 66 Tidsförskjutningar
If52 Inventarier Wallenstam Arena 3 500 0 3 500 1 000 0 1 000 2 500 P 2 500 Tidsförskjutningar
Summa 8 093 0 8 093 5 156 0 5 156 2 937 2 718
Ic10 Maskiner/Redskap Fastighet 400 0 400 207 207 193 P 193 Tidsförskjutningar
Ic11 Konstnärlig Utsmyckning Tof 555 0 555 555 555 0 A
Ic16 Byte Fettavskiljare 1 201 0 1 201 1 071 1 071 130 P 130 Återstående budget räckte inte för 

ytterligare ett utbyte av fettavskiljare
Ic17 Hulebäcksgymn Uppr Gårdar Mm 2 809 0 2 809 393 393 2 416 P 2 416 Tidsförskjutningar
Ic18  Hulebäcksgymn Omb Kök 12 000 0 0 0 5 000 0 5 000 686 686 4 314 P 4 314 Tidsförskjutningar
Ic20 Komponentutbyten Fastighet 5 110 0 5 110 8 254 8 254 -3 144 A Förskjutning från drift till investering
Ic22 Säkerhetslarm/Brandlarm 2 333 0 2 333 2 241 2 241 92 P 92 Tidsförskjutningar
Ic23 Fagerhultsskolan Nybyggnad 177 000 0 0 0 108 942 0 108 942 100 394 100 394 8 548 P 8 548 Betalplan följer ej budget
Ic25 Djupedalskolan Renov. Omkl.Rum 1 750 0 1 750 2 925 2 925 -1 175 A Mer omfattande projekt än budgeterat, 

överskridande godkänt av KS
Ic30 Lvr.Skolan Omb Fasader Matsal 936 0 936 445 445 491 P 200 Visst återstående arbete

KommentarAnslag                            
tkr

Projekt Proj bud tot Proj avvik tot BUDGET 2020 UTFALL 2020 Pågår/ 
avslut

Förslag 
ombudg.

Ledning

Service
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Investeringsredovisning bokslut 2020
Sektorn för teknik och förvaltningsstöd

Avvik
Utg. Ink. Utg. Ink. Utg. Ink. Netto Utg. Ink. Netto Netto

KommentarAnslag                            
tkr

Projekt Proj bud tot Proj avvik tot BUDGET 2020 UTFALL 2020 Pågår/ 
avslut

Förslag 
ombudg.

Ic31 Pixbo Fsk Renovering Tak 1 000 0 1 000 0 0 1 000 P 1 000 Framflyttat till hösten 2021
Ic39 Fsk Hällingsjö 1 Avd 398 0 398 2 2 396 A Tidsförskjutningar enligt LRP, ny 

budget
Ic60 Lokalanpassningar 2 000 0 2 000 180 180 1 820 A Covid-19 har förhindrat arbeten inom 

ramen för detta projekt
Ic65 Upprustning Gårdar Skolor/Fsk 1 625 0 1 625 1 510 1 510 115 P 115 Tidsförskjutningar
Ic66 Upprustning Utemiljö 1 230 0 1 230 1 280 1 280 -50 P -50
Ic67 Ombyggnad Kök 2 200 0 2 200 478 478 1 722 P 1 000 Tidsförskjutningar pga covid-19
Ic68 Lokalanpassningar Förskola 700 0 700 1 012 1 012 -312 A Dyrare markarbete
Ic69 Lokalanpassningar Grundskola 700 0 700 718 718 -18 P -18
Ic71 Utveckling Råda Säteri 10 558 0 10 558 7 349 7 349 3 209 P 3 209 Projektet har pausats i väntan på ny 

uppdragsbeskrivning från politiken, 
startbesked krävs

Ic73 Hindås Idr.Hall Förråd Tillb 5 000 0 1 780 0 4 245 0 4 245 2 665 2 665 1 580 P 200 Gynnsam upphandling
Ic74 Enkelt Avhjälpta Hinder 2 000 0 2 000 150 150 1 850 A Projektet är nedlagt
Ic77 Kulturhuset Mke, Omb Uteplats 1 700 0 1 700 1 1 1 699 A Projektet är nedlagt
Ic78 Kommunhuset, Ventilation 1 989 0 1 989 114 114 1 875 P 1 875 Tidsförskjutningar
Ic81 Gymnastik- Och Trampolinhall 23 500 0 23 500 0 0 23 500 A Kommunen köper hallen av 
Ic82 Wallenstam Arena 135 000 0 0 0 80 591 0 80 591 72 477 72 477 8 114 P 8 114 Betalplan följer ej budget
Ic85 Garantiarbeten 1 520 0 1 520 511 511 1 009 A Mindre omfattning än budgeterat
Ic88 Upprustn. Stall Råda Säteri 349 0 349 40 40 309 A Mindre omfattning än budgeterat
Ic89 Ishall Landvetter Nybyggnad 70 000 0 0 0 1 473 0 1 473 410 410 1 063 P 1 063 Tidsförskjutningar
Ic90 Upprustning Vent.Anl Förskolor 1 500 0 1 500 861 861 639 P 639 Löpande åtgärder pågår efter 

utredningar
Ic91 Omkl.Rum Mölnlycke Ip 13 600 0 0 0 1 406 0 1 406 993 993 413 P 413 Tidsförskjutningar pga överprövning 

bygglov
Ic95 Energiomställning 5 117 0 5 117 2 850 2 850 2 267 P 2 267 Projekt på Råda säteri som bland 

annat innebär borttagning av 
oljepannor har pausats i avvaktan på 
ny uppdragsbeskrivning från 
politiken. Är kopplat till 
utvecklingsprojektet IC71. Avvaktar 
startbesked.

Summa 274 837 0 274 837 210 773 0 210 773 64 064 35 720

Fastighet
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Investeringsredovisning bokslut 2020
Sektorn för teknik och förvaltningsstöd

Avvik
Utg. Ink. Utg. Ink. Utg. Ink. Netto Utg. Ink. Netto Netto

KommentarAnslag                            
tkr

Projekt Proj bud tot Proj avvik tot BUDGET 2020 UTFALL 2020 Pågår/ 
avslut

Förslag 
ombudg.

Ic05 Städmaskiner 500 0 500 458 0 458 42 A
Summa 500 0 500 458 0 458 42 0
Ic07 Inventarier Måltidsservice 500 500 180 180 320 320

Summa 500 0 500 180 0 180 320 320

Ib02 Infrastruktur 7 220 7 220 4 140 4 140 3 080 1 530

Tidsförskjutningar, fördelaktiga 
upphandlingar och mer 
kostnadseffektiv lagringslösning.

Ib04 Televäxel Kommunhuset 300 300 0 0 300 300 Tidsförskjutningar
Ib07 Verks.Specifika It-Invest. 1 500 1 500 0 0 1 500 Ingen efterfrågan från verksamheten.
Summa 9 020 0 9 020 4 140 0 4 140 4 880 1 830

Summa: Teknik och förvaltningsstöd 295 650 0 295 650 220 706 0 220 706 74 944 40 588

Städ

Måltid

IT

Större utbyten och inköp av 
måltidsutrustning planeras till år 2021
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Ombudgeteringar av investeringar till 2021
Sektorn för utbildning, kultur och fritid

Avvik
Utg. Ink. Utg. Ink. Utg. Ink. Netto Utg. Ink. Netto Netto

Id01 inventarier 200 0 200 0 0 0 200 Pågående 0
Summa 200 0 200 0 0 0 200 0
Ig01 Reinvestering Och Inventarier 2 535 0 2 535 2 157 0 2 157 378 Pågående 0
Summa 2 535 0 2 535 2 157 0 2 157 378 0
Ih01 Reinvestering Och Inventarier 5 610 0 5 610 5 284 0 5 284 326 Pågående 51 försening pga brand Ekdala
Ih13 Backaskolan 560 0 560 231 0 231 329 Pågående 329 tidsförskjutning Backaskolan
Ih14 Fagerhultsskolan 1 950 0 1 950 200 0 200 1 750 Pågående 1 750 tidsförskjutning Fagerhultsskolan
Ih16 Lokaler Mke Ekdalaskolan 100 0 100 15 0 15 85 Pågående 85 försening pga brand Ekdala
Ih17 Högadalsskolan, Övertag Av Fsk 100 0 100 100 0 100 0 Avslutat 0
Summa 8 320 0 8 320 5 830 0 5 830 2 490 2 215
Ii02 Reinvestering Och Inventarier 2 550 0 2 550 1 890 0 1 890 660 Pågående 660 uppskjuten leverans 
Summa 2 550 0 2 550 1 890 0 1 890 660 660
Ie01 Inventarier, Musik 950 0 950 832 127 705 245 Pågående 0
Ie02 Inventarier, Kulturhuset 987 0 987 495 0 495 492 Pågående 492 försening pga pandemin
Ie30 Konstnärlig Utsmyckning 100 0 100 100 0 100 0 Pågående 0
Summa 2 037 0 2 037 1 427 127 1 300 737 492
Iy10 Inventarier 300 0 300 0 0 0 300 Avslutat 0
Iy11 Välkomsten 500 0 500 0 0 0 500 Pågående 300 CFLs flytt till Stommens fsk HT20
Summa 800 0 800 0 0 0 800 300

Summa: Utbildning och kultur 16 442 0 16 442 11 304 127 11 177 5 265 3 667

Förslag 
ombudg.

Kommentar

Kultur och 
fritid

Utveckling och 
flerspråkighet

Proj bud tot Proj avvik tot Pågår/ 
avslut

BUDGET 2020 UTFALL 2020

Ledning

Förskola

Grundskola

Gymnasium

ProjektAnslag                            
tkr
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Ombudgeteringar av investeringar till 2021
Sektorn för socialtjänst

Avvik
Utg. Ink. Utg. Ink. Utg. Ink. Netto Utg. Ink. Netto Netto

Ik10 Datainventarier 1 500 1 500 0 0 1 500 pågående 1 500
Ik12 Reinvesteringar 265 265 0 0 265
Summa 1 765 0 1 765 0 0 0 1 765 1 500
Ik12 Reinvesteringar 1 841 1 841 2 071 2 071 -230
Ik14 Larm Voo 430 430 48 48 382 pågående 382 Implementering av ny teknik sker kontinuerligt.
Summa 2 271 0 2 271 2 119 0 2 119 152 382
Ik12 Reinvesteringar 267 267 47 47 220
Summa 267 0 267 47 0 47 220 0
Ik12 Reinvesteringar 484 484 490 490 -6
Summa 484 0 484 490 0 490 -6 0
Ik12 Reinvesteringar 220 220 0 0 220
Ij02 Reinvestering Och Inventarier 300 300 0 0 300
Summa 520 0 520 0 0 0 520 0
Ik12 Reinvesteringar 180 180 22 22 158
Summa 180 0 180 22 0 22 158 0

Summa: Socialtjänst 5 487 0 5 487 2 678 0 2 678 2 809 1 882

Barn och 
familj

Kommentar

Sektorsledning

Vård och 
omsorg

BUDGET 2020 UTFALL 2020 Pågår/ 
avslut

Förslag 
ombudg.

Hälsa och 
bistånd

Funktionsstöd

Härryda 
framtid

Proj bud totProj avvik toProjektAnslag                            
tkr

Uppskjutet inköp av ny välfärdsteknik samt nya 
moduler för sektorns olika verksamhetssystem
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Resultatfond för va- och avfallsverksamheten 2020

Drift, tkr

Sektor för samhällsbyggnad 
Resultatfond 

IB 2020

Förvaltningens 
förslag till 
överföring

Resultatfond 
UB 2020

Avfallsverksamheten -1 516 -1 866 -3 382
Va- verksamheten 11 163 -10 212 951
Summa 9 647 -12 078 -2 431

Kommentar
Ingående saldo för samhällsbyggnads resultatfond 2020 avseende affärsdrivande 
verksamhet var totalt 9 647 tkr. Tillsammans med årets resultat om -12 078 tkr föreslås 
resultatfonden uppgå till -2 431 tkr.

För va-verksamheten fanns sedan tidigare en resultatfond om 11 163 tkr. Tillsammans 
med årets resultat om - 10 212 föreslås resultatfonden minskas till 951 tkr.

För avfallsverksamheten fanns sedan tidigare en negtiv resultatfond om 1 516 tkr. 
Tillsammans med årets resultat om -1 866 föreslås resultatfonden uppgå till -3 382.
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Härryda kommun
Balansbudget

Belopp i mnkr Plan  2021
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 0,4
Materiella anläggningstillgångar 2 421,6
Finansiella anläggningstillgångar 202,6
Summa anläggningstillgångar 2 624,6
Omsättningstillgångar
Tomtmark för försäljning 202,0
Fordringar 186,4
Likvida medel 406,9
Summa omsättningstillgångar 795,4
Summa tillgångar 3 420,0
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital 1 230,9

varav årets resultat 36,2

Skulder
Avsättningar för pensioner 777,9

varav avsättning pensionsskuld intjänat före 1998 535,2
Övriga avsättningar 9,0
Långfristiga skulder 806,9

Varav lån i banker och institut* 774,6
Kortfristiga skulder 595,3
Summa skulder 2 189,1
Summa eget kapital, avsättningar och skulder 3 420,0

SOLIDITET 36%
*Balansbudgeten förutsätter att lån motsvarande 325 mnkr överförs till HVAAB
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Ombudgetering från 2020 och total 
investeringsbudget 2021 för Härryda vatten 

och avfall AB 

9 

2021KS78 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Ekonomi- och upphandlingsfunktionen 
Helena Lundqvist 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-02-01   
 

 
 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Diarienummer 
2021KS78 042 

 

 

Ombudgetering från 2020 och total investeringsbudget 
2021 för Härryda vatten och avfall AB 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige ombudgeterar investeringsmedel från 2020 till 2021 
med 68 400 tkr och godkänner en total investeringsbudget för 2021, 
inklusive ombudgeteringar, till 296 250 tkr. 
 
Sammanfattning av ärendet  
I samband med analysen av bokslut 2020 lämnar förvaltningen förslag till 
ombudgetering av investeringar med anledning av 2020 års 
budgetavvikelser. Inför 2021 har va- och avfallsverksamheten övergått till 
bolagsform, HVAAB, och ombudgeteringar av investeringar för bolaget 
behandlas därför enskilt i detta ärende. Även total investeringsvolym för 
bolaget 2021 fastställs här.  
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 1 februari 2021 
 Ombudgetering av investeringar till 2021, HVAAB 
 Investeringsbudget 2021, HVAAB 

 
Ärendet 
Ombudgetering av investeringar syftar till att möjliggöra fortsatta 
investeringar inom projekt som tidigare år antagits. Oftast handlar det om 
pågående projekt eller projekt som blivit försenade, men kan också i vissa 
fall omfatta mindre projekt där medel kan behöva ackumuleras för att 
åtgärder ska kunna finansieras.  
 
Från och med 2021 övergår va- och avfallsverksamheten till bolagsform och 
ombudgetering och investeringsbudget för bolaget HVAAB behandlas 
enskilt i detta ärende.  
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Ombudgetering av investeringar 
Investeringsredovisningen redovisar ett sammanlagt överskott jämfört med 
budget på 212,4 mnkr. Med anledning av att flera större projekt är försenade 
föreslår förvaltningen att delar av dessa ombudgeteras till 2021. Totalt 
föreslår förvaltningen att 68,4 mnkr ombudgeteras, vilket innebär att den 
sammanlagda investeringsbudgeten för 2021 uppgår till 296,3 mnkr.  

Förslag till ombudgetering avser tre projekt, nytt vattenverk i Hindås, nya 
ledningar och exploateringsområden.  

I det stora projektet, Nytt vattenverk i Västra Nedsjön med tillhörande 
överföringsledningar, intagsstation och högreservoar, föreslås 15 mnkr 
ombudgeteras. Anledningen att inte hela överskottet förs till kommande år 
är att i tidigare antagen plan återfinns 344 mnkr för åren 2021-2022. För att 
hela planbudgeten ska stämma överens med av kommunfullmäktige antagen 
projektkalkyl om 547 mnkr återstår totalt 359 mnkr i utgifter. Utfall i 
projekt till och med 2020 uppgår till 188 mnkr. 

Investeringar i nya ledningar föreslås ombudgeteras med 38 mnkr. I 
huvudsak avser det överföringsledningar mellan Hällingsjö och Rävlanda 
om 29 mnkr som inte påbörjats under året. Även tryckavloppsledningar 
Benarbyvägen och dagvattenledning i Vällsjön om tillsammans 9 mnkr 
förslås för ombudgetering. 

Gärdesområdet är påbörjat och leds av trafik och för HVAAB återstår 15,4 
mnkr som förslås för ombudgetering. 

Investeringsbudget 2021  
I samband med att va- och avfallsverksamheten övergår till bolagsform 
godkänner kommunfullmäktige investeringsutrymmet för HVAAB under 
2021. Totalt, inklusive ombudgeteringar från 2020, uppgår investeringarna 
till 296 250 tkr under 2021. Bolaget kommer finansiera investeringarna 
genom tidigare beslutat ägartillskott och genom upplåning. Upplåning 
kommer initialt sett ske koncerninternt. 
 
 
 
 
Peter Lönn Bo Ekström  
Kommundirektör Ekonomichef 
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Ombudgetering av investeringar till 2021
Va- och avfallsverksamhet

Avvik
Utg. Ink. Utg. Ink. Utg. Ink. Netto Utg. Ink. Netto Netto

Iz13 Inköp Kärl 200 200 130 130 70 P Ramanslag, ombudgeteras ej
Iz14 Förbättringsåtgärder Åvc 195 195 40 40 155 P Ramanslag, ombudgeteras ej
Iz17 Förbättringsåtgärder Åvs 100 100 0 0 100 P Ramanslag, ombudgeteras ej
Iz18 Byggnad Återanvändning Bråta 324 324 615 615 -291 A Paviljongen färdigställd
Iz20 Körkortsbaserat System Åvc 200 200 261 261 -61 A Klart
Summa 1 019 0 1 019 1 046 0 1 046 -27 0
Iv01 Inv Verk 10 330 10 330 3 054 3 054 7 276 P Ramanslag, ombudgeteras ej
Iv02 Inv Befintliga Ledningar 10 000 10 000 12 223 12 223 -2 223 P Ramanslag, ombudgeteras ej
Iv03 Inv Nya Ledningar 83 779 83 779 7 841 7 841 75 938 P 38 000 Dagvattendammar ombudgeteras ej
Iv04 Inv Va-Serviser 2 000 2 000 1 764 1 764 236 P Ramanslag, ombudgeteras ej
Iv05 Inv Byte Debiteringsmätare 200 200 259 259 -59 P Ramanslag, ombudgeteras ej
Iv06 Exploatering Va 16 512 16 512 3 158 3 158 13 354 P 15 400 Gärdesområdet ombud, Björkelid klart
Iv07 Inventarier Va 100 100 0 0 100 P Ramanslag, ombudgeteras ej
Iv08 Vattenverk Västra Nedsjön 547 000 223 151 223 151 105 343 105 343 117 808 P 15 000 Ombudgeteras (till 2023)
Summa 346 072 0 346 072 133 643 0 133 643 212 429  68 400  

Summa: Samhällsbyggnad 347 091 0 347 091 134 689 0 134 689 212 402  68 400  

Försla
g 

Avfall

Vatten 
och 

avlopp

Pågår 
/Avslu

KommentarAnslag                            
tkr

Projekt Proj bud tot Proj avvik tot Budget 2020 Utfall 2020
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Investeringsbudget HVAAB 2021

Projekt
Budget 

2021

Förslag till 
ombud-

getering
Budget inkl 

ombud 2021

Iz13 Inköp Kärl 200 0 200
Iz14 Förbättringsåtgärder Åvc 150 0 150
Iz17 Förbättringsåtgärder Åvs 100 0 100
Netto 450 0 450
Iv01 Inv Verk 5 500 0 5 500
Iv02 Inv Befintliga Ledningar 18 000 0 18 000
Iv03 Inv Nya Ledningar 4 300 38 000 42 300
Iv04 Inv Va-Serviser 2 000 0 2 000
Iv05 Inv Byte Debiteringsmätare 500 0 500
Iv06 Exploatering Va 3 000 15 400 18 400
Iv07 Inventarier Va 100 0 100
Iv08 Vattenverk Västra Nedsjön 194 000 15 000 209 000
Netto 227 400 68 400 295 800

Summa totalt HVAAB 227 850 68 400 296 250

Avfall

Vatten 
och 
avlopp
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Helena Lundqvist 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-02-02   
 

 
 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Diarienummer 
2021KS75 042 

 

 

Ekonomiska planeringsförutsättningar inför 
driftbudget/plan 2022-2024 och investeringsbudget/plan 
2022-2026 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige noterar de ekonomiska planeringsförutsättningar som 
ligger till grund för förvaltningens arbete med budget/plan inför perioden 
2022-2026. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunfullmäktige ska den 17 juni 2021 fatta beslut om driftbudget/plan 
inför perioden 2022-2024 och investeringsbudget/plan 2022-2026. I 
samband med beslutet fastställs även mål och inriktningar för perioden. 
 
Inför kommunfullmäktiges beslut arbetar den politiska organisationen 
parallellt med förvaltningen i syfte att ta fram underlag inför 
kommunfullmäktiges beslut. Dokumentet Ekonomiska 
planeringsförutsättningar budget/plan 2022-2024 (2026) redovisar 
förvaltningens bedömning av det ekonomiska läget och de ekonomiska och 
praktiska förutsättningar som ingår i det kommande budget och 
planeringsarbetet. Dokumentet innehåller en uppdatering av befintlig 
politiskt fastställd plan med bland annat befolkningsförändringar, 
förändringar av skatte- och statsbidragsprognos och löneutfall. Drift-
resultatet för år 2024 är uppdaterad med konsekvenser av fastställd 
investeringsplan. 
 
De ekonomiska planeringsförutsättningarna utgår från att de finansiella 
målen ska uppnås utan förändringar av den kommunala skattesatsen. 
 
Förvaltningen bedömer att de redovisade förutsättningarna i kombination 
med befintliga styrdokument, samt nu gällande flerårsplanering kan ligga 
till grund för det kommande budgetarbetet.  
  
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 2 februari 2021 
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 Ekonomiska planeringsförutsättningar, budget/plan 2022-2024 
(2026) 

 
 
Peter Lönn Bo Ekström 
Kommundirektör Ekonomichef 
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1 Arbetssätt för budgetprocess 2022-2024 (2026) 

1.1 Budgetprocessen 
 

Styrmodell 

Härryda kommuns styrmodell innebär att styrning sker med hjälp av vision, förhållningssätt, 
inriktningar och mål utöver de ekonomiska ramarna. Styrmodellen infördes från och med 2019 
och även 2020 har inneburit fortsatt uppbyggnad för arbetssätt och processer kring 
styrmodellen. Alla verksamheter har varit med och jobbat fram underlag för gemensamma 
förhållningssätt utifrån visionen. Respektive verksamhet beskriver och analyserar sitt 
grunduppdrag i verksamhetsplan. Samtliga delar kommer att följas upp i samband med 
ordinarie uppföljningar. 

 

  
 

Arbetssätt 

Förvaltningens arbete med att ta fram de ekonomiska förutsättningarna för den kommande 
planperioden tar i allt väsentligt sin utgångspunkt i det budgetbeslut som kommunfullmäktige 
tog den 15 juni 2020 samt den av kommunfullmäktige 2019 antagna strategiska planen. Även 
förslag på bostadsförsörjningsprogram och lokalresursplan tas fram under våren. Arbetet sker i 
nära samarbete med den politiska majoriteten i syfte att kommunfullmäktige ska kunna anta 
budgeten och politiskt styrdokument med prioriterade mål, inriktningar och uppdrag den 17 
juni.  

Verksamhetsplanen kommer att arbetas fram av kommunstyrelsen och välfärdsnämnden och 
antas av nämnderna i november. 
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1.2 Underlag för beslut om budget 2022-2024 (2026) 
Härryda kommun har ett arbetssätt för långtidsplanering som innehåller nedanstående delar. 
Dessa utgör underlag för beslut om budget 2022-2024 (2026) i KF den 17 juni 2021. 

• Strategisk plan 2019-2022 

Den strategiska planen fastställdes av KF den 28 mars 2019 och ska ingå som ett underlag i 
förvaltningens budgetarbete. Den strategiska planen innehåller: 
 *Kommunen som samhällsaktör  
 *Kommunen som serviceorganisation 
 *Mål för god ekonomisk hushållning 

• Bostadsförsörjningsprogram 2022-2026 

Bostadsförsörjningsprogrammet utgör riktlinjer för kommunens ambition om expansion och 
utveckling samt bostadsbyggandets omfattning. På kort sikt utgör programmet underlag för 
detaljplaneläggning, projektering och upprättande av befolkningsprognos. Befolknings-
prognosen upprättas i mars och ska utgöra underlag för det fortsatta planeringsarbetet. 
Befolkningsprognosen utgör även underlag för de skatteintäkter och statsbidrag som 
budgeteras.  

• Lokalresursplan 2022-2026 

Lokalresursplanen, som bygger på bostadsförsörjningsprogrammet redovisar behovet av 
verksamhetslokaler under de kommande fem åren. Lokalresursplanen får konsekvenser i 
driftbudgeten och i många fall i investeringsbudgeten. Dessa planer ligger till grund för 
upprättandet av övriga delar i budget/plan. 

• Driftbudget för år 2022-2024 samt investeringsplan för 2022-2026 

Driftbudgeten upprättas för de kommande tre åren och investeringsbudget/plan för de 
kommande fem åren. Budgetåret utgör första året i planen. 

• Exploateringsbudget 2022-2026 

Varje år upprättas en exploateringsbudget som redovisar de expolateringsprojekt som är 
aktuella för planperioden.  

1.3 Beslut att fatta i samband med budget 2022-2024 (2026) 
I samband med beslut om budget 202s-2026 17 juni 2021 fattas också beslut om: 

• Utdebitering 

Kommunfullmäktige ska varje år fastställa utdebiteringen för kommande år. 

• Tak för nettoinvesteringar 2022 

Kommunfullmäktige ska varje år fastställa ett tak för nettoinvesteringar kommande år. 

• Långfristig upplåning 2022 

Ett beslut om långfristig upplåning för 2022 fattas. 

• Anslagsbindning 2022 

Anslagsbindningen i relation till nämnderna fastställs varje år för drift- och 
investeringsbudget.  
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2 Ekonomisk omvärld 

2.1 Samhällsekonomi 
(Källa: Ekonomirapporten, oktober 2020 SKR) 

Nyckeltal för svensk ekonomi, 
procentuell förändring 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Realt skatteunderlag 0,5 0,8 -0,1 1,5 1,2 0,9 

Bruttonationalprodukt (BNP) 1,2 -3,9 2,9 3,1 2,4 2,2 

Konsumentprisindex (KPI) 1,8 0,5 1,1 1,8 2,2 2,4 

Sysselsättning, arbetade timmar -0,3 -3,7 1,5 1,5 1,5 0,9 

Arbetslöshet 6,8 8,8 9,5 8,6 7,7 7,5 

Timlön, konjunkturlönestatistiken 2,6 2,3 2,1 2,3 2,5 2,7 

Beräkningarna i SKR:s Ekonomirapport visar en prognos för 2020 med ett scenario för de 
efterföljande åren. Där beskrivs att prognoser för framtiden är väldigt osäkra men att det 
samhällsekonomiska scenariot är att lågkonjunkturen håller i sig ända till 2024. De kommande 
åren kommer BNP tillväxten att öka medan sysselsättningen tar lite längre tid på sig för 
återhämtning. Andelen arbetslösa väntas ligga kvar på en relativt hög nivå några år till.  

2.2 Kommunernas ekonomiska utveckling 
I SKR:s rapport ”Ekonomirapporten, oktober 2020” beskrivs kommunernas framtida 
utmaningar och ekonomiska utveckling de senaste åren.  

Kommunsverige redovisade ett resultat under 2019 motsvarande 2,9 procent av skatteintäkter 
och generella statsbidrag. I resultaten ingår däremot stora rea- och exploateringsvinster och 
rensat för dessa uppgår resultatet till 1,5 procent av skatter och bidrag. Detta anses för lågt för 
god ekonomisk hushållning.  

Kommunerna kommer in i 2020 efter ett par år med något svagare resultat. Många kommuner 
har påbörjat ett effektiviseringsarbete för att klara den demografiska situationen och 
prognoserna de närmsta åren såg inte så ljusa ut. Detta gjorde att regering och riksdag, i början 
av året, ökade de generella statsbidragen. Från och med mars började kommunerna påverkas 
av starkt av pandemin och staten hade för avsikt att hålla kommunerna skadeslösa och ökade 
därför statsbidragen ytterligare. Under hösten blev det tydligt att skatteunderlaget inte vikit 
lika mycket som tidigare prognostiserats och detta gjorde att många kommuner avslutar 2020 
med ett stort överskott. 

För 2021 prognostiserar SKR att kommunerna kommer att ha en relativt låg 
skatteunderlagstillväxt men att den delvis vägs upp av stora ökningar av generella statsbidrag. 
Kommunernas ekonomiska förutsättningar ser goda ut för 2021.  

De utmaningar som kommunsektorn står inför är framförallt den demografiska utvecklingen. 
Detta samtidigt som skatteunderlaget ökar betydligt långsammare än tidigare. Dilemmat för 
kommunerna är att hålla tillbaks förväntningarna som ökar med de starka resultaten. De 
långsiktiga utmaningarna som fanns innan pandemin kvarstår. 
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Härryda kommun stämmer väl in i beskrivningen av hur förutsättningarna ser ut för Sveriges 
kommuner i stort. 
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3 Ekonomiska planeringsförutsättningar 2022-
2024 (2026) 

3.1 Härryda kommuns ekonomiska utveckling och nuläge 
Under en period har kommunens resultat varit mycket goda, med ett undantag för 2018. 
Mellan åren 2014-2017 var det genomsnittliga resultatet ca 100 mnkr/år och de finansiella 
målen för god ekonomisk hushållning uppfylldes mer än väl. Resultatet för 2018 blev 
betydligt svagare, 31 mnkr. I resultatet ingick intäkter från den egna 
exploateringsverksamheten med 18 mnkr, samt ytterligare 30 mnkr i exploateringsbidrag, 
vilket betyder att kommunen visat underskott utan dessa intäkter. 2019 visar ett bättre resultat, 
71 mnkr, men även detta år ingår intäkter från exploateringsverksamheten med 40 mnkr. 2020 
visar kommunen ett resultat om 234 mnkr som exklusive exploateringsintäkter om 69 mnkr 
sjunker till 166 mnkr. Med hänsyn taget till blandfondsmodell avseende pensioner är resultatet 
ca 155 mnkr. Detta gör att båda de finansiella målen för god ekonomisk hushållning uppfylls. 
Även om soliditetsmålet nås, sett ut ett fyraårsperspektiv, är det utan marginaler. Trots ett högt 
resultat är investeringsvolymen hög och upplåningen har ökat med 200 mnkr under året.  

Med de tidigare budgeterade resultatnivåerna för kommande år nås endas delvis de finansiella 
målen för god ekonomisk hushållning. Målet att soliditeten ska öka med en procentenhet per 
år nås varken ett enskilt år eller sett över en fyraårsperiod. Målet om att resultatet ska uppgå 
till minst 2,5 % av verksamhetens nettokostnader nås endast 2022 och då sett ur ett 
fyraårsperspektiv. Detta beror på ovanligt höga investeringsvolymer under planperioden i 
kombination med ett svagt budgeterat resultat. Med justering för nya skatteprognoser, 
pensionsprognoser och lönerevisioner och ett ovanligt bra resultat 2020 ser förutsättningarna 
att nå de finansiella målen för god ekonomisk hushållning betydligt bättre ut för perioden 
2022-2024.  

3.2 Ekonomiska planeringsförutsättningar 
Den plan som antogs av kommunfullmäktige i juni 2020 för perioden 2021-2023 innebär att 
kommunen endast delvis uppnår målen för god ekonomisk hushållning. De ekonomiska 
planeringsförutsättningarna utgår från att de finansiella målen ska uppnås utan förändringar av 
den kommunala skattesatsen. 

Även om förutsättningarna i dagsläget ser betydligt ljusare ut än vad som tidigare beräknats 
bedömer förvaltningen att kommunen behöver långsiktigt planera för en anpassning till 
framtidens demografiska utmaningar.  

3.3 Driftkalkyl 2022-2024 
I kalkylen inkluderas objekt för 2024 som finns med i den fastställda lokalresursplanen. 
Kostnader för målgruppsförändringar för 2024 är beräknade utifrån senaste 
befolkningsprognos. Löneökningar är kalkylerade till ca 2,5 procent för 2021 och till 3 procent 
för 2022-2024. Beräkningarna för skatteintäkter och pensionskostnader grundas på SKR:s och 
KPA:s prognoser från december 2020. 
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Nedan redovisas reviderad budget med anledning av nya ekonomiska förutsättningar jämfört 
med antagen budget/plan. 

Resultaträkning, tkr Bokslut 
2020 

Budget 
2021 

Budget 
2022 Plan   2023 Plan   2024 

Verksamhetens nettokostnader 2 055 131 2 258 556 2 339 814 2 432 108 2 538 958 
Skatter och bidrag -2 306 205 -2 310 108 -2 449 246 -2 562 012 -2 665 648 
Finansiella kostnader och intäkter inkl 
finansiell kostnad för pensioner 16 909 15 313 16 577 22 022 25 098 

RESULTAT 234 165 36 239 92 855 107 882 101 592 
Resultat enligt fastställd budget/plan 29 465 32 456 32 456 
Avvikelse jämfört med fastställd budget/plan 63 390 75 426 69 286 
Resultatets andel av nettokostnaderna enl fastställd budget/plan 1,3% 1,3% 1,3% 
Resultatets andel av nettokostnaderna enl nya förutsättningar 4,0% 4,4% 4,0% 

3.4 Investeringskalkyl 2022-2026 
Kommunfullmäktige har fastslagit en övre gräns för de årliga investeringarna om 400 mnkr. I 
fastställda planer har den totala investeringsvolymen dock ofta varit högre. Orsaken är 
svårigheter att bedöma exempelvis möjliga igångsättningstider.  Från år 2021 bokförs inte 
VA- och avfallsverksamheten i kommunen, utan i ett nybildat bolag. Utifrån den förändringen 
bedömer förvaltningen att kommunfullmäktige har möjlighet att ta beslut om en lägre 
sammanlagd investeringsvolym. 

Kommunstyrelsen ansvarar för att den sammanlagda investeringsvolymen inte överstiger den 
av kommunfullmäktige fastställda gränsen. 

Nedan redovisas den fastställda planen avseende investeringar, exklusive va- och 
avfallsverksamheten: 

Belopp i tkr Bokslut 
2020 

Budget 
2021 

Budget 
2022 

Plan   
2023 

Plan   
2024 

Plan   
2025 

Plan   
2026 

Sektor för utbildning och kultur 11 177 19 600 11 300 11 640 11 470 12 300 12 300 

Sektor för socialtjänst 2 678 2 600 2 600 2 400 2 400 2 400 2 400 

Sektor för samhällsbyggnad 20 459 25 800 42 400 51 000 18 500 51 000 51 000 

Sektor för teknik och 
förvaltningsstöd 220 706 229 050 50 000 86 330 91 206 44 850 44 850 

Kommunledning 21 2 000 1 645 1 386 828 828 828 

Summa investeringsutgifter 255 042 279 050 107 945 152 756 124 404 111 378 111 378 

3.5 Exploateringsbudget 2022-2026 
Exploateringsbudgeten ska omfatta perioden 2022-2026. Exploateringsbudgeten tas fram och 
inlämnas av sektorn för samhällsbyggnad.  

3.6 Hantering av interna kostnader 
• Lokalkostnader 

Återkommande indexuppräkning görs normalt inför varje ny period för budget/plan. 
Administrativa lokaler ingår som en del i lokalresursplanen. Vid ett ökat behov av 
administrativa lokaler ska dessa tas med i lokalresursplanen och sektorerna ska budgetera för 
detta utifrån befintlig kostnadsnivå per rum. Sektorn för teknik- och förvaltningsstöd tar upp 
investeringsbehovet utifrån lokalresursplanen och respektive sektor ska inrymma de blivande 
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hyreskostnaderna i driftbudgeten. Respektive sektor ansvarar för alla inventarieanslag, även de 
som är direkt kopplade till objekt i lokalresursplanen.  

• Övriga driftskostnader 

I kalkylen har förvaltningen beräknat löneökningstakten till 3 procent från och med 2022. 
Detta inkluderar även strategiska satsningar och jämställda löner. Prisökningar till 
obligatoriska verksamheter som är konkurrensutsatta såsom fristående för- och grundskola och 
hemtjänst enligt Lagen Om Valfrihet (LOV) kompenseras för löneökningar enligt samma 
principer som för verksamheter i egen regi. Dessa medel budgeteras centralt och fördelas ut av 
förvaltningen till verksamheterna efter verkligt utfall. För övrig inflation sker ingen 
automatisk kompensation i ramarna.  

• Internränta 

Internräntan bedöms utifrån kommunens egna genomsnittliga räntekostnad för kommunens 
externa upplåning. Kommunens genomsnittliga ränta för lån är i bokslut 2020 ca 1 procent. 
SKR:s rekommendation för 2022 är 1 procent. Förvaltningen föreslår att kommunens 
nuvarande internränta om 1,0 procent bibehålls under planperioden. 

• Kalkylerat personalomkostnadspålägg 

Personalomkostnadspålägget i kommunal verksamhet rekommenderas av SKR till 40,15 
procent. Inför 2019 höjdes personalomkostnadspålägget i Härryda kommun till 39 procent. 
Förvaltningen gör bedömningen att nuvarande nivå, 39 procent, täcker kostnaderna och 
föreslår att nivån är oförändrad under perioden 2022-2024. 
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4 Innehåll och tidplan för arbetet 

4.1 Dokument och underlag för budgetarbetet 
o Strategisk plan 2019-2022. 

o Driftbudgeten ska omfatta åren 2022-2024. 

o Investeringsbudgeten ska omfatta perioden 2022-2026. 

o Exploateringsbudgeten ska omfatta perioden 2022-2026. 

o Verksamhetsplan 2022 

o Bostadsförsörjningsprogrammet ska omfatta perioden 2022-2026. 

o Lokalresursplanen ska omfatta perioden 2022-2026. 

o Taxor och avgifter behandlas i kommunfullmäktige som separata ärenden.  

 

4.2 Preliminär tidplan för budgetarbetet 2022-2024 (2026) 
 

Forum Datum Aktivitet 

KS 4 mar Ekonomiska planeringsförutsättningar för budget/plan 2022-2024 (2026) 

KF 25 mar Ekonomiska planeringsförutsättningar för budget/plan 2022-2024 (2026) 

EkU 29 apr Avstämning/dialog 

EkU 12 maj Redovisning av förvaltningens ekonomiska bedömning med underlag för 
budget 2022-2024 (2026) 

VFN ek 
grupp 

26 maj Redovisning av förvaltningens ekonomiska bedömning med underlag för 
budget 2022-2024 (2026) 

KS 27 maj Förslag till kommunfullmäktige  

KF 17 juni Beslut om prioriterade mål och inriktningar på övergripande nivå för 2022 och 
ekonomiska ramar för nämnderna 2022-2024 (2026) 

VFN  22 sept Beslut om nämndens prioriterade mål och inriktningar för 2022 och 
ekonomiska ramar 2022-2024 (2026) 

KS  23 sept Beslut om nämndens prioriterade mål och inriktningar för 2022 och 
ekonomiska ramar 2022-2024 (2026) 

VFN 17 nov Beslut om verksamhetsplan 2022 

KS  18 nov  Beslut om verksamhetsplan 2022 
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4.3 Roller i budgetarbetet 
 

4.3.1 Kommunfullmäktige fattar beslut om: 
• mål för god ekonomisk hushållning 

• prioriterade mål och inriktningar på kommunövergripande nivå 

• driftsramar och anslagsbindning för respektive nämnd 

• investeringsbudget och anslagsbindning per nämnd samt tak för nettoinvesteringarna, 
exploateringsbudget, utdebitering, långfristig upplåning samt budget för revisorerna 

• uppdrag till KS respektive VFN att utarbeta inriktningsdokument med prioriterade mål 
och ekonomiska ramar för respektive verksamhetsansvar med utgångspunkt i 
fullmäktiges beslut.  

4.3.2 Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen bereder ärendet ”Budget 2022 och plan 2023-2026 – mål, inriktningar och 
ekonomiska ramar” till kommunfullmäktige. 

4.3.3 Välfärdsnämnden fattar beslut om: 
• inriktningsdokument med prioriterade mål, inriktningar, budgetramar på sektorsnivå 

och uppdrar till förvaltningen att utarbeta verksamhetsplan och budget med 
utgångspunkt i inriktningsdokumentet.  

• verksamhetsplan 2022-2024. 

4.3.4 Kommunstyrelsen, i sin roll som verksamhetsnämnd, fattar beslut om: 
• inriktningsdokument med prioriterade mål, inriktningar, budgetramar på sektorsnivå 

och uppdrar till förvaltningen att utarbeta verksamhetsplan och budget med 
utgångspunkt i inriktningsdokumentet. 

• verksamhetsplan 2022-2024. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Personalfunktionen 
Lina Javinder 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-02-08   
 

 
 
 
 
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  
Kommunstyrelsen återremitterade policy vid hat, hot och våld mot 
förtroendevalda till förvaltningen den 4 februari 2021 § 43, för att arbeta in 
att anhöriga till förtroendevalda omfattas av policy vid hat, hot och våld mot 
förtroendevalda, eftersom anhöriga kan utsättas som ett led i att påverka 
beslutsfattande, samt för att tydliggöra att politiker kan och får anmäla brott 
själva. 
 
Förvaltningen har arbetat om förslaget till policy enligt kommunstyrelsens 
beslut om återremiss. I policyns första stycke samt i avsnittet om rutin vid 
hat-, hot- eller våldssituationer har det tydliggjorts att anhöriga omfattas av 
policyn. I det sistnämnda avsnittet har det även tydliggjorts att händelsen 
kan polisanmälas av den som är utsatt.  
 
I övrigt är förslaget till policy det samma som vid kommunstyrelsen den 4 
februari 2021. Jämfört med policyn vid hot mot förtroendevald som 
fastställdes år 2004 innebär det att våld och hatbrott inkluderas i policyn, att 
policyn innehåller en bakgrund, en definition av hat, hot och våld, samt ett 
ställningstagande om att Härryda kommun inte accepterar att någon genom 
hat, hot eller våld påverkar beslut som har fattats eller ska fattas. 
Bakgrunden till ändringarna är bland annat att Sveriges kommuner och 
regioner samt regeringen arbetar med att förebygga hat, hot och våld med 
syfte att främja det demokratiska samtalet. 
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 8 februari 2020 
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 Förslag till ny - Policy vid hat, hot och våld mot förtroendevalda, 5 
februari 2021 

 Gällande - Policy vid hot mot förtroendevald, fastställd av 
kommunfullmäktige 22 mars 2004 § 33 

 Kommunstyrelsens beslut 4 februari 2021 § 43 
 
 
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 och deras 
anhöriga. Förtroendevalda och deras anhöriga 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 eller deras 
anhöriga 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, eller av den som är utsatt. 

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

 Den förtroendevalde eller dess anhöriga som utsatts för situationen och 
vid behov dennes familj kan få en första krishjälp av 
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kommunens POSOM-grupp (psykiskt 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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-02-04 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 43        Dnr 2020KS718 

Policy vid hat, hot och våld mot förtroendevalda  

  
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 
  

Förslag till beslut på sammanträdet   
Per Vorberg (M) föreslår med instämmande av Patrik Linde (S), Robert Langholz (S), David 
Dinsdale (L), Martin Tengfjord (SP) och Peter Arvidsson (SD) att kommunstyrelsen 
återremitterar ärendet till förvaltningen för att arbeta in att anhöriga till förtroendevalda 
omfattas av policy vid hat, hot och våld mot förtroendevalda, eftersom anhöriga kan utsättas 
som ett led i att påverka beslutsfattande, samt att det tydliggörs att politiker kan och får 
anmäla brott själv.  
   
Peter Arvidsson (SD) föreslår att kommunstyrelsen återremitterar ärendet till förvaltningen 
för att politisk hemvist eller åskådning ska tas med som hatsgrund, samt att det tydliggörs att 
man får polisanmäla själv som politiker. 
   
Robert Langholz (S) föreslår att kommunstyrelsen avslår Peter Arvidssons förslag. 
   

Beslutsgång   
Ordföranden konstaterar att det finns två olika förslag om återremiss. Ordföranden redovisar 
att han kommer att ställa Per Vorbergs förslag om återremiss mot avslag samt Peter 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-02-04 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

Arvidssons förslag om återremiss mot avslag. 
  
Kommunstyrelsen godkänner redovisad beslutsgång. 
   
Per Vorbergs förslag om återremiss och avslag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Per 
Vorbergs förslag.   
  
Peter Arvidssons förslag om återremiss och avslag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen avslår Peter 
Arvidssons förslag.   
   
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:   
Ja-röst för att avslå Peter Arvidssons förslag  
Nej-röst för att bifalla Peter Arvidssons förslag  
   
Med 12 ja-röster och 1 nej-röst avslår kommunstyrelsen Peter Arvidssons förslag. Hur var och 
en röstade framgår av omröstningslista 3.   
 

Beslut 

Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till förvaltningen för att arbeta in att anhöriga till 
förtroendevalda omfattas av policy vid hat, hot och våld mot förtroendevalda, eftersom 
anhöriga kan utsättas som ett led i att påverka beslutsfattande, samt att det tydliggörs att 
politiker kan och får anmäla brott själv. 
  

Reservation 
Peter Arvidsson (SD) reserverar sig mot beslutet och meddelar att han avser komma in med 
en skriftlig reservation före justeringen. Vid justeringen av protokollet finns ingen skriftlig 
reservation från Peter Arvidsson. 
 

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

 

  

Sammanträdesdatum  
2021-02-04  

 

Voteringslista: § 43 
Ärende: Policy vid hat, hot och våld mot förtroendevalda,  2020KS718 
 
Omröstningslista 3. 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ordförande X   
David Dinsdale (L), vice ordförande X   
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande X   
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Mikael Johannison (M), ledamot X   
Ronny Sjöberg (C), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Martin Tengfjord (SP), ledamot X   
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot X   
Robert Langholz (S), ledamot X   
Roland Jonsson (MP), ledamot X   
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Resultat 12 1 0 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Utvecklingsfunktionen  
Rebecka Isaksson 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-02-03   
 

 
 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Diarienummer 
2021KS89 002 

 

 

Delegering av beslutanderätt enligt covid-19-lagen 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att ansvara för uppgifter 
som ankommer på kommunen enligt lagen (2021:4) om särskilda 
begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (covid-19-
lagen) eller enligt övriga författningar som meddelas med stöd av lagen, i 
den mån uppgiften inte redan anförtrotts åt annan nämnd. 

Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att för på kommunens 
vägnar besluta om föreskrifter som kan meddelas med stöd av 13 § covid-
19-lagen. Delegationen omfattar även en eventuell förlängning av lagen och 
bemyndiganden som regeringen meddelat med stöd av lagen. Delegationen 
gäller under förutsättning att regeringen har bestämt att kommunen får 
meddela föreskrifter i enlighet med 13 § covid-19-lagen och att 
beslutsfattandet inte avser sådana ärenden som omfattas av 
delegationsförbudet i 5 kap. 1 § kommunallagen (2017:725). 
 
Sammanfattning av ärendet  
Enligt 13 § i den tillfälliga s.k. covid-19-lagen kan regeringen föreskriva att 
en kommun i sin tur får meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en 
park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, 
om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel. Med annan liknande 
särskilt angiven plats avses platser som allmänheten typiskt sett har tillträde 
till, dvs. omfattas inte privata bostäder, äldreboenden och skolor av 
bestämmelsen. Platser där det bedrivs näringsverksamhet eller offentlig 
verksamhet av mer betydande omfattning och platser som framför allt 
används för att förflytta sig från en plats till en annan omfattas inte heller av 
bestämmelsen. 

Regeringen har inte ännu meddelat någon föreskrift som innebär ett 
bemyndigande för kommunen att besluta om föreskrifter på området. Med 
hänsyn till att ett sådant bemyndigande kan komma att bli aktuellt med kort 
varsel finns det dock behov av att tydliggöra ansvarsfördelningen inom 
kommunen samt att förbereda en skyndsam handläggning av sådana beslut. 
Mot denna bakgrund föreslås att kommunfullmäktige, i det fall inte hinder 
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mot detta föreligger enligt lag eller annan författning, delegerar uppgiften 
till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse den 3 februari 2021 

 
Ärendet 
Tidigare har regeringen – utöver ordningslagen och smittskyddslagen – till 
stor del saknat lagstöd för att kunna utfärda förordningar för att förhindra 
eller begränsa smittspridning av sjukdomen covid-19. Den 10 januari 2021 
trädde dock den nya covid-19-lagen i kraft. Lagen medför möjligheter för 
regeringen att utfärda tillfälliga förordningar för att hindra eller begränsa 
smittspridning. Lagen gäller till och med september 2021.  

Med stöd av covid-19-lagen har regeringen hittills utfärdat en förordning, 
förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra 
spridning av sjukdomen covid-19. Förordningen innebär i huvudsak att 
antalet deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar 
ska begränsas samt att det ställs vissa krav på den som bedriver verksamhet 
som är öppen för allmänheten i form av gym- och idrottsanläggningar och 
badhus samt handelsplatser, gallerior och varuhus. Genom förordningen 
införs också ett förbud mot att upplåta lokaler för privata tillställningar som 
omfattar fler än åtta personer. 

Fler förordningar kan komma att utfärdas inom området. I 13 § covid-19-
lagen har det införts en möjlighet för regeringen att låta en kommun 
meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller 
på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en 
påtaglig risk för trängsel.  

Avseende begreppet ”någon annan liknande särskilt angiven plats” anges 
följande i förarbetena till bestämmelsen (prop. 2020/21:79 s. 104). ”Att det 
ska vara fråga om platser som liknar parker och badplatser innebär att 
endast vissa typer av platser omfattas av bestämmelsen. Det är endast 
platser som allmänheten typiskt sett har tillträde till som omfattas av 
bemyndigandet. Det är alltså inte möjligt att med stöd av bemyndigandet 
införa förbud mot att vistas i en bostad. Platser där det bedrivs 
näringsverksamhet eller offentlig verksamhet av mer betydande omfattning, 
t.ex. köpcentrum och bibliotek, och platser som framför allt används för att 
förflytta sig från en plats till en annan, t.ex. gågator och bilvägar, omfattas 
inte heller.” Utifrån att allmänheten inte typiskt sett har tillträde till t.ex. 
skolor och äldreboenden omfattas inte heller sådana platser av ett eventuellt 
bemyndigande för kommunen att meddela föreskrifter med stöd av den 
aktuella bestämmelsen. 

Än så länge har regeringen varken utfärdat eller aviserat att något sådant 
beslut är på väg. Beslut om nya författningar och smittskyddsåtgärder kan 
dock komma mycket snabbt. Därmed är det angeläget att kommunen i 
möjligaste mån förbereder sig för att kunna fatta beslut med anledning av 
förordning eller annan författning som regeringen kan komma att meddela 
med stöd av 13 § covid-19-lagen.  
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I remissvar, den 18 december 2020, dnr 20/01679, avseende covid-19-lagen 
påtalade Sveriges kommuner och regioner (SKR) att kommunfullmäktiges 
möjlighet att delegera beslutanderätten till kommunstyrelsen eller annan 
nämnd förutsätter att ärendet inte är av principiell betydelse eller annars av 
större vikt, vilket följer av det s.k. delegationsförbudet i 5 kap. 1 § 
kommunallagen. SKR påtalade även att det är önskvärt med en flexibilitet 
för den händelse att behovet av förbud gällande viss plats uppkommer med 
kort varsel samt att det är angeläget att detta belyses av regeringen i det 
fortsatta lagstiftningsarbetet.   

I gällande reglemente för kommunstyrelsen anges att kommunstyrelsen ska 
ha hand om samtliga de verksamheter som kommunfullmäktige beslutat att 
inte lägga på annan nämnd, bolag, stiftelse eller förening. Med hänsyn till 
att kommunfullmäktige inte har bestämt att uppgiften att fatta beslut i 
enlighet med bemyndigande som regeringen meddelat med stöd av 
3 § covid-19-lagen ska ligga på någon annan verksamhet inom kommunen 
torde ansvaret för sådant beslutsfattande ligga på kommunstyrelsen i de fall 
beslutsfattandet inte träffas av delegationsförbudet i 5 kap. 1 § 
kommunallagen. Oaktat detta bedömer förvaltningen att det finns det behov 
av att tydliggöra att ansvaret för sådant beslutsfattande ligger inom 
kommunstyrelsens befogenhetsområde.  

Mot ovanstående bakgrund föreslås att kommunfullmäktige uppdrar åt 
kommunstyrelsen att ansvara för uppgifter som ankommer på kommunen 
enligt covid-19-lagen eller övriga författningar som meddelas med stöd av 
denna, i den mån uppgiften inte redan anförtrotts åt annan nämnd. Vidare 
föreslås att kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att besluta 
om föreskrifter som kan meddelas med stöd av 13 § covid-19-lagen. 
Delegationen omfattar även en eventuell förlängning av lagen och 
eventuella bemyndiganden som regeringen meddelat med stöd av lagen.  

Föreslagen delegation ska gälla under förutsättning att regeringen har 
bestämt att kommunen får meddela föreskrifter i enlighet med 13 § covid-
19-lagen. I de fall ett ärende bedöms vara av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt för kommunen åligger det kommunstyrelsen att lyfta 
ärendet till kommunfullmäktige.  

 
 
 
Peter Lönn Birgitta Flärdh 
Kommundirektör Utvecklingschef 
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17 

2020KS505 
   

Page 160 of 652



 1(4) 

 

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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Orienteringskarta redovisande del av Gökskulla 3:33 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-02-04 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 51        Dnr 2020KS505 

Begäran av planbesked för del av Gökskulla 3:33  

  
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. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 7 december 2020 
 Ansökan om planbesked 17 augusti 2020 samt komplettering av ansökan om 

planbesked 
 Orienteringskarta daterad den 7 december 2020 

  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Mikael Johannison (M) föreslår med instämmande av Peter Arvidsson (SD) att 
kommunstyrelsen bordlägger ärendet om begäran om planbesked för del av Gökskulla 3:33 
och uppdrar åt förvaltningen att presentera underlaget muntligt vid nästa sammanträde. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-02-04 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

  

Beslutsgång  
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller förslaget och finner att så sker. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen bordlägger ärendet om begäran om planbesked för del av Gökskulla 3:33 
och uppdrar åt förvaltningen att presentera underlaget muntligt vid nästa sammanträde. 
 

---------------------- 
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Försäljning av Bårhult 1:121 

18 

2020KS761 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sektorn för samhällsbyggnad 
Robin Axelsson 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-01-21   
 

 
 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Diarienummer 
2020KS761 253 

 

 

Försäljning av Bårhult 1:121 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner Köpekontrakt mellan Härryda kommun och 
Stabil Fastighets AB.  
 
Kommunstyrelsen uppdrar åt samhällsbyggnadschef och mark- och 
exploateringschef att underteckna köpekontraktet och övriga till 
försäljningen tillhörande handlingar. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Sektorn för samhällsbyggnad har upprättat förslag till köpekontrakt 
mellan Stabil Fastighets AB och Härryda kommun. Köpekontraktet innebär 
att kommunen överlåter fastigheten Bårhult 1:121 om totalt 4 120 kvm 
till Stabil Fastighets AB för en köpeskilling om 2 678 000 kr. Stabil 
Fastighets AB har för avsikt att upprätta en byggnad för i huvudsak Charge 
Node Europé AB innehållande kontor, utveckling, lager och produktion. 
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 21 januari 2021 
 Köpekontrakt 
 Lägeskarta 
 Bårhults företagspark värdebedömning 

 
Ärendet 
Stabil Fastighets AB är ett fastighetsbolag som kommer att äga och förvalta 
fastigheten och ingår i en koncern med koncernmodern Fastel AB. Fastel 
AB är ett Göteborgsbaserat bolag som bildades 1966 som utför 
elinstallationer samt äger och förvaltar fastigheter. Stabil Fastighets AB har 
för avsikt att upprätta en byggnad för i huvudsak Charge Node Europé AB 
innehållande kontor, utveckling, lager och produktion.  
 
Charge Node Europé AB startades 2018 och är beläget i Bårhults industri-
område idag. Bolaget har tagit fram ett elbilsladdningssystem och har 20 
anställda som är under kraftig expansion. De satsar på fossilfri 
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laddinfrastruktur vilket innebär en byggnad med bland annat solceller på 
taket.  
 
Överlåtelsen avser ett område som enligt detaljplan är avsett för industri, 
kontor och logistik. 
 
Ersättningsnivån baseras på ett bedömt marknadsvärde med 
Göteborgsregionen som referensmarknad. Priset utgår från värdering utfört 
2016. Mark och exploatering gör bedömningen att priset för aktuell 
försäljning är tillämpbart utifrån fastighetens beskaffenhet, läge samt dagens 
marknadsläge. 
 
 
Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen ser positivt på försäljningen som bidrar till områdets 
färdigställande och utveckling. Försäljningen är även ett tillskott till 
näringsutvecklingen i området och kommunen som helhet.  

 

 

 

 

 

 

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

±
 

Datum:  01.29.2021
1:8 000Skala 0 100 200 300 400 500 600 700 800

[m]
Sektorn för Samhällsbyggnad, Härryda kommun. Kartan har ej rättsverkan. Fastighetsgränser och lednings-
infromation kan ha ett ungefärligt läge i kartan. För exakt ledningsinformation, kontakta Ledningskollen.Page 179 of 652
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Lokal trafikföreskrift om parkering på 
Fläskebovägen 

19 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sektorn för samhällsbyggnad  
Petrus Sigvardsson  
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-02-04   
 

 
 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Diarienummer 
2021KS94  

 

 

Lokal trafikföreskrift om parkering på Fläskebovägen 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar Härryda kommuns lokala trafikföreskrifter om 
parkering på Fläskebovägen, 1401 2021:00001.   
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommuner beslutar om lokala trafikföreskrifter med stöd av 10 kap. 1 och 3 
§§ trafikförordningen (1998:1276). Det handlar om regler som gäller inom 
ett begränsat område i kommunen eller på en särskild plats, exempelvis 
parkeringsförbud eller hastighetsbegränsning på en kommunal väg. 
  
Förvaltningen föreslår att kommunen antar lokal trafikföreskrift om 
parkering på Fläskebovägen. Förslaget innebär att ytan regleras om till 
personbilsparkering, istället för att tillåta alla fordonsslag. 
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 4 februari 2021  
 Härryda kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på 

Fläskebovägen, 1401 2021:00001 
 

Ärendet 
I trafikförordningen finns de allmänna trafikreglerna beskrivna. De 
allmänna trafikreglerna är beslutade av regeringen och gäller i hela landet. 
Utöver de allmänna trafikreglerna har regeringen överlåtit åt kommuner att 
besluta om lokala trafikföreskrifter, vilka meddelas med stöd av 10 kap. 1 
och 3 §§ trafikförordningen. De lokala trafikföreskrifterna är regler som 
gäller inom ett begränsat område i kommunen eller på en särskild plats. Det 
kan exempelvis handla om parkeringsförbud eller hastighetsbegränsning på 
en kommunal väg. 
 
Trafikverksamheten ansvarar för allmän platsmark såsom kommunala gator, 
gång- och cykelvägar, parkeringar, parkeringshus, torg och grönområden. I 
grunduppdraget för verksamheten ingår myndighetsbeslut för att säkerställa 
att allmän platsmark har en acceptabel utformning utifrån trafiksäkerhet, 
framkomlighet, tillgänglighet och trygghet. Trafikverksamheten har också 
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ett ansvar att förebygga olyckor och utföra åtgärder i den befintliga 
trafikmiljön. 
 
Parkering på Fläskebovägen  
Väster om Fläskebovägen i Bårhults företagspark finns en asfalterad 
parkeringsyta. Parkering är tillåten för alla fordonsslag. Parkeringen anlades 
i samband med utbyggnad av detaljplan för del av Bårhult 1:112 m.fl., för 
att möjliggöra allmänhetens tillträde till registrerad gravlämning väster om 
företagsparken. Trafikverksamheten har fått in synpunkter från allmänheten 
om att ytan används som en uppställning- och övernattningsplats för 
lastbilschaufförer. En sanitär olägenhet i området har uppstått då toalett och 
soptunna inte finns tillgängliga i området. 
 
Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen föreslår att ytan regleras om till personbilsparkering genom 
att kommunen antar lokal trafikföreskrift om parkering på Fläskebovägen. 
 
 
 
 
 
 
Anders Ohlsson  Fredrik Wejrot  
Samhällsbyggnadschef Verksamhetschef trafik  
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1401 2021:00001 
 
 
 
 
Härryda kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på Fläskebovägen; 
 
beslutade den 4 mars 2021 § XXX av kommunstyrelsen.  
 
Härryda kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 17 och 3 § första stycket 
trafikförordningen (1998:1276) följande. 
 
Väster om Fläskebovägen, inom det område som är markerat på kartan, på särskilt anordnad 
parkeringsplats, får endas personbil parkeras.  

 
 
  
_______________ 
Dessa föreskrifter träder i kraft den XX mars 2021.
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Svar på medborgarförslag om strandpromenad 
från Mölnlycke centrum till Råda Säteri 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sektorn för Samhällsbyggnad 
Sara Gustafsson 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2020-12-09   
 

 
 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Diarienummer 
2020KS527 009 

 

 

Svar på medborgarförslag om strandpromenad från 
Mölnlycke centrum till Råda Säteri 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget.  
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunfullmäktige beslutade den 15 oktober 2020 § 197 att remittera 
medborgarförslaget ”Strandpromenad från Mölnlycke centrum till Råda 
Säteri” till kommunstyrelsen och uppdrog åt kommunstyrelsen att besluta i 
ärendet. I medborgarförslaget beskrivs vilket magiskt besöksmål som kan 
skapas genom att bygga en strandpromenad från Mölnlycke centrum till 
Råda säteri. Bland annat föreslås ett brett trädäck med restauranger, caféer, 
kiosker och en pir med en bastu likt Varbergs kallbadhus.  
Idén om att binda samman Mölnlycke centrum och Råda säteri längs 
Rådasjöns strandkant med en promenadstig i någon form är en intressant idé 
som förvaltningen tror skulle bidra till att öka tillgängligheten till Råda 
Säteri och till Rådasjöns naturreservat. Dock bedömer förvaltningen att 
möjligheterna till att anlägga en strandpromenad likt den som föreslås i 
medborgarförslaget, med restauranger, caféer och en bastu begränsas av 
Rådasjöns vattenskyddsområde och Rådasjöns naturreservat. 
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 9 december 2020 
 Medborgarförslag ”Strandpromenad från Mölnlycke centrum till 

Råda Säteri” 
 Kommunfullmäktiges beslut den 30 januari 2020 § 12, uppdrag om 

att ”Snygga till området kring Mölndalsån i Mölnlycke entré” 
 Kommunfullmäktiges beslut den 19 september 2019 § 121, 

Inriktning för fortsatt utveckling av Råda Säteri  
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Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 15 oktober 2020 § 197 att remittera 
medborgarförslaget ” Strandpromenad från Mölnlycke centrum till Råda 
Säteri” till kommunstyrelsen och uppdrog åt kommunstyrelsen att besluta i 
ärendet. I medborgarförslaget beskrivs vilket magiskt besöksmål som kan 
skapas genom att bygga en strandpromenad, längst med Mölndalsån och 
Rådasjön, från Mölnlycke centrum till Råda säteri. Bland annat föreslås ett 
brett trädäck med restauranger, caféer, kiosker och en pir med en bastu likt 
Varbergs kallbadhus. Genom att bygga en strandpromenad från Mölnlycke 
centrum till Råda säteri menar förslagsställaren att Mölnlycke kan bli en 
sommarstad som drar besökare från Göteborg samtidigt som det skapas ett 
mervärde för lokalinvånarna.   
Enligt förslagsställaren har året med corona visat att besöksmål i naturen 
och att få vistas utomhus kommer vara de vinnande besöksmålen i längden 
samt att det är nödvändigt för den framtida besöksnäringen att skapa 
naturnära mötesplatser som är enkla att ta sig till. Vidare menar 
förslagsställaren att folk vill komma närmare vatten och skog men också 
kombinera det med bekvämligheter och god mat. 
    
Bakgrund  
En inriktning för fortsatt utveckling av Råda Säteri beslutades i 
kommunfullmäktige den 19 september 2019 § 121. Inriktningens 
övergripande mål är att öka områdets attraktionskraft och stärka Råda Säteri 
som besöksmål. Visionen för Råda Säteri är att det ska vara en levande och 
modern säterimiljö samt kommuninvånarnas självklara mötesplats oavsett 
generation, bakgrund eller tid på året. Råda Säteri ska utvecklas utifrån 
värdeorden tillgängligt, relevant och dynamiskt.  

Idag finns det en upplyst gång- och cykelbana mellan Mölnlycke centrum 
och Råda Säteri. Idén om att binda samman Mölnlycke centrum med Råda 
Säteri längs med Rådasjön är något som förvaltningen översiktligt studerade 
i uppdraget ” Snygga till området kring Mölndalsån i Mölnlycke entré”, som 
redovisades den 30 januari 2020 § 12 för kommunfullmäktige. I uppdraget 
kom förvaltningen fram till att det förmodligen skulle vara möjligt att knyta 
samman Mölnlycke centrum och Råda Säteri med gångstigar längs 
Rådasjön. Vidare kom förvaltningen fram till att det var sannolikt att en 
sträcka som passerar sankare mark skulle behöva anläggas på spänger som 
bitvis går nära Säterivägen, vilket skulle ge sträckan låga upplevelsevärden. 
Dock omfattas sträckan längst med Rådasjön av en del regleringar som kan 
begränsa möjligheterna till att anlägga en gångstig på sträckan. Dels utgör 
Rådasjön vattentäkt för Göteborgs stad, Mölndals stad och Härrydas 
kommun och klassas därav som ett vattenskyddsområde och dels ingår 
sträckan i Rådasjöns naturreservat. 
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Rådasjöns vattenskyddsområde och Rådasjöns naturreservat  

Att Rådasjön även klassas som vattenskyddsområde innebär att det är 
avgörande för om det ska vara tillåtet att anlägga ett gångstråk på sträckan 
och att det inte riskerar leda till att yt- eller grundvattnet förorenas. För alla 
åtgärder i Rådasjön krävs det även tillstånd av miljö- och bygglovsnämnden 
i Härryda kommun, som är tillsynsmyndighet för vattenskyddsområdet. 
Innan miljö- och bygglovsnämnden fattar beslut kommer ärendet skickas på 
remiss till Göteborgs och Mölndals stad. I samband med utredningsarbetet 
inför Mölnlycke fabriker framkom det att sedimentet i Massetjärn var 
förorenat och att muddring eller likande åtgärder bedöms leda till risk för att 
dessa föroreningar sprids vidare. Även om samma undersökningar inte 
genomförts i Rådasjön, finns det en risk att även Rådasjöns sediment är 
förorenat.  

Mölndals stad ser för tillfället över skyddsföreskrifterna för Rådasjöns 
vattenskyddsområde och har tagit fram ett förslag på stärkt områdesskydd. 
Ärendet behandlas just nu av länsstyrelsen. 
Syftet med Rådasjöns naturreservat är att bevara och utveckla områdets 
biologiska värden, den kulturhistoriskt värdefulla helhetsmiljön samt 
områdets stora värden för friluftslivet och allmänhetens möjligheter till 
naturupplevelser. För att uppnå syftet med naturreservatet har Härryda 
kommun respektive Mölndals stad beslutat med stöd av 7 kap. 5–6 och 30 
§§ miljöbalken samt 22 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd 
enligt miljöbalken m.m. att det är förbjudet att uppföra byggnader samt 
nyanlägga bryggor annat än enlighet med gällande detaljplaner. 
 
Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen håller med förslagsställaren om att det är viktigt att det skapas 
naturnära mötesplatser för både besökare och invånare i Mölnlycke. Dock 
bedömer förvaltningen att möjligheterna till att anlägga en strandpromenad 
likt den som föreslås i medborgarförslaget, med restauranger, caféer och en 
bastu begränsas av Rådasjöns vattenskyddsområde och Rådasjöns 
naturreservat. Att bygga restauranger och caféer är inte heller en del av 
kommunens uppgift. 

Idén om att binda samman Mölnlycke centrum och Råda säteri med en 
promenadstig i någon form, längs Rådasjön, är en intressant idé som 
förvaltningen tror skulle bidra till att öka tillgängligheten till Råda Säteri 
och till Rådasjöns naturreservat. Den utredning som hittills gjorts på 
sträckan tyder på att en del av en sådan promenadstig skulle behöva passera 
sankare mark, vilket innebär att det behövs anläggas någon typ av spänger. 
Hur bestämmelserna gällande Rådasjöns vattenskyddsområde och 
naturreservatet skulle påverka möjligheten till att anlägga spänger på 
sträckan har idag inte utretts.  

Då det idag finns en upplyst gång- och cykelbana mellan Mölnlycke 
centrum och Råda Säteri, måste nyttan och behovet av en sammankoppling 
av Mölnlycke centrum och Råda Säteri längs Rådasjöns strandkant utredas 
och ställas mot behov av andra satsningar inom Rådasjöns naturreservat och 
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Råda Säteri.  Förvaltningen anser att undersökningar för att möjliggöra en 
utveckling av platsen vid bryggan vid gamla RÅSS, nedanför Råda rum, för 
att öka möjligheterna till bad och friluftsliv bör prioriteras innan 
möjligheten till att sammankoppla Råda Säteri och Mölnlycke med en 
gångstig utreds vidare.  

Även om förvaltningen för tillfället anser att andra åtgärder bör prioriteras 
anser förvaltningen att idén om att anlägga en gångstig mellan Mölnlycke 
centrum och råda Säteri är intressant och tar med idén i det framtida 
utvecklingsarbetet med Rådasjöns naturreservat och Råda Säteri. 
 
 
Anders Ohlsson   
Samhällsbyggnadschef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2020-01-30 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 12        Dnr 2019KS26 

Besvarande av uppdrag ur budget 2019 "Snygga till området kring 
Mölndalsån i Mölnlycke entré"  

  
Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2018 § 119 i samband med fastställande av budget 
2019 att uppdra åt kommunstyrelsen att utreda hur Mölnlycke entré kan göras i ordning så att 
det ser trevligt ut och det blir en naturlig koppling mellan Mölnlycke centrum via Mölnlycke 
entré till Rådasjön och Råda säteri. 
 
Det finns flera projekt under pågående planering som ligger i anslutning till Mölndalsån och 
Sätervägen som innehåller åtgärder som påverkar gestaltningen på platsen. 
 
Sammantaget är förvaltningens bedömning att de åtgärder som ligger inom ramen för 
planerade projekt på ett betydande sätt kan utveckla de fysiska förhållandena vid Mölnlycke 
entré. I sammanhanget ska dock understrykas att åtgärderna i de olika projekten är beroende 
av att kommunstyrelsen beviljar startbesked för genomförandet. För projektet gällande 
kapacitetsåtgärder vid cirkulationen vid Råda stock kommer förvaltningen att söka 
startbesked vid senare tillfälle. 
 
Förvaltningen har gjort en utredning och för en mer utförlig beskrivning av de planerade och 
föreslagna framtida åtgärderna. 
 
Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 12 november 2019. 
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 9 januari 2020 § 13. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar att uppdraget, gällande att utreda hur området kring Mölndalsån 
i Mölnlycke entré kan göras i ordning, är genomfört och därmed avslutat. 
 

---------------------- 
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Sammanträdesdatum
2019-09-19
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§ 121      Dnr 2019KS445

Fastställande av inriktning för utveckling av Råda säteri 

 
Kommunstyrelsen beslutade den 23 oktober 2017 § 291, att kommunen skulle överta ansvaret 
för att utveckla Råda säteri och för uthyrning av objekten inom området samt att göra området 
till en välkänd och naturlig mötesplats för lokalbefolkningen. Kommunfullmäktige beslutade 
den 11 december 2017 § 214, om att befintlig budget/plan för 2018-2022 skulle utökas för att 
skapa förutsättningar för genomförande av kommunstyrelsens beslut om inriktning.

Kommunen fick tillbaka rådigheten över Råda säteri i juni 2018. För att nu ytterligare 
tydliggöra riktningen för det fortsatta arbetet med Råda säteri har förvaltningen utarbetat ett 
förslag till inriktningsdokument vars syfte är att visa Härryda kommuns viljeriktning för Råda 
säteris framtid och ge vägledning i kommande utveckling av området.

Det övergripande målet är att öka områdets attraktionskraft och stärka Råda säteri som 
besöksmål. Visionen för Råda säteri är att det ska vara en levande och modern säterimiljö, 
kommuninvånarnas självklara mötesplats oavsett generation, bakgrund eller tid på året. Råda 
säteri ska utvecklas utifrån värdeorden tillgängligt, relevant och dynamiskt.

Genomförandet av inriktningen innebär ett flertal konkreta aktiviteter, bland annat att 
vidareutveckla samverkan mellan aktörerna som idag finns inom området, skapa en grafisk 
profil, fortsatt systematiskt underhålls- och renoveringsarbete, upplåta säteriets huvudbyggnad 
för restaurangverksamhet, att hyra ut flera lokaler och byggnader, uppdatera planen för 
fortsatt utveckling av park och trädgård samt att skapa en naturlekplats i området.

Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 16 juli 2019.

Kommunfullmäktiges behandling 

Yttranden
Patrik Linde (S) och Marie Strid (MP).

Beslut

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige fastställer inriktning för utveckling av Råda säteri i enlighet med 
inriktningsdokument daterat den 5 augusti 2019.

----------------------
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sektorn för samhällsbyggnad 
Sara Gustafsson 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2020-12-08   
 

 
 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Diarienummer 
2020KS495 009 

 

 

Svar på medborgarförslag gör om hästhagen vid 
Wendelsberg till park 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunfullmäktige beslutade den 8 augusti 2020 § 157 att remittera 
medborgarförslaget ”Gör om hästhagen vid Wendelsberg till park” till 
kommunstyrelsen och uppdrog åt kommunstyrelsen att besluta i ärendet. 
Förslagsställaren föreslår att kommunen bör överta skötseln av ängen och 
omvandla den till en anlagd stadspark.  
 
Wendelsbergsområdet är viktigt natur-, kultur- och friluftsområde och 
förvaltningen anser att det finns ett stort intresse av att bevara och återskapa 
Wendelsbergs kulturhistoriska värde. Förvaltningen gör samtidigt 
bedömningen att den planerade utvecklingen av en park vid Massetjärn 
kommer att tillgodose behovet av en stadspark i området. 
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 8 december 2020 
 Medborgarförslag Gör om hästhagen vid Wendelsberg till park 
 Skötselplan för Wendelsberg 

 
Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 8 augusti 2020 § 157 att remittera 
medborgarförslaget ”Gör om hästhagen vid Wendelsberg till park” till 
kommunstyrelsen och uppdrog åt kommunstyrelsen att besluta i 
ärendet. Förslagsställaren föreslår att kommunen bör överta skötseln av 
ängen och omvandla den till en anlagd stadspark. Enligt förslagsställaren 
finns det ett behov av en stadspark i Mölnlycke då orten förtätas med fler 
bostäder. Vidare påpekar förslagsställaren att det finns rester av en tidigare 
park på platsen och menar att det skulle vara roligt om det gick att återskapa 
parken till hur den såg ut på Bruno Wendels tid.  
 
Wendelsbergsområdet är viktigt natur-, kultur- och friluftsområde och 
förvaltningen anser att det finns ett stort intresse av att bevara och återskapa 
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Wendelsbergs kulturhistoriska värde. Inom Wendelsbergsområdet finns 
mark som ägs och förvaltas av Wendelsbergs folkhögskola, samt mark som 
ägs och förvaltats av Härryda kommun. Ängen mellan Wendelsbergs 
folkhögskola och Wendelsvägen kallas för hästhagen och ägs samt 
förvaltas av Wendelsbergs folkhögskola. Idag används ängen för 
valborgsfirande och midsommarfirande.  
  
Sedan 2006 har det pågått ett arbete med att lyfta fram spåren från Bruno 
Wendels tid. I detta arbete har det bland annat inkluderats upprustning av 
områdets dammar och stigar. I samband med att detaljplanen för Mölnlycke 
fabriker fick laga kraft uppdaterades även skötselplanen för området. I den 
aktuella skötselplanen framgår bland annat att målet med den yta som kallas 
hästhagen är att den ska användas som en samlingsplats för större 
evenemang samt vara en rofylld plats som besökare vill uppehålla sig på. I 
planen framgår även att ytans kulturhistoriska värden ska bevaras och den 
gamla trädgården ska återskapas. 
 
I samband med utveckling av Mölnlycke centrum och vid utbyggnad av 
Mölnlycke fabriker och Idrottsgatan, planerar förvaltningen att utveckla 
parken vid Massetjärn. Utvecklingen av parken ryms i investeringsprojektet 
för Mölnlycke fabriker utom plan. 
 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen gör bedömningen att den planerade utvecklingen av en park 
vid Massetjärn kommer att tillgodose behovet av en stadspark i området. 
 
 
 
 
Anders Ohlsson Fredrik Wejrot 
Samhällsbyggnadschef Verksamhetschef trafik 
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MEDBORGARFÖRSLAG 

HÄRRYDA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2020 -08- 0 4 

Gör om hästhagen vid Wendelsberg till park 
Angen mellan Wendelsbergs folkhögskola och Wendelsvlgen kallas i folkmun för histhd 
och sköts av Wendelsbergs folkhögskola. Kommunen hör överta skötseln av ängen och 
omvandla den till en anlagd stadspark. Parken hör sträcka sig hela bredden mellan 
Wendelsvägen och Granviksliden, sä attinte ytoma under träden växer igen av sly och högt 
gräs. När Mölnlycke förtätas med fler bostäder vid Mölnlycke fabriker och i centrum behövs 
en stadspark. Parken kan bli ett tint tillägg till omrädet runt Masse tjärn och kompensera für 
det inträng som nya klubblokaler für Mölnlycke IP skulle medfüra. Det vore roligt om det 
gick att äterskapa parken till sä som den säg ut pä Bruno Wendels tid. Det finns rester av en 
tidigare park i form av fundament till en fontän. 

Diarienr 

Vänliga hälsningar, 

? 
Carolin Folkeson 
Wendelsvägen 15 B 
435 35 Mölnlycke 

tfu:076-764 01 78 
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Tillägg 

Efter framtagandet av detta dokument har kommunen beviljats projektmedel från EU-föreningen 
Leader Göteborgs Insjörike, dels för en skogslek, dels för olika åtgärder som föreslagits i 
skötselplanen vilka samfinansieras av EU-föreningen, privata företag, föreningar och Härryda 
kommun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Denna skötselplan är framtagen av Norconsult på uppdrag av Härryda kommun.  
Skötselplanen är efter överlämning från Norconsult bearbetad av Härryda 
kommun. Där inget annat anges är foto taget av Norconsult. 

 

Uppdragsgivarens kontaktperson:  Eva-Britt Kourtev 

Uppdragsledare:    Sigrid Olsson 

Handläggare:     Julia Wallström 

Granskat av:     Katrine Hermansson 
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Sammanfattning 

Wendelsbergsområdet som består av ett park- och naturområde är ett viktigt centralt 
rekreationsområde med höga natur- och kulturvärden i Mölnlycke, Härryda kommun. I samband med 
att en ny detaljplan för Mölnlycke fabriker, söder om Wendelsbergsparken, vann laga kraft fanns det 
ett behov av att ta fram en uppdaterad skötselplan för hela Wendelsbergs rekreationsområde. Tidigare 
skötselplan togs fram 2006 som en del av naturvårdsprojektet ”Fokus Wendelsberg” och parken har 
sen dess genomgått en upprustning. 

Skötselplanens första del består av en historisk beskrivning av parken, nulägesbeskrivning av området 
och dess förutsättningar samt resultatet av en webbenkät utförd av invånare i Härryda kommun. I 
skötselplanens andra del ges förslag på mål och hur parken och naturområdet kan utvecklas samt 
vilka åtgärder som krävs för att nå de föreslagna målen. I denna del ges också förslag på hur dött 
växtmaterial och massor ska hanteras samt hur trädfällningsförbudet i parken ska tolkas.  
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 Inledning 

 Bakgrund  

Wendelsbergsområdet är ett viktigt natur-, kultur- och friluftsområde centralt beläget i Mölnlycke. 
Parken som härstammar från 1800-talet utgör en viktig del av Mölnlyckes historia och är tillsammans 
med angränsande naturområdet ett viktigt friluftsområde för kommunens invånare. 

2006 genomfördes en inventering av området med fokus på dammar, stigar, äldre träd samt äldre 
vägar. I samband med inventeringen upprättades en skötselplan för parken och naturområdet som 
innehöll anvisningar för skötsel och upprustning av områdets olika delar. Skötselplanen innehöll även 
förslag på utvecklingsmöjligheter. Inventeringen och skötselplanen genomfördes av 
Landskapsgruppen på uppdrag av Härryda kommun och var en del av naturvårdsprojektet ”Fokus 

Wendelsberg” där statliga bidrag för lokal och kommunal naturvård var medfinansiär.  

Efter att förra skötselplanen togs fram så har arbetet påbörjats med att lyfta fram spåren från Bruno 
Wendels tid, dammarna har genomgått en upprustning och röjningsarbeten har utförts. I samband 
med att en ny detaljplan för Mölnlycke fabriker, söder om Wendelsbergsparken, vann laga kraft fanns 
det ett behov av att ta fram en uppdaterad skötselplan för hela Wendelsbergsområdet. 

 Uppdrag 

Följande uppdrag har utförts av Norconsult på uppdrag av Härryda kommun.  

Uppdraget bestod i att ta fram anvisningar för skötsel, upprustning och utveckling av 
Wendelsbergsparken och det angränsande naturområdet. 

 Metod  

Insamling av information till Skötselplanen har skett genom platsbesök i parkområdet och 
naturområdet under februari, maj och juni månad 2018, enkätundersökning utförd av Härryda kommun 
vintern 2017/2018, tidigare utförd skötselplan för området uppförd av Landskapsgruppen 2006, 
kommunens fastighetskarta samt äldre kartmaterial. 

 Avgränsning  

Skötselplanen omfattar Wendelsbergsparken samt större delen av naturområdet mellan Stora Bråta i 
norr, Mölnlycke fabriker, Alhagen och Arketjärn i söder och Rådanäs i öster, enligt bilaga 2. 
Skötselplanen innefattar inte inventering och åtgärder av de åtta dammarna i området. 

 Definition  

Wendelsbergsområdet delas i denna skötselplan upp i två delar, ett parkområde med anlagda vägar, 
stigar och dammar och ett naturområde med mindre naturstigar, se bilaga 3 för utbredning. 
Tillgängligheten och skötselnivån skiljer också de olika områdena åt.  
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 Presentation av området 

 Läge och omgivning 

Wendelsbergsparken och naturområdet är beläget i nordöstra delen av Mölnlycke i Härryda kommun. 

 

                                 Wendelsbergs läge i Mölnlycke. 

 

I söder avgränsas området av Mölnlycke fabriker, i väster av villabebyggelse, i norr av gamla 
Boråsvägen och i öster och sydost av Landvettersjön och Arketjärn. Ca 700 meter sydväst om 
Wendelsbergs slott ligger Mölnlycke centrum. Mellan centrum och slottet ligger Massetjärn. Från 
slottet har man en vacker utblick över Massetjärn. 

 Användning 

Områdets centrala läge i Mölnlycke gör det till ett attraktivt rekreationsområde för bland annat 
promenader och friluftsverksamhet såsom scouter, orientering och mulleskola. Det är många förskolor 
och skolor som gör utflykter till Wendelsberg eller förlägger undervisning i området. På vintern är det 
populärt att åka skridskor på dammarna och att åka pulka vid slottet. På Valborgsmässoafton samlas 
många för att höra körsång ifrån en av slottets balkong och för att se brasan tändas på ängen ner mot 
Massetjärn. Ett annat populärt event är midsommarfirandet i parken.  

Wendelsbergs slott ägs av IOGT-NTO som bedriver folkhögskola, hotell, vandrarhem och restaurang i 
slottsbyggnaden samt i senare uppförda byggnader i parkområdet.  

På folkhögskolans finns en teaterverksamhet vars föreställningar lockar tusentals besökare varje år.  
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 Fastighetsägare  

Wendelsbergsområdet ägs och förvaltas av Wendelsbergs folkhögskola samt av Härryda kommun. 
Inom Härryda kommun är det enheten för Mark och anläggningar, Trafikverksamheten samt 
kommunekologen som ansvarar för området.  
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 Historia 

 Parkens tillkomst och grundare 

Wendelsbergsparken anlades under åren 1865-1870 av Bruno Wendel. Bruno Wendel var fabrikschef 
vid Mölnlycke fabriker och systerson och svärson till dess grundare, GF Hennig. Bruno Wendel, född i 
Tyskland, förvärvade ett utmarksområde till Bråta. Området var otillgängligt med berg och djupa 
raviner samt tät, vildvuxen skog. Här såg Wendel möjligheten att förverkliga en gammal dröm från sitt 
hemland, nämligen att anlägga en park med promenadvägar och dammar. Bruno Wendel fick 
möjlighet att själv utforma parken och den är, som hans son skrev i en krönika över sin far, ett bevis 
för Bruno Wendels skapande förmåga och smak. 

Dammar skapades genom att anlägga täta stenmurar tvärs fördjupningar i det kuperade området. 
Dessa dammar står i förbindelse med varandra genom ett system med flata stenar där 
överskottsvattnet förs från damm till damm. Kring dessa dammar anlades promenadstigar och befintlig 
skog röjdes delvis bort och mer exotiska träd som hästkastanj, robinia, blodbok och idegran 
planterades. 

Naturens egna förutsättningar såsom flyttblock och utsiktsplatser sparades och plockades fram så de 
kunde upptäckas av promenerande besökare. 

Slottet som står i parken stod klar 1883, det byggdes i trä och ritades av den välkände 
Göteborgsarkitekten Adrian Peterson. Byggnaden är belägen i områdets sydvästra del och fick en 
uppfart i väster där slänterna täcktes med jord och en lindallé planterades. Lindallén kom med tiden att 
utgöra en ståtlig entré till parken. I sluttningen ned mot Massetjärn anlades en trädgård med blommor 
och buskar, promenadvägar, mindre statyer samt en springbrunn vars rester fortfarande finns kvar. 

Stilmässigt är parken i hög grad uppförd i den engelska, romantiska landskapsstilen där vindlande 
vägar följer naturens former och passerar utsiktsplatser och andra sevärdheter. Det finns även tydliga 
inslag, framför allt i sluttningen ned mot Massetjärn, av det som brukar benämnas den tyska 
trädgårdsstilen. Den tyska trädgårdsstilen kännetecknas av snirkliga gångar, vattenanläggningar, 
färgsprakande rabatter med udda blommor och buskar och träd med ett iögonfallande växtsätt. 

Wendelsberg 1885. Foto: Okänd 
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 Dåtida användning och syfte 

Wendelsbergsparken var i första hand en 
lustpark där Wendels gäster kunde ströva 
omkring och njuta av parkens skönhet och det 
omgivande västsvenska landskapet. Detta var ett 
normalt syfte och användning för en park vid 
denna tid. 

Bakom idén med dammarna fanns inte bara 
estetiska skäl utan också en idé hur man på ett 
enkelt och praktiskt sätt kunde lösa 
färskvattenförsörjningen till fabriken, 
angränsande arbetarbostäder samt sedermera 
Wendels eget slott. Som ovan nämnts står 
dammarna i förbindelse med varandra och från 
några av dammarna leddes sedan dricksvattnet i 
rörledningar till bebyggelsen. Vattnet användes 
även till springbrunnarna och till bevattning. 

Anläggandet av parken utfördes av arbetare från 
Mölnlycke fabriker. Det var en form av 
beredskapsarbete när det var dåliga tider på 
fabriken. På så sätt fick arbetarna sin fulla lön 
även när arbetet i fabriken låg nere. 

Väster om slottet kring Svandammen anlades en 
trädgård med bland annat fruktträd. 

Bruno Wendel fick bara bo några år i sitt slott då 
han avled 1893. Hans hustru, Louise Hennig-
Wendel bodde dock kvar fram till bolagets 
konkurs 1906. 1907 köpte IOGT-NTO byggnaderna samt 7 hektar av den omgivande parken och 
trädgården och startade den folkhögskola som fortfarande bedriver sin verksamhet här. Resterande 
del av parken och området förvärvades av kommunen 1918 och 1920. 

Själva slottet byggdes om på 30-talet för att bättre passa skolans verksamhet. Skolans behov av 
lokaler har dock vuxit och inneburit att flera nya byggnader har uppförts i parken, bland annat 
elevbostäder samt en teater. 

Parkens användning förändrades när folkhögskolan flyttade in på Wendelsberg. Från att ha varit en 
privat finpark blev den till en offentligt utnyttjad promenadpark och strövområde. 

Fram till krigsvintrarna på 1940-talet växte det många granar i parken men de flesta togs ner för att 
användas till ved. Av de som fanns kvar blåste flertalet ner i stormen 1969. Vid Klippdammens norra 
sida, mot Ödledammen, stod några stora granar som utgjorde fonden och taket till utomhusscenen där 
folkhögskolan spelade ibland, även dessa granar blåste ner i stormen 1969. 

Även vid Stortjärn spelade man teater på en klippa och publiken satt på klipporna på andra sida 
vattnet. Stortjärn har också använts som badsjö och skridskodamm på vintern. 

På 1970-talet anlade kommunen ett elljusspår i parken. När detta gjordes flyttades vissa av vägarna. 

För mer information om Wendelsbergs historia se boken Mölnlycke fabriker – ett stycke svensk 
industrihistoria av Ulf Erixon.  

 

 

Lindallén med grindstugan i bakgrunden. 
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 Landskapsbild och naturvärden 
Wendelsberg utgör ett stort rekreationsområde som knyter an till de centrala delarna av Mölnlycke 
genom parkområdet kring Massetjärn.  

I norr sticker Wendelsbergs naturområde upp som en ö i landskapet. I öster och söder höjer sig 
naturområdet högt och avgränsas av Landvettersjön och Arketjärn. I väster flyter området ihop med 
bebyggelsen som till viss del ligger i den gamla parken. Sydvästra delen av parkområdet vid 
Massetjärn avgränsas av en stenmur. 

Eftersom naturområdet är kuperat blir sluttningen mot söder ett förhållandevis tyst område där bullret 
från riksväg 40 inte når fram. Detta är av stort värde för Wendelsberg som friluftsområde. Ett stort 
naturvärde finns i de många fina stora äldre träd av bland annat bok, ek, lind, avenbok och gran som 
finns i hela friluftsområdet och som ger området dess prägel. 

Wendelsberg är även präglat av sina geologiska förutsättningar såsom flyttblock, jättegrytor och 
förkastningar. Genom att utnyttja dessa förutsättningar skapades dammarna som lyfter områdets 
värde som rekreationsområde. Den kuperade terrängen bidrar till att det finns många fina 
utsiktspunkter över stora områden såväl som mindre platser. Den kuperade terrängen ger även en 
mycket skiftande växtlighet och många olika växtsamhällen kan påträffas i friluftsområdet. 

 Djurliv 
Den varierade växtligheten möjliggör för många djurarter att trivas i området. Tack vare att man har 
lämnat många äldre, döda träd och låtit växtligheten vara mycket tät på vissa ställen i området har det 
gynnat ett rikt djurliv. Rådjur, älg, grävling, grodor, salamandrar och fåglar så som svarthätta, 
grönsångare, rödhake, duvhök, större hackspett, spillkråka, blåmes, talgoxe, nötväcka, koltrast har 
skådats i parken.  

2014 genomfördes en naturvärdesinventering av Calluna AB för Wendelsberg och Mölnlycke fabriker. 
I inventeringen konstaterades att Wendelsberg har stor betydelse för den biologiska mångfalden. Vid 
detta tillfälle påträffades fyra signalarter i området, glansfläck, gulpudrad spiklav, rostfläck och idegran. 

2012- 2013 genomfördes en fladdermusinventering i kommunen av Naturcentrum AB. I 
Wendelsbergsparken påträffades åtta olika arter och konstaterades därmed vara ett av de artrikaste 
områdena i kommunen. Följande arter identifierades: nordfladdermus, dvärgpipistrell, brunlångöra, 
gråskimlig fladdermus, större brunfladdermus, mindre brunfladdermus, vattenfladdermus och 
mustaschfladdermus.   
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 Parken 
Parken anlades under 1800-talet senare hälft och räknas som en engelsk park. Nära slottet som ligger 
i parkens sydvästra del finns det stora öppna gräsytor kantade av äldre träd. Denna del av parken har 
en tydlig finparkskaraktär med rabatter, fontäner och blommande buskar och utmärker sig därmed från 
resten av parken som har en mer skogslik karaktär. Norr och öster om huvudbyggnaden består 
parken mer av uppvuxna skogsmiljöer med skiftande art- och åldersvariation.  

På många ställen i parken, bland annat längs promenadstråken, kan man se spåren av de gamla 
vägarna från 1800-talet. Dessa spår kan bestå av delar av en rännsten, murar vid vägtrummor och 
kantstenar. Många av dessa vägar används fortfarande men en del har mer eller mindre vuxit igen.  

Det går även att finna andra byggda spår från tiden då parken anlades såsom rester av brunnar, 
springbrunnar, ledningssystem mellan dammarna och stensatta murar utmed dammarna.  

Vid framtagandet av skötselplanen 2006 kunde man konstatera att en igenväxning av parken höll på 
att ske. Många av de äldre vägarna, utsiktsplatserna och ledningssystemen hade försvunnit. Efter 
framtagandet av skötselplanen påbörjades arbetet med att rensa fram vägar, dammar och 
utsiktsplatser igen. Detta arbete pågår fortfarande.  

 Stigar  

Genom parken slingrar sig promenadvägar och små stigar förbi utsiktsplatser, dammar, flyttblock, 
rastplatser, aktivitetsplatser och platser med ovanliga inplanterade trädslag. Barnens naturstig 
invigdes 2012 och togs fram genom ett samarbete med kommunen och Hulelyckans och Örtagårdens 
förskola. Stigen som består av två slingor på 300 och 500 meter ligger på höjden norr om 
huvudbyggnaderna i parkens västra delar. Båda slingorna går runt dammarna. Utmed stigen finns 
vägvisningar, informationstavlor, en mindre aktivitetsbana och två träskulpturer. 

I Wendelsbergsparken finns också ett elljusspår på 2,2 km som är upplyst fram till 22.00. Spåret 
ringlar sig fram bland parkens dammar på äldre och nya vägar. Spåret består av grusat underlag. 
Lamporna sitter på trästolpar och mellan dessa hänger en luftburen elledning.  

 Tillgänglighet  

Tillgängligheten för rörelsehindrade i parken är idag begränsad. Stigarna i parken varierar mellan 
hårda och mjuka underlag och är bitvis kuperade med branta lutningar. I parken finns endast soffor 
och bänkar utan armstöd. Framkomligheten till dessa är inte alltid tillgängliga. Det finns heller inga 
angivna parkeringsplatser för rörelsehindrade förutom vid huvudbyggnaden.  

Kommunen arbetar ständigt med att öka tillgängligheten i valda natur- och kulturvårdsintressanta 
områden. För mer information se Tillgänglighetsdatabasen, www.t-d.se.  

 Växtlighet  

I Wendelsbergsparken finns stora mängder grova träd, en del av dessa är betydligt äldre än själva 
parkanläggningen. De flesta grova träden är av ek eller bok. De stora ädellövträden återfinns i hela 
parken. 

I parken står många inhemska träd men också en del ovanliga arter för platsen så som hängbok, 
blodbok, hästkastanj, avenbok och rödek. Kustgran och sykomorlönn är förvildad i hela parken.  
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2008 genomförde kommunen en trädinventering i Wendelsbergsområdet, se bilaga 9. 95 olika 
individer i parken blev då klassade som skyddsvärda träd. För att klassas som ett särskilt skyddsvärt 
träd behöver någon av följande parametrar uppfyllas: 

 

- Trädet ska ha en omkrets över 250cm i brösthöjd. 
- Trädet ska vara hamlat.  
- Trädet ska ha stora håligheter och ha en omkrets över 200cm i brösthöjd.  

Sedan 1966 gäller trädfällningsförbud i parkområdet. I ett beslut från Länsstyrelsen från 1966 ska 
förbudet ”ej utgöra hinder för trädfällning å sådana delar av förbudsområdet, som i byggnadsplanen 
äro avsedda till allmän plats, därest densamma sker i skogsvårdande syfte”. 

Detta innebär att marklov behöver sökas för att fälla träd som har en stamdiameter på 10 cm eller mer 
i brösthöjd. Åtgärder som krävs i form av skötsel, utveckling, trygghet och säkerhet i kommunens regi 
är undantaget förbudet. 

 

Tabell 1. Tabell över träd och buskar som finns i parken. 

Art Svensk namn 

Abies grandis kustgran 

Acer platanoides skogslönn 

Acer pseudoplatanus tysklönn/sykomorlönn 

Aesculus hippocastanum hästkastanj 

Alnus glutinosa klibbal 

Amelanchier spicata häggmispel 

Betula pendula vårtbjörk 

Carpinus betulus avenbok 

Corylus avellana hassel 

Fagus sylvatica bok 

Fagus sylvatica ´Pendula´ hängbok 

Fagus sylvatica ´Purpurea´ blodbok 

Fraxinus excelsior ask 

Ilex aquifolium järnek 

Juniperus communis en 

Larix decidua lärk 

Picea abies gran 

Picea breweriana slöjgran 

Pinus sylvestris tall 

Quercus robur skogsek 

Quercus rubra rödek 

Robinia pseudoacacia robinia 
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Salix sp sälg 

Salix alba vitpil 

Sorbus intermedia oxel 

Sorbus aucuparia rönn 

Taxus baccata idegran 

Tilia cordata skogslind 

Tilia platyphyllos bohuslind 

Tilia x vulgaris parklind 

Ulmus glabra alm 

Faunadepåer  

I parkområdet finns tre befintliga faunadepåer bestående av död ved som ska skapa en bra livsmiljö 
för flertalet arter. Två av dem ligger nära stignätet och består av större stockar. Den tredje faunadepån 
ligger mer undanskymd och här finns både stockar och grenar. Placering enligt bilaga 7.  

 Dammar 

I parkområdet finns åtta dammar av varierande storlek och med skiftande läge. Alla är anlagda på 
1800-talet som en del av ett vattensystem i parken som skulle förse huvudbyggnad, springbrunnar, 
fabrik och fabriksbostäder med vatten. Dammarna har i alla tider även haft ett skönhetsvärde och har 
så fortfarande.  

 

 

 Ödledammen. Foto: Emma Andersson. 
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Vid framtagandet av skötselplanen 2006 konstaterades att samtliga dammar hade börjat växa igen 
och att dammarnas murar läckte samt att utloppen fungerade bristfälligt. Efter 2006 har flera av 
dammarna restaurerats. 

Ljusexponeringen av de flesta dammarna är relativt låg då växtligheten runt om dessa består av stora 
träd. Träden medför även att det blir mycket löv på botten av dammarna.  

Större och mindre vattensalamandrar har identifierats i samtliga dammar.  

Svandammen 

Ägs av:  Wendelsbergs folkhögskola 
Förvaltas av:  Wendelsbergs folkhögskola 

Svandammen ligger på en öppen gräsyta mellan huvudbyggnaden, teatern och elevbostäderna på 
Wendelsberg. Dammen är ca 20*20 meter stor. På norra sidan av dammen finns ett stort klippblock 
som stupar rakt ner i dammen. Runt dammen finns en stensatt mur. 

Grandammen 

Ägs av:  Wendelsbergs folkhögskola 
Förvaltas av:  Wendelsbergs folkhögskola 

Grandammen ligger norr om Svandammen och teatern och är ca 25*35 meter stor. Runt delar av 
dammen finns en stensatt mur. 

I dammen har gaffelmossa identifierats. Mossan bildar en grön yta på dammen och anses inte tillhöra 
den naturliga floran. På grund av detta ska hänsyn tas vid arbeten med övriga dammar så att inte 
spridning av mossan sker genom att vatten rinner från dammen eller att spridning sker via redskap. 
Redskap ska alltid rengöras grundligt. 

 

 

 

 

Grandammen. Foto: Härryda kommun 

 

Svandammen. Foto: Pamela Engström 
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Ödledammen 

Ägs av:  Härryda kommun 
Förvaltas av:  Härryda kommun 

Ödledammen ligger mellan Grandammen och Klippdammen och är ca 25*25 meter stor. 

Klippdammen 

Ägs av:  Härryda kommun 
Förvaltas av:  Härryda kommun 

Klippdammen är ca 25*25 meter stor och ligger mellan Ödledammen och Guldfiskdammen. 

Guldfiskdammen  

Ägs av:  Härryda kommun 
Förvaltas av:  Härryda kommun 

Guldfiskdammen ligger på höjden nordost om huvudbyggnaden och är ca 15*25 meter stor. 

Trolltjärn  

Ägs av:  Härryda kommun 
Förvaltas av:  Härryda kommun 

Trolltjärn delas av i två delar genom en bro i sten. Totalt är trolltjärn 15*65 meter stor. Runt delar av 
dammen finns en stensatt mur.  

Stortjärn  

Ägs av:  Härryda kommun 
Förvaltas av:  Härryda kommun 

Stortjärn är den största dammen och är ca 
25*80 meter stor. Vid utloppet av dammen 
finns en stensatt mur.  

Vargtjärn 

Ägs av:  Härryda kommun 
Förvaltas av:  Härryda kommun 

Vargtjärn är den högst belägna dammen 
och ligger längst in i parken. Dammen är 
ca 15*50 meter stor.  
 

Upplag för bottenmassor 

När dammarna rustades upp och rensades lades bottenmassorna från dessa ut på bestämda platser i 
parken. Om liknande åtgärder ska utföras i dammarna igen ska bottenmassorna läggas på samma 
plats enligt direktiv från länsstyrelsen. Läge för upplag av bottenmassorna framgår av bilaga 7. 

  

Stortjärn. Foto: Emma Nevander 
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 Beskrivning av skötselområde 

Wendelsbergsparken kan delas in i 14 olika skötselområden, se bilaga 6.  

Område 1  

Ägs av:  Wendelsbergs folkhögskola 
Förvaltas av: Wendelsbergs folkhögskola 

Till detta område hör Wendelsbergs slott med 
ekonomibyggnader samt Wendelsbergs teater. 

Vägen upp till huvudbyggnaden stiger kraftigt upp 
ifrån grindstugan och kantas av en allé med lindar. 
Vid alléns nordvästra sida finns även en högstubbe 
av bok. Som avslutning på allén växer en hängbok 
vid huvudbyggnaden.  Bredvid hängboken växer en 
stor parkrhododendron. Runt de två 
trädgårdsdammarna vid huvudbyggnadens södra 
sida växer funkia (Hosta sp).  

I områdets västra del ligger Svandammen som får 
sitt vatten från de övriga dammarna högre upp i 
parken. I dammen finns en fontän. Vattnet från 
dammen leds till en brunn via ett vattenfall. I 
sluttningen ner mot gräsmattan kring Svandammen 
växer stora exemplar av hästkastanj, blodbok, ek, 
bok och alm. Nere vid Svandammen växer klibbal 
och sälg. På gräsmattan ovanför Svandammen mot 
teatern växer äppleträd och plommonträd.  

Mellan teatern och de gamla ekonomibyggnaderna 
ligger en av huvudentréerna till parkens skogslika 
delar. En äldre väg börjar här och fortsätter in i 
område 5. Utmed vägen sitter en informationstavla. 
Här finns också en ränndal och flertalet stigar som 
leder in i skogen.  

Norr om teatern breder en stor gräsmatta ut sig. På 
denna yta finns en gammal boulebana som inte 
längre är i bruk. Gräsmattan kantas i norr och öster 
av stora ekar och bokar. Utmed skogsbrynet finns 
en stig och där gick tidigare en gammal väg.  

I området fanns tidigare en frukt- och köksträdgård. 
Av detta finns inga synliga spår kvar då 
folkhögskolans byggnad ligger på denna plats.  

Lindallén i området omfattas av det generella 
biotopskyddet. Åtgärder får endast utföras med 
dispens från länsstyrelsen.  

Art- och åldersdiversiteten konstaterades vara låg i 
området. 
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Målbeskrivning 

• Område 1 ska skapa intresse och locka besökare vidare in i parken samtidigt som det ska 
vara en mötesplats och en rofylld plats som besökare vill uppehålla sig på.  

• Här ska de kulturhistoriska värdena bevaras och lyftas fram.  
• Träden ska genom sin placering, form och art eller karaktär spegla den historiska miljön men 

också vara en attraktion i sig.  
• De ska råda en god art- och åldersdiversitet i området.   
• Marken runt befintliga träd i området bör förbli opåverkad av markarbeten, 

uppställningsplatser etc. för att säkerställa goda rotmiljöer. 

 

Område 2  

Ägs av:  Wendelsbergs folkhögskola 
Förvaltas av:  Wendelsbergs folkhögskola 

Härryda kommun utför slåtter av gräs på ängen.  

Från lindallén i område 1 leder en äldre mindre väg 
ner genom en sluttning till det som ibland kallas för 
”Hästhagen” och som består av stor öppen högvuxen 

gräsyta. Längs med vägen växer en allé av 
hästkastanj. I sluttningen ner och i den hagliknande 
delen växer äldre individer av hästkastanj, lönn, 
sykomorlönn (tysklönn), ek, hägg, hassel, ask, 
gullregn, blodbok och vårtbjörk. I denna del finns 
också mycket dött växtmaterial sparat såsom stockar 
och grenar. Den stora öppna gräsytan kantas i norr 
och öster av gamla och stora ekar, många av dem 
döda. I öster finns också mycket uppslag av sly. I 
väster växer träden tätare, men även här växer en hel 
del sly.  

Mot söder avgränsas parken av en stenmur och en 
allé med ekar. Stenmuren löper utmed parken i 
östvästlig riktning fram till grindarna vid grindstugan. I den sydöstra delen finns en entré in till 
Wendelsberg från parkområdet kring Massetjärn. Här finns också en informationstavla. Nedanför 
Hästhagen i söder finns resterna av en springbrunn strax intill stenmuren. Springbrunnen är del av 
trädgården som anlades under 1800-talet då den tyska trädgårdsstilen var rådande.  

Åldersdiversiteten konstaterades vara låg i hela område 2. 

Alléerna i området omfattas av det generella biotopskyddet. Åtgärder får endast utföras med dispens 
från länsstyrelsen.  

Målbeskrivning 

• Område 2 ska vara en mötesplats och samlingsplats för större evenemang samtidigt som det 
ska vara en rofylld plats som besökare vill uppehålla sig på.  

• Här ska de kulturhistoriska värden bevaras och den gamla trädgården återskapas. 
• Träden ska genom sin placering, form och art eller karaktär spegla den historiska miljön men 

också vara en attraktion i sig.  
• De ska råda en god art- och åldersdiversitet i området.   
• Naturvärdena ska i området utvecklas och lyftas fram för besökare.  
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Område 3 

Ägs av:  Wendelsbergs folkhögskola 
Förvaltas av:  Wendelsbergs folkhögskola  

Område 3 ligger öster om Wendelsbergs huvudbyggnad 
och sluttar kraftigt mot söder. Vägen från område 1 
fortsätter i detta område och vidare genom ett 
bostadsområde till Mölnlycke fabriker. Från vägen går det 
en trappa och flera stigar in i parken. I utkanten av den 
östra delen nära trappan finns en informationsskylt om 
Wendelsbergs friluftsområde. 

I område 3 domineras växtligheten främst av stora bokar.  
I brynzonen mot slottet finns inslag av ek, lind, lönn och 
rönn. I utkanten ner mot vägen växer det också en 
blodbok. I området finns ett flyttblock inne bland träden. 

Målbeskrivning 

• Område 3 ska locka besökare vidare in i parken.  
• Parken ska i detta område huvudsakligen 

domineras av en pelarsal av bok. Vid brynzonen 
mot slottet ska blommande träd och buskar samt 
några individer av ek, lönn eller lind gynnas.  

 

Område 4 

Ägs av:  Wendelsbergs folkhögskola 
Förvaltas av:  Wendelsbergs folkhögskola 

På höjden, öster om huvudbyggnaden, ligger område 4. I detta område finns två stora flyttblock mellan 
träden. Förbi det ena flyttblocket går resterna av en gammal väg. I området finns också en skymd 
utsiktsplats med utsikt mot sydväst. I området växer framförallt ek men det finns även inslag av bok, 
lind och sykomorlönn.  

I kanten mot villorna växer praktgulplister (Lamiastrum 
galeobdolon ssp argentatum).  

Åldersdiversiteten i detta område konstaterades vara god.  

Målbeskrivning 

• I område 4 ska de kulturhistoriska delarna såsom 
utsiktsplats och väg bevaras och återskapas.  

• I området ska en variation av arter tillåtas. 
Beståndet ska kompletteras med solitärer i busk- 
och mellanskiktet av lövfällande buskar eller träd 
samt barrträd för att öka de säsongsrelaterade 
kvalitéerna.  

• Vid slänten mot slottet ska en brynzon utvecklas 
med blommande träd och buskar 
 samt några individer av ek, lönn eller lind.  

  

Page 222 of 652



  Skötselplan för Wendelsberg  

 

    19(39) 

Område 5 

Ägs av:  Wendelsbergs folkhögskola 
Förvaltas av:  Wendelsbergs folkhögskola 

Nordväst om Wendelsbergs huvudbyggnad ligger område 5. I utkanten av område 1, i närheten av 
ekonomibyggnaderna, ligger en av de mest använda entréerna till den mer skogslika delen av parken. 
Den gamla vägen i område 1 fortsätter här upp genom område 5 och ansluter sedan till elljusspåret 
mellan Klippdammen och Guldfiskdammen.  

I detta område finns förutom den gamla vägen även ledningssystem från dammarna i parken kvar från 
Bruno Wendels tid. Från området ser man också Grandammen, Ödledammen, Klippdammen och 
Guldfiskdammen samt de stensatta murarna vid dessa. 

I detta område dominerar boken men här finns också inslag av björk och ek i varierande åldrar. På 
grund av det begränsade ljusinsläppet mellan bokarna och den stora mängden boklöv som ligger tätt 
på marken är fältvegetationen sparsam. Vitsippor (Anemone nemorosa) breder dock ut sig här på 
våren. I kanterna av området där ljusinstrålningen är större växer bland annat parkgröe (Poa chaixii) 
och vitfryle (Luzula luzuloides).  

Målbeskrivning 

• Område 5 ska fortsätta locka besökare vidare in i parken.  
• I området ska de kulturhistoriska delarna som vägar och ränndalar bevaras och framhävas.  
• Området ska huvudsakligen bestå av bok i varierande åldrar men kompletteras med solitärer i 

busk- och mellanskiktet av lövfällande buskar eller träd samt barrträd för att öka de 
säsongsrelaterade kvalitéerna. 

 

 

 

  

Page 223 of 652



  Skötselplan för Wendelsberg  

 

    20(39) 

Område 6 

Ägs av:  Wendelsbergs folkhögskola 
Förvaltas av:  Wendelsbergs folkhögskola 

I den västra delen av parken, där Grandammen är belägen, ligger område 6. Längs södra sidan om 
Grandammen går en stig upp ifrån område 1 vidare genom område 6 till elljusspåret. I väster gränsar 
området till ett bostadsområde och därifrån sträcker sig också en stig in i området.  

I området förekommer ränndalar och spår ifrån gamla ledningssystem. I nordöstra delen finns ett stort 
klippblock och framför detta står två oxlar. Mellan dessa träd finns en stockbänk.  

I detta område är bokens utbredning inte lika stor utan 
här domineras trädskiktet både av ek och bok. Runt 
Grandammen är ljusinsläppet stort och här består 
fältvegetationen främst av gräs. 

Målbeskrivning 

• I området ska de kulturhistoriska delarna 
såsom vägar, dammar och ränndalar bevaras 
och framhävas.  

• Området ska huvudsakligen bestå av ek och 
bok i varierande åldrar men kompletteras med 
solitärer i busk- och mellanskiktet av 
lövfällande buskar eller träd samt barrträd för 
att öka de säsongsrelaterade kvalitéerna. 

• Området runt Grandammen ska hållas rent 
från större träd och sly.   

• Gaffelmossans utbredning i grandammen får 
inte spridas till övriga vatten. Redskap ska 
rengöras grundligt och vatten får inte tappas 
så att det riskerar att nå andra vattendrag och 
dammar. 
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Område 7 

Ägs av:  Härryda kommun 
Förvaltas av:  Härryda kommun 

På höjden ovanför Klippdammen ligger område 7. Här möts två gångvägar vid en öppen glänta och 
ifrån denna plats kan man ana en fin utsikt över Guldfiskdammen. Genom område 7 passerar Barnens 
naturstig. Här finns också en sittbänk. Se bilaga 4. 

Målbeskrivning  

• Gläntan i området ska bibehållas och utvecklas till en artrik och intresseväckande plats.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Område 8 

Ägs av:  Härryda kommun 
Förvaltas av:  Härryda kommun 

Område 8 sträcker sig över ett stort område i parken. Området innefattar bland annat vägar och stigar 
som slingrar sig förbi Ödledammen, Klippdammen och Guldfiskdammen, rastplatser, utsiktsplatser 
och aktivitetsplatser. Genom detta område sträcker sig också Barnens naturstig som innefattar bl.a. 
informationsskyltar och träskulpturer av en salamander och en kattuggla. Runt Klippdammen fanns 
tidigare en gammal teaterplats.  

I området söder om och runt dammarna är vegetationen glesare. Här dominerar boken men med 
inslag av gran, björk och ek. I områdets östra delar som gränsar till ett bostadsområde är ljusinsläppet 
större och här blommar ett hav av vitsippor på våren.  
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Målbeskrivning 

• I området ska de kulturhistoriska delarna såsom vägar, ränndalar, utsiktsplatser och dammar 
bevaras och framhävas.  

• Området ska vara en naturlig mötesplats där det finns plats för lek, umgänge och rekreation.  
• Området ska ha stor variation av ek, bok, björk, lind, tall och gran men kan kompletteras med 

barr- och lövfällande träd och buskar för att öka de säsongsrelaterade kvalitéerna.  
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Område 9  

Ägs av:  Härryda kommun 
Förvaltas av:  Härryda kommun 

Centralt i parken ligger område 9. I området är artdiversiteten hög och stor del av växtligheten tät. 
Området har tidigare lämnats orörd för att gynna ett rikt djurliv. Det finns inga stigar i området. Ett 
upplag för bottenmassor från tidigare rensning av dammar finns i området. 

Målbeskrivning  

• Artdiversiteten ska i området vara stor och beståndet ska fortsätta utvecklas fritt, undantaget 
utbredningen av sykomorlönn. 
 

Område 10 

Ägs av:  Härryda kommun 
Förvaltas av:  Härryda kommun 

Genom området rinner en liten stensatt bäck ner mot Mölnlycke fabriker i söder. Bäcken börjar vid en 
stensatt öppen brunn som får sitt vatten från Stortjärn och Trolltjärn. Över bäcken går resterna av en 
gammal väg. I denna del av parken går också Parkvägen från söder upp till Ugglegården. 

Söder om Ugglegården och norr om Mölnlycke fabriker växer många grova ekar och bokar. Där GC-
vägen till Alhagen går in från Parkvägen finns ett el-hus och platsen kring detta används i nuläget som 
uppställningsplats för släpkärror och upplag för grus och jord. Strax bredvid växer en stor ek samt en 
mindre individ av robinia. Söder om el-huset växer också ett stort exemplar av en hängbok som tryckts 
upp mot himlen av övriga bokar. I övrigt växer det stora exemplar av hästkastanj, alm, bok och ek i 
området.  Området domineras av bok men i de östra delarna är artdiversiteten större och här finns 
både björk, gran, tall, avenbok och lönn. I områdets västra delar är beståndet av bok yngre.  
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Målbeskrivning 

• Med hjälp av orienteringstavlor och vägvisare vägleda besökare vidare in i parken.  
• Beståndet ska förutom i områdets nordöstra del, huvudsakligen utvecklas mot en pelarsal av 

bok. I områdets nordöstra del ska en större artvariation eftersträvas. Hela beståndet kan 
kompletteras med barr- och lövfällande träd för att öka de säsongsrelaterade kvalitéerna.  

• Avvikande arter och äldre ekar ska friställas och framhävas.  
• I området ska de kulturhistoriska delarna såsom brunnen och bäcken bevaras och framhävas.  
• I området ska det finnas en mötesplats att utöva fysisk aktivitet med hjälp av redskap. 

 

Område 11 

Ägs av:  Härryda kommun 
Förvaltas av:  Härryda kommun 

Område 11 gränsar i norr till Stortjärn och 
Trolltjärn och i söder till område 10. Genom 
området går många promenadvägar och små 
stigar.   

Väster om Stortjärn finns spår av kantstenar 
som visar på att en väg gick in till de två 
flyttblocken i norra delen av området. Dessa 
flyttblock ligger på en avsats och från denna 
plats kan man se ut över en pelarsal av bok 
men med inslag av avenbok, lönn, 
sykomorlönn, alm, vårtbjörk, tall, sälg och bok. 
Genom pelarsalen slingrar sig en mindre stig 
mellan område 10 och 14. Vid en av 
avenbokarna finns rester av en brunn och 
ränndal från Stortjärn.  

På grund av att ledningssystemet vid Stortjärn 
inte fungerar översvämmas vissa av stigarna av 
vatten vid kraftiga regnväder. 

Kommunen har påbörjat en process att anlägga 
en skogslek i området.  

Målbeskrivning  

• I området ska de kulturhistoriska delarna såsom vägar, ledningssystem och brunnar 
restaureras, bevaras och framhävas.  

• Området ska vara en naturlig mötesplats där det finns plats för lek, umgänge och rekreation. 
Området ska upplevas öppet och inbjudande. 

• I områdets norra och östra delar ska beståndet bestå av en pelarsal med inslag av några lägre 
buskar och träd. Artdiversiteten ska vara stor. I områdets västra del ska beståndet lämnas 
orörd och få utvecklas fritt.  
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Område 12 

Ägs av:  Härryda kommun 
Förvaltas av:  Härryda kommun 

Område 12 är ett större område i parkens 
nordöstra delar. Här är både Stortjärn och 
Trolltjärn beläget och genom området passerar 
många nya och äldre stigar. I området finns också 
rastplatser, eldplatser, utsiktsplatser, gläntor, ett 
mindre vattenfall och tre stora flyttblock.   

Områdets nordöstra delar karaktäriseras av bok 
men i områdets övriga delar är artvariationen 
större. Här finns bestånd av björk och tall samt 
inslag av hästkastanj, avenbok och ek.   

Vid Trolltjärns östra sida går en mur ner och 
avslutas i en rundad form. Över Trolltjärn finns 
också en stenlagd gångpassage.  

På den branta bergsväggen i öster finns en 
minnestavla över Bruno Wendel. Vid denna plats 
finns också bänkar och en eldstad vid berget. 

Stigen mot naturområdet i öster visar spår av att 
vara av äldre karaktär då denna är stensatt. Stigen 
leder ut på en klippavsats där man, när träden är 
avlövade, kan skönja en fin utsikt över Mölnlycke. 

Mellan Trolltjärn och Stortjärn finns en stig som 
leder upp på en liten kulle. Uppe på kullen kan 
man även här ana en fin utsikt men över Stortjärn.  

Nedanför Vargtjärn rinner ett dike som avslutas 
med ett vattenfall. Från stigen norr om vattenfallet 
går det att se antydningar till en gammal stensatt 
väg som lett fram till vattenfallet.  

I den nordöstra delen av området finns en 
informationstavla om parken.   

 

Målbeskrivning  

• I området ska de kulturhistoriska delarna 
såsom vägar, dammar, vattenfall, 
utsiktsplatser och murar bevaras och 
framhävas.  

• Minnesplatsen ska vara en naturlig 
mötesplats i området och ha en 
handikappanpassad sittplats. 

• Området ska ha stor variation av ek, bok, 
björk, lönn och lind men kan kompletteras 
med barr- och lövfällande träd för att öka de säsongsrelaterade kvalitéerna. I området närmast 
Trolltjärn ska utbredning av bok begränsas och beståndet bestå av främst björk.  
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Område13 

Ägs av:  Härryda kommun 
Förvaltas av:  Härryda kommun 

I norra delen av parken ligger område 13. Här är 
förekomsten av barrträd och barrbuskar mer 
framträdande än resterande delar i parken, 
bland annat växer tall, gran, slöjgran och en här. 

Längst med sträckan mellan Vargtjärn och den 
lilla stigen ner mot Stora Bråta är vegetationen 
idag väldigt tätvuxen och sikten är dålig. Här 
finns också en stor bergknalle. 

Målbeskrivning 

• I området ska de kulturhistoriska 
delarna såsom vägar och dammar 
restaureras, bevaras och framhävas.  

• Beståndet ska i området bestå av ett 
varierat träd- och buskskikt men 
domineras av barrträd.  
 
 

Område 14  

Ägs av:  Härryda kommun 
Förvaltas av:  Härryda kommun 

Område 14 är ett stort område i norra delen av 
parken som präglas av mer skogskänsla.  
Genom området sträcker sig en stor del av 
elljusspåret där en del sittplatser finns 
utplacerade.  

I den västra delen där elljusspåret går genom 
skogen är vegetationen gles. Här växer mest 
tall och ek och på höjderna där jordlagret är tunt 
är träden mindre. Mot bostadsområdet i väster 
växer också stora exemplar av kustgranar. I 
den östra delen av området finns fler äldre träd 
av bland annat ek, tall, bok, vårtbjörk och gran.  

I norr där området gränsar till område 13 går en 
mindre kuperad stig ned till Stora Bråta.  

Målbeskrivning 

• Beståndet i området ska bestå av ett 
varierat träd- och buskskikt och ska få 
utvecklas fritt. Artdiversiteten ska vara stor.  
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 Övergripande mål  

Övergripande inriktning och mål med skötselplanen är att bevara och utveckla de höga natur-, kultur- 
och sociala värdena kopplade till Wendelsbergs rekreationsområde.  

• Wendelsbergsparken ska vara en attraktiv park för alla att besöka. Besökare ska kunna 
utnyttja parken till att gå en promenad, springa, orientera, träna, leka, ha en picknick, 
grilla/göra upp eld, titta närmare på naturen, åka skridskor, samlas för större arrangemang, ha 
lektioner mm.  
 

• Parken ska vara en innehållsrik naturpark där naturen själv agerar huvudnumret.   
 

• Besökare ska känna sig trygga och ha lätt för att orientera sig.  
 

• Framkomligheten och sikten ska vid vägar och stigar vara god. 
  

• I parken ska det finnas sittplatser, på lämpliga ställen skall dessa vara 
tillgänglighetsanpassade.  
 

• Informationen och skyltningen i och utanför parken ska vara tillfredställande och tydlig.  
 

• Spåren från Bruno Wendels tid såsom dammar, utsiktsplatser och vägar ska bevaras och 
skötas.  
 

• Områdets utsiktsplatser, gläntor och bryn ska restaureras och utvecklas.  
 

• Den biologiska mångfalden ska bevaras och utvecklas. 
 

• Det ska råda en god art- och åldersdiversitet i samtliga delar av parken.  
 

• Områdets skyddsvärda träd samt ädla lövträd, såväl äldre individer som kommande 
generationer, ska bevaras, skötas och utvecklas. 
 

• Sykomorlönnens utbredning i samtliga delar av parken ska begränsas.  

 Övergripande åtgärdsförslag  

• Arbetet med restaurering och röjning av ränndalar, vägar, utsiktsplatser och gläntor ska 
fortsätta. Gamla vägar, utsiktsplatser, ränndalar samt övriga besöksmål ska röjas och rensas 
återkommande.  Slyröjning och utglesning ska ske varsamt och med hänsyn till varje enskild 
plats. Vid röjning ska blommande buskar och träd gynnas.  
 

• Röjning längs vägar och stigar ska ske återkommande och med hänsyn till platsen.  
 

• Lampor ska hållas fria från överhängande grenar. Trasiga lampor ska ersättas med nya.   
 

• Vegetationen vid sittplatser och längs med de stora stråken ska ses över regelbundet i 
förebyggande syfte att undvika uppkomsten av riskträd 
  

• Nya arter ska planteras in i parken. 
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• Plats ska skapas åt yngre individer i de områden där åldersvariationen är låg för att gynna 
trädkontinuiteten. 
 

• Äldre ekar i parken ska friställas för att säkerställa god vitalitet och överlevnad. Yngre individer 
av ek som kan växa sig stora ska väljas ut och skötas för att gynna trädkontinuiteten.  
 

• Dött växtmaterial ska lämnas kvar på lämpliga ställen i parken för att gynna den biologiska 
mångfalden. I de delar av parken där dött växtmaterial inte anses vara lämpligt ska 
fjärilsholkar, bikupor, insektshotell, fågelholkar m.m. istället finnas. Information om 
faunadepåer, högstubbar etc. och dess betydelse för den biologiska mångfalden ska lyftas 
fram i parken genom informationstavlor.  
  

• Orienteringsskyltar och vägvisare ska sättas upp utanför och inne i parken för att besökare 
lättare ska hitta i området. Vägvisare ska finnas vid varje större korsning eller besöksmål. 
Orienteringsskyltar ska finnas vid entréerna och vid de stora besöksplatserna.  
 

• Informationsskyltar om parkens historia, geologi, växter, biologisk mångfald och 
förhållningsregler ska sättas upp på lämpliga ställen i parken. Informationen och 
översiktskartor skall redovisas på ett överskådligt sätt för besökaren. Även upplysning om vart 
man kan vända sig med synpunkter och felanmälningar ska framgå.  
 

• Sittplatser ska anläggas på strategiska platser i parken. Sittplatserna ska vid de stora 
besöksmålen vara tillgängligsanpassade med ryggstöd och armstöd. Vid mindre stigar eller 
utsiktsplatser ska sittplatser bestå av befintliga stockar ifrån parken. 

 Riktlinjer för hantering av dött växtmaterial  

För att stärka den biologiska mångfalden i parken är det viktigt att det finns tillgång på både levande 
och dött växtmaterial. Många av ädellövträden i parken är mycket viktiga för den biologiska 
mångfalden, både levande som döda, och bör därför lämnas kvar i parken. Det är viktigt att död ved 
finns kvar både stående på rot och liggande. 

• Grova träd, > 50cm i diameter, skall användas som biologisk resurs, virke, lek- och hinderträd, 
avspärrning eller sittplats i parken.  
 

• Övrigt material, < 50 cm i diameter, samt grenar och ris ska läggas i faunadepåer.  
 

• Döda träd skall lämnas kvar stående om de inte utgör en risk för besökare. I de fall de bedöms 
utgöra en risk för besökare bör åtgärder vidtas så som fällning, högstubbe eller veteranisering.  
 

• Där det är möjligt bör träden efter avverkning lämnas kvar i samma miljö för att ingå i det 
naturliga kretsloppet på platsen, undantaget de öppna ytorna närmast Wendelsbergs 
folkhögskola. I denna del av parken kan trädstammar lämnas kvar om de fyller en funktion 
såsom bänk, sittstubbe, hinderbana eller liknande.  
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 Riktlinjer för förvaltning av träd i Wendelsbergsparken  

Sedan 1966 gäller trädfällningsförbud i parkområdet. I ett beslut från Länsstyrelsen från 1966 ska 
förbudet ”ej utgöra hinder för trädfällning å sådana delar av förbudsområdet, som i byggnadsplanen 

äro avsedda till allmän plats, därest densamma sker i skogsvårdande syfte”. 

Detta innebär att marklov behöver sökas för att fälla träd som har en stamdiameter på 10 cm eller mer 
i brösthöjd. Åtgärder som krävs i form av skötsel, utveckling, trygghet och säkerhet i kommunens regi 
är undantaget förbudet enligt ett beslut från länsstyrelsen. 

• Inga skyddsvärda träd får fällas eller skadas om de inte utgör en stor säkerhetsrisk för 
personal och besökare. Detta gäller både ovanjordiska och underjordiska delar av trädet. Om 
trädet bedöms utgöra en risk ska ställning tas till trädets värde i förhållande till den bedömda 
risken innan trädet fälls. Detta ska göras av trädansvarig i kommunen. 
 

• Utmed elljusspår, större stigar, rastplatser och aktivitetsplatser ska trädsäkring kontinuerligt 
utföras. I första hand ska beskärning utföras. Fällning av träd ska endast ske om de utgör en 
säkerhetsrisk för besökare och personal och inga andra alternativ finns.  
 

• Träd tillåts tas ned för att gynna trädkontinuiteten, trygghetsaspekten och vid framröjning av 
rastplatser, utsiktsplatser och siktstråk. Innan ett träd fälls ska ställning tas till trädets värde för 
platsen och den biologiska mångfalden.  
 

• Vid friställning av grova ekar tillåts hela träd att fällas.  
 

• Innan ett träd fälls ska ställning tas till beskärning eller kronstabilisering. Andra alternativ är att 
göra högstubbar eller att veteranisera trädet. Detta gäller för samtliga träd i parken.  
 

• Beskärning av grenar ska göras på ett fackmannamässigt sätt. 
 

• Avverkade trädstammar och grenar ska bevaras i parken, både i faunadepåer, enskilt eller 
som naturliga sittplatser eller lekstockar. 
 

• Trädvården ska ske på ett sådant sätt så inte personal eller besökare i parken kommer till 
skada.  
 

• En trädvårdsplan för skyddsvärda träd i parken bör tas fram av kommunen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Page 233 of 652



  Skötselplan för Wendelsberg  

 

    30(39) 

 Växtförslag  
För att säkerställa ett livskraftigt trädbestånd även i framtiden behöver bl.a. föryngring genom 
plantering ske i parken där åldersdiversiteten är låg. Plantering rekommenderas även i parken där 
åldersdiversiteten redan är bra för att öka beståndens säsongsrelaterade kvalitéer. Vid nyplantering 
ska val av art anpassas till platsens ståndort och artdiversiteten beaktas.  

Följande arter kan bidra till en ökad mångfald och en ökad upplevelse av parken.   

 

Tabell 5. Förslag på lövfällande buskar och träd till parken 

Lövfällande arter  Svenskt namn Område 

Acer circinatum vinlönn 5, 6, 8, 11, 12, 14 

Acer griseum kopparlönn 6, 8, 12  

Acer pensylvanicum amerikansk strimlönn 5, 6, 8, 12, 14 

Acer rubrum rödlönn 1, 6, 8 

Acer rufinerve rostlönn 5, 6, 8, 11, 12, 14 

Acer spicatum axlönn 5, 6, 8, 11, 12, 14 

Acer tegmentosum manchurisk strimlönn 5, 6, 8, 11, 12, 14 

Aesculus flava gulblommig hästkastanj 1, 2 

Carya tomentosa storbladig hickory 1, 2  

Castanea sativa äkta kastanj 1, 2 

Celtis occidentalis bäralm 1, 2 

Cercidiphyllum japonicum katsura 6, 8, 14 

Cornus kousa koreansk blomsterkornell 4, 5, 6, 8, 11, 12, 14 

Cornus controversa pagodkornell 4, 5, 6, 8, 11, 12, 14 

Fagus sylvatica ‘Pendula’ hängbok 1 

Halesia carolina snödroppsträd 6, 8,14 

Juglans cinerea fk Örebro E grå valnöt 1, 2 

Juglans nigra svart valnöt 1, 2  

Magnolia acuminata poppelmagnolia 1, 2 

Magnolia obovata junimagnolia 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14 

Magnolia tripetala paraplymagnolia 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14 

Malus sp apel 1 

Morus nigra mullbär 1  

Nyssa sylvatica nyssa 1, 2  

Ostrya carpinifolia humlebok 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 14 

Platanus acerifolia platan 1, 2 

Robinia pseudoacasia robinia 1, 2 
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Prunus sp körsbär 1  

Pterocaria fraxinifolia kaukasisk vingnöt 1 
 

Tabell 6. Förslag på barrbuskar och barrträd till parken. 

Barrträd  Svenskt namn Område 

Abies amabilis purpurgran 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 14 

Metasequoia glyptostroboides kinesisk sekvoja 6, 8, 12, 14 

Skiadoptys verticillata solfjädertall 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 14 

Taxus baccata idegran 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14 

Thuja plicata jättetuja 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 14 

Tsuga heterophylla jättehemlock 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 14 
 

Tabell 7. Förslag på vårlök till parken. 

Vårlök Svenskt namn Område 

Chionodoxa luciliae vårstjärna 1, 2, 8 

Eranthis hyeamalis vintergäck 1, 2, 8 

Gagea lutea vårlök 1, 2, 8 

Galanthus nivalis snödroppar 1, 2 

Leocojum vernum snöklocka 1, 2, 8 

Scilla sibirica rysk blåstjärna 1, 2, 8 

Tulipa sylvestris vildtulpan 1, 2 
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 Naturområdet  
Naturområdet består av skog med mycket varierande växtlighet vilket möjliggörs av den kuperade 
terrängen. Vid naturområdets norra och östra sida, där bergsbranterna möter odlingslandskapet, finns 
en smal zon med mer näringsrik mark och ett rikt växtliv.  

Skogen präglas av flera förkastningsbranter där berget har glidit åt öster liksom tegelpannor. Tre 
förkastningar löper i nordsydlig riktning i naturområdet. Man kan tydligt se spåren av inlandsisen och 
berggrundens lutning vid själva förkastningarna. Ner mot Landvettersjön och Alhagen bildar dessa 
förkastningar raviner där växtligheten är rikare jämfört med på höjderna. Stora delar av området är 
väldigt fuktiga. 

 

 

 

 

På grund av terrängförhållandena kan området upplevas som svårtillgängligt även om det finns många 
stigar. Stigarna är oftast av mindre karaktär och slingrar sig förbi förkastningsbranter, flyttblock och 
jättegrytor. I stora delar av området hörs trafikbuller från riksväg 40, i områdets södra delar är det dock 
inte lika bullerstört och här kan man nästan uppleva tystnaden.  

Vanliga växter i undervegetationen i hela området är brakved (Frangula alnus) och blåbär (Vaccinium 
myrtillus). På flera platser i området växer frösådd kustgran och man hittar även några exemplar av 
blodbok i olika röda varianter. Båda dessa sorter kan man finna så långt bort i området som i närheten 
av Stora utsikten. I ledningsgatan växer bland annat bok, ek, oxel, tall, vårtbjörk, en, rönn, asp och 
häggmispel. I kantzonen mot norr växer bland annat lind, sykomorlönn, hägg, al, ek, gran, ask, oxel, 
rönn, sälg, asp och vårtbjörk. 

 Stigar 

Det finns två rundor i naturområdet, Utsiktsrundan som är lite längre och Jättegrytsrundan som är lite 
kortare. De startar på en gemensam stig från parkområdet och vidare ut i naturområdet där den efter 
en ledningsgata delar sig. Utöver dessa rundor finns ett antal mindre anslutnings-, genvägs- och 
avsticks- stigar. Se bilaga 2 för karta.  

Utsiktsrundan 

Utsiktsrundan finns utritad på informationstavlor i parken och i broschyren för Wendelsbergsområdet. 
Stigen sträcker sig från Vargtjärn i Wendelsbergsparken och hela vägen ut till Stora utsikten i 
naturområdet. Efter ledningsgatan fortsätter Utsiktsrundan norrut utmed ledningsgatan en bit för att 
sedan svänga av mot öster. Stigen går förbi ett stort flyttblock och en jättegryta som ligger strax 
bakom flyttblocket. Vid denna plats växer det mestadels ek men även gran och tall. Inga av träden är 
direkt storvuxna och de flesta träd står relativt tätt. Stigen fortsätter mot öster och innan stigen slingrar 
upp för en bergsbrant finns en anslutning till Jättegrytsrundan som viker av mot söder och kort därefter 
en anslutning norrut mot Bråta industriområde. Utsiktsrundan fortsätter öster ut vidare upp för berget. 
Här går det att svänga söderut för att ta vänstervarvet på Utsiktsrundan. Träden i detta område är 
större och har breda kronor och står inte lika tätt som tidigare. Här växer ek, bok, gran och tall.  

Illustration av förkastningsbranter. 
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Innan stigen når en förkastningsbrant på rundans östliga riktning går en genväg söderut till Alhagen 
och ytterligare en anslutningsstig norrut mot Bråta industriområde. Stigen mot Bråta är väldigt liten och 
smalnar kontinuerligt av tills den upphör strax ovanför bebyggelsen i norr. Innan stigen smalnar av 
passerar den ett flyttblock. 

Vid foten av förkastningsbranten växer stora granar med grenar långt ner mot marken. Här växer även 
yngre individer av ek, bok och rönn, vilket tyder på att platsen har varit mer öppen. Uppför 
förkastningsbranten går en trätrappa som byggdes under våren 2019. Det finns även en brant stig 
som alternativ till trappan. Söder om trappan finns en eldplats intill ett klippblock. Här fanns tidigare ett 
vindskydd som dock förstördes i en brand vilket det syns spår av på den närliggande vegetationen. 

Väl uppe på förkastningsbranten fortsätter stigen österut. Stigen slingrar sig fram och går ner i en 
sänka där det växer stora äldre granar och marken har ett täcke av mossa. I en fyrstigskorsning 
fortsätter Utsiktsrundan söderut mot Alhagen, en anslutningsstig går norrut mot Rådanäs och en 
kortare stig leder ut till Stora utsikten i öster. Vid korsningen finns en granplantering. Den kortare 
stigen som leder ut mot Stora utsikten går uppför en bergsbrant, där växer blåbärsris under tall, gran, 
ek, bok och vårtbjörk. Väl framme vid Stora utsikten öppnar landskapet upp sig och ger en fin utsikt 
över Landvettersjön. Närheten till riksväg 40 gör att bruset från trafiken är påtaglig här. I detta område 
har träd börjat växa upp och till viss del skymma utsikten vid Stora utsikten. Här växer tall, vårtbjörk, 
en och ljung. 

Längs stigen som går söderut på Utsiktsrundan mot Alhagen har det bildats våtmarker i terrängens 
sänkor. Från Stora utsikten i nordost till Alhagen i sydväst skiftar växtligheten mycket. Uppe på berget 
växer främst ek, gran och tall men allteftersom stigen slingrar sig nedåt i sydväst övergår växtligheten 
mer och mer till en blandlövskog.   

Flyttblock och en av jättegrytorna vid den gemensamma sträckningen på Jättegrytsrundan och Utsiktsrundan. 
Foto: Pamela Engström. 
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Stora utsikten. Foto: Karin Meyer 

 

Där Utsiktsrundan viker av mot sydväst tar Strandstigen vid söderut mot Landvettersjön. Ner mot 
strandkanten byter Strandstigen riktning och följer vattnet väster ut mot Alhagens badplats. Utmed 
Strandstigen växer bland annat vårtbjörk, ek, tall och klibbal. Några av träden lutar sig långt ut över 
vattnet. Närmre badplatsen består växtligheten mestadels av ek och hassel. Sträckan passerar en stor 
sten och en gammal stentrappa. 

Efter Utsiktsrundans möte med 
Strandstigen fortsätter den i 
sydvästlig riktning mot vattnet. I ett 
väldigt brant parti av stigen finns en 
trätrappa nerför berget som även 
den byggdes våren 2019. Nära sjön 
möts Utsiktsrundan och 
Strandstigen igen och rundorna följs 
åt några meter innan Utsiktrundan 
tvärt svänger norrut. Stigen blir 
brantare och växtligheten återgår till 
blandlövskog men med inslag av 
gran i varierande storlek. I en ravin 
svänger stigen lätt västerut. Här 
kommer genvägen som går mot 
Alhagen norrifrån ut efter att ha 
passerat en ravin. 

Vid Lilla utsikten har man utsikt över 
Alhagen och Arketjärn. Här står 
några äldre bänkar och ett lågt äldre, 

Lilla utsikten. Foto: Pamela Engström. 
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lite trasigt räcke strax innan ett högt stup. Växtligheten domineras av ek och tall varav de flesta träden 
är ganska små och knotiga. Längst ut på klippavsatsen växer enar. Utsiktsrundan fortsätter norrut 
genom blandad skog av ek, bok, gran och tall. Sträckan som går norrut ansluter till den öst-västliga 
sträckan av Utsiktsrundan strax öster om genvägen till Bråta industriområde.   

Jättegrytsrundan 

Jättegrytsrundan finns utritad på 
informationstavlor i parken och i 
broschyren för Wendelsbergsområdet. 
Jättegrytsrundan svänger söderut från 
Utsiktsrundan efter man har passerat 
ledningsgatan ovanför Vargtjärn.  

Här finns även en genväg som svänger 
av mot sydost. Utmed genvägen växer 
mest ek. Stigen går neråt och i backen 
mot ett fuktigare område är delar av 
stigen bortsköljd eller mycket fuktig och 
det kan vara svårt att ta sig fram. Vid 
jättegrytan växer några större granar och 
här finns en äldre informationstavla. 
Stigen fortsätter något otydligt förbi det 
sanka partiet vidare söder ut tills den 
ansluter till Jättegrytsrundan igen. 

Jättegrytsrundan går förbi några flyttblock och en jättegryta. Här växer mest ek. Efter jättegrytan 
svänger stigen österut. Längs med denna sträcka växer tall och ljung med inslag av bok och vårtbjörk.  

Stigen fortsätter brant ner för en sluttning där växtligheten skiftar mot en mer varierad lövskog med 
inslag av tall. Där stigen viker av norrut finns en mindre anslutningsstig från Alhagen. Jättegrytsrundan 
går genom ravinen som bildats mellan förkastningarna. Växtligheten är till stora delar en blandlövskog 
med vårtbjörk, bok, ek, oxel, rönn och tall. Jättegrytsrundan ansluter sedan till Utsiktsrundan och leder 
tillbaka förbi det stora flyttblocket och jättegrytan mot parkområdet i väst. 

 Övergripande mål  

Övergripande inriktning och mål med skötselplanen är att bevara och utveckla de höga natur-, kultur- 
och sociala värdena kopplade till Wendelsbergs rekreationsområde.  

• Besökare ska kunna utnyttja naturområdet till att gå en promenad, springa, orientera, träna, 
leka, ha en picknick, grilla/göra upp eld, titta närmare på naturen mm.  
 

• Sikt och framkomligheten ska vid stigarna vara god.  
 

• Besökare ska känna sig trygga och ha lätt att orientera sig.  
 

• Skyltning till och i området ska vara tydlig.  
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 Övergripande åtgärdsförslag  

• Röjning längs med stigarna ska ske återkommande och med hänsyn till platsen. 
  

• Vegetationen längs med stigar och sittplatser ska ses över regelbundet så att riskträd undviks 
i direkt anslutning till platsen.  
 

• Orienteringsskyltar, vägvisare och stigmarkeringar ska sättas upp i anslutning till och inne i 
området för att besökare lättare ska hitta. Vägvisare ska finnas vid varje korsning eller 
besöksmål. Orienteringsskyltar ska finnas vid entréerna och vid Utsiktsplatserna. 
Stigmarkeringar på träd eller stenar ska återkomma med ett intervall på 20-50 meter längs 
stigarna. 
 

• Vid blötare partier ska upphöjda spänger anläggas. 
 

• Framröjning ska ske av stig i öst-västlig riktning i norra delen av området som binder samman 
stigarna.  
 

• Vid utsiktsplatser ska sikten vara god. Röjning ska ske varsamt och med hänsyn till varje 
plats.  
 

• Sittplatser ska finnas vid utsiktsplatserna.  
 

• Området är klassat som naturvårdsmål orört (NO) i skogsbruksplanen. Detta betyder att inget 
aktivt skogsbruk ska bedrivas i området.  
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 Värden 
Wendelsbergsområdets stora värde är det tätortsnära läget vid Mölnlycke centrum och 
parkanläggningen med dess dammar och olika trädslag. Parkens närhet till skogen ökar områdets 
värde då det medför att man inte bara kan gå runt i en anlagd park utan även komma ut i en skog med 
skiftande karaktär. Tystnaden på delen som sluttar ner mot Alhagen är viktig, här kan man känna att 
man kommer bort från bebyggelsen och de vardagliga ljuden. 

Wendelsberg har ett stort socialt värde som mötesplats för både små och stora sammankomster, från 
stora midsommarfiranden till promenader eller picknick mellan vänner. Här kan man lära sig en del om 
hembygdshistorian och om istidens påverkan på landskapet då området har mycket att berätta. 
Friluftsvärdena är stora både för den enskilda personen och för föreningar, organisationer och 
institutioner.  

Enligt kommunens översiktsplan från 2012 är Wendelsberg och miljön runt om kulturhistoriskt 
intressant. I kommunens Grön plan från 2012 pekas delar av parkområdet ut som ett fokusområde för 
grönytor. I Naturvårdsplanen från 2012 ingår även Wendelsbergsområdet i ett större område som 
pekats ut som värdefullt lövskogsområde. Wendelsberg och parken bedöms även i kommunens 
Kulturmiljöplan från 2012 ha ett högt kulturhistoriskt värde.  

 Medborgarenkät 

I januari 2018 avslutades en webbenkät där invånare i Härryda fick möjlighet att svara på frågor och 
tycka till om Wendelsbergsparken. Totalt sett svarade ca 300 invånare på enkäten. Här följer en 
sammanställning och några citat av enkätresultatet. 

 

Värdefullt i Wendelsberg 

Det som de svarande anser extra värdefullt kan delas in i nio grupper: terrängen/landskapet, djur och 
natur, vatten, stigar, avskildhet, närhet, information, historia och aktiviteter. Något av det som nämns 
är utsiktsplatserna, jättegrytorna, mångfalden av växter och djur, den omväxlande naturen, 
dammarna, stigarna, tystnaden, det centrumnära läget, den historiska miljön och grillplatserna.  

Terräng och landskap 
Kuperad terräng, klippor, utsikterna mot Bråta, Alhagen och Landvettersjön, pulkabackar, jättegrytor 

Djur och natur 
Omväxlande natur, bokskog, gamla träd, blandning park och skog, mångfald av biotoper, orörda 
områden, plocka svamp och bär, fågelliv, djurliv, vitsippor 

Vatten 
Dammar, vattenrännor, möjlighet till bad 

Stigar  
Elljusspår, promenadstigar, belysning, naturstig för barn 

Avskildhet 
Lugnet, tystnaden, fritt från exploatering 

Närhet  
Lättillgängligt, närhet till centrum  

Information 
Informationsskyltar 
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Historia  
Historisk miljö 

Aktiviteter 
Träningsmöjligheter, grillplatser 

 

”Dess stillsamhet och att det är en bevarad plats” – Anonym, 0-18 år      

”Naturlivet, dammarna och elljusspåret” – Anonym, 19-30 år      

”Lugnet, de mäktiga träden och vackra dammarna ger en trolsk upplevelse, gångstigarna, utkikarna”          
– Anonym, 31-50 år          

”Mångfald av olika biotoper och miljöer. Närheten till staden”  – Anonym, 51-65 år 

 

Aktiviteter i Wendelsberg 

På frågan vad brukar du göra i Wendelsberg fick man många svar i webbenkäten som kan delas in i 
följande sju grupper: rörelse/aktivitet, traditioner, undervisning, föreningsliv, djur & natur, lugn & ro och 
mat & dryck. Några av de vanliga aktiviteterna är jogga, promenera, bada, skridskoåkning, 
valborgsfirande, skolundervisning, scouter, plocka bär & svamp, meditera och grilla.  

Rörelse & aktivitet 
Jogga, promenera, poängpromenader, stavgång, tomtevandra, klättra, leka, orientera, jaga Pokémon, 
cykla, bada, åka skridskor, åka pulka 

Traditioner 
Valborgsfirande, midsommarfirande 

Undervisning 
Besök med förskola & skola, undervisning, barnens naturstig 

Föreningsliv  
Scouterna, Friluftsfrämjandet  

Djur och natur  
Plocka bär och svamp, plocka blommor, studera djurliv, fotografera 

Lugn och ro  
Meditera, njuta, vila  

Mat och dryck  
Fika/picknick, grilla  

 

”Jogga/springa, åka pulka, gå promenader, bada i en av dammarna, plocka vitsippor, plocka svamp, 
plocka blåbär, scouthajk, midsommarfirande, valborgsfirande” – Anonym, 0-18 år   

”Promenera, fika, rasta hunden, plocka svamp, njuta av omgivningen” – Anonym, 19-30 år  

”Picknic med barnen, studera djurliv, motionera, jaga Pokémons, sköna promenader”                               
– Anonym, 31-50 år 

”Promenera, plocka blåbär, plocka svamp, njuta av den fantastiska naturen. Samlar energi och ro”             
– Anonym, 51-65 år 

Page 242 of 652



  Skötselplan för Wendelsberg  

 

    39(39) 

Efterfrågat i Wendelsberg 

I webbenkäten fanns även en fråga om det finns något som saknas eller kan göras bättre i 
Wendelsberg. Svaren på denna fråga kan delas in i sex grupper: utrustning, information/skyltning, 
entréplats, stigar, aktiviteter och underhåll/skötsel. Några förslag på förbättring som kommit in är 
vedförråd, grillplatser, skyltning vid sevärdheter, förtydliga entréområden.  

Utrustning  
Bord och bänkar, papperskorgar, vindskydd, vedförråd, grillplatser, belysning 

Information & skyltning 
Ledmarkeringar, orienteringskartor, skyltning vid sevärdheter, information om flora och fauna, 
information om Wendelsbergs historia  

Entréplats 
Förtydliga entrén till området, parkeringar 

Stigar 
Ökad tillgänglighet för funktionsvariationer, påfyllning av beläggningen längs elljusspåret, underhåll av 
trappor och spänger, spänger över blöta partier, underlätta åtkomst till utkiksplatserna.  

Aktiviteter  
Utegym, lekplats, frisbeegolf, mountainbikeslinga, hundrastgård, kafé, badplats i en damm (Drickis) 

Underhåll & skötsel  
Rensning av dammarna, röjning av sly, se över farliga träd som lutar 

”Fler kartor” - Anonym 0-18 år       

”Utomhusgym! Som t.ex vid Landehofstugan i Landvetter” – Anonym 19-30 år 

”Naturliga lekplatser "stationer" för barn att leka vid i samklang med naturen” – Anonym 31-50 år  

”Se över den nu obefintliga skyltningen mot Stora o Lilla Utsikten. Laga o halksäkra trätrapporna mot 
Utsikten och Alhagen. Fler sittplatser” – Anonym 51-65 år 
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Parken  
Övergripande inriktning och mål med åtgärdsplanen är att bevara och utveckla de höga 
natur-, kultur- och sociala värdena kopplade till Wendelsbergs friluftsområde.  

Övergripande mål  

• Wendelsbergsparken ska vara en attraktiv park för alla att besöka. Besökare ska kunna 
utnyttja parken till att promenera, springa, orientera, träna, leka, ha en picknick, 
grilla/göra upp eld, titta närmare på naturen, åka skridskor, samlas för större 
arrangemang, ha lektioner mm.  
 

• Parken ska vara en innehållsrik naturpark där naturen själv agerar huvudnumret.   
 

• Besökare ska känna sig trygga och det ska vara lätt att orientera sig.  
 

• Framkomligheten och sikten ska vid vägar och stigar vara god. 
  

• I parken ska det finnas sittplatser, en del av dessa ska vara tillgängligsanpassade 
med rygg- och armstöd.  
 

• Informationen och skyltningen i och utanför parken ska vara tillfredställande och 
tydlig.  
 

• Spåren från Bruno Wendels tid såsom dammar, utsiktsplatser och vägar ska lyftas 
fram, bevaras och skötas.  
 

• Områdets utsiktsplatser, gläntor och bryn ska restaureras och utvecklas.  
 

• Den biologiska mångfalden ska bevaras och utvecklas. 
 

• Det ska råda en god art- och åldersdiversitet i parken.  
 

• Områdets skyddsvärda träd samt områdets övriga ädla lövträd, såväl äldre individer 
som kommande generationer, ska bevaras, skötas och utvecklas. 
 

• Sykomorlönnens utbredning i samtliga delar av parken ska begränsas.  

Övergripande åtgärdsförslag  

• Arbetet med restaurering och röjning av ränndalar, vägar, utsiktsplatser och gläntor 
ska fortsätta. Gamla vägar, utsiktsplatser, ränndalar samt övriga besöksmål ska röjas 
och rensas återkommande.  Slyröjning och utglesning ska ske varsamt och med 
hänsyn till varje enskild plats. Vid röjning ska blommande buskar och träd gynnas.  
 

• Röjning längs vägar och stigar ska ske återkommande och med hänsyn till platsen.  
 

• Lampor ska hållas fria från överhängande grenar. Trasiga lampor ska ersättas med 
nya.   
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• Vegetationen längs med de stora stråken och sittplatser ska ses över regelbundet, 
riskträd skall hanteras. 
  

• Nya träd- och buskarter ska planteras in i parken. 
 

• För att gynna trädkontinuiteten ska god åldersvariation eftersträvas. Nya träd ska 
planteras och plats ska skapas för yngre individer i de områden där åldersvariationen 
är låg.  
 

• Äldre ekar i parken ska friställas för att säkerställa god vitalitet och överlevnad. För att 
gynna trädkontinuiteten skall lämpliga yngre individer av ek väljas ut och skötas så att 
de kan växa sig stora.  
 

• Dött växtmaterial ska lämnas kvar på lämpliga ställen i parken för att gynna den 
biologiska mångfalden. I de delar av parken där dött växtmaterial inte anses vara 
lämpligt ska fjärilsholkar, bikupor, insektshotell, fågelholkar m.m. istället finnas. 
Information om faunadepåer, högstubbar etc. och dess betydelse för den biologiska 
mångfalden ska lyftas fram i parken genom informationstavlor.  
  

• Orienteringsskyltar och vägvisare ska sättas upp utanför och inne i parken för att 
besökare lättare ska kunna orientera sig. Vägvisare ska finnas vid varje större 
korsning eller besöksmål. Orienteringsskyltar ska finnas vid entréerna och vid de 
stora besöksplatserna.  
 

• Informationsskyltar om parkens historia, geologi, växter, biologisk mångfald och 
förhållningsregler ska sättas upp på lämpliga ställen i parken. Informationen och 
översiktskartor skall redovisas på ett överskådligt sätt för besökaren. Även 
information om kontaktpersoner för parken och naturområdet samt elljusspår bör 
framgå.  
 

• Sittplatser ska anläggas på strategiska platser i parken. Sittplatserna ska vid de stora 
besöksmålen vara tillgängligsanpassade med rygg- och armstöd. Vid mindre stigar 
eller utsiktsplatser ska sittplatser bestå av befintliga stockar ifrån parken. 

Riktlinjer för hantering av dött växtmaterial  

För att stärka den biologiska mångfalden i parken är det viktigt att det finns tillgång till både 
levande och dött växtmaterial. Många av ädellövträden i parken är mycket viktiga för den 
biologiska mångfalden, både levande som döda, och bör därför lämnas kvar i parken. Det är 
viktigt att död ved finns kvar både stående på rot och liggande. 

Riktlinjer 

• Grova träd, > 50cm i diameter, skall användas som biologisk resurs, virke, lek- och 
hinderträd, avspärrning eller sittplats i parken.  
 

• Övrigt material, < 50 cm i diameter, samt grenar och ris ska läggas i faunadepåer.  
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• I första hand skall döda träd lämnas kvar stående, detta förutsätter att de inte utgör 
en risk för besökare. I de fall de bedöms utgöra en risk för besökare skall trädet tas 
ner. I det fall det är lämpligt skall en högstubbe lämnas kvar.   
 

• Där det är möjligt bör träden efter avverkning lämnas kvar i samma miljö för att ingå i 
det naturliga kretsloppet på platsen, undantaget de öppna ytorna närmast 
Wendelsbergs folkhögskola. I denna delen av parken kan trädstammar lämnas kvar 
om de fyller en funktion såsom bänk, sittstubbe, hinderbana eller liknande. 

Riktlinjer för förvaltning av träd i Wendelsbergsparken  

Sedan 1966 gäller trädfällningsförbud i parkområdet. I ett beslut från Länsstyrelsen från 1966 
ska förbudet ”ej utgöra hinder för trädfällning å sådana delar av förbudsområdet, som i 

byggnadsplanen äro avsedda till allmän plats, därest densamma sker i skogsvårdande 
syfte”. 

Detta innebär att marklov behöver sökas för att fälla träd som har en stamdiameter på 10 cm 
eller mer i brösthöjd. Åtgärder som krävs i form av skötsel, utveckling, trygghet och säkerhet i 
kommunens regi är undantaget förbudet. 

Riktlinjer  

• Inga skyddsvärda träd får fällas eller skadas om de inte utgör en stor säkerhetsrisk 
för personal och besökare. Detta gäller både ovanjordiska och underjordiska delar av 
trädet. Om trädet bedöms utgöra en risk ska ställning tas till trädets värde i 
förhållande till den bedömda risken innan trädet fälls. Detta ska göras av trädansvarig 
i kommunen. 
 

• Utmed elljusspår, större stigar, rastplatser och aktivitetsplatser ska trädsäkring 
kontinuerligt utföras. I första hand ska beskärning utföras. Fällning av träd ska endast 
ske om de utgör en säkerhetsrisk för besökare och personal och inga andra alternativ 
finns.  
 

• Träd tillåts tas ned om de utgör en säkerhetsrisk, om det gynnar trädkontinuiteten och 
vid framröjning av rastplatser, utsiktsplatser och siktstråk. Innan ett träd fälls ska 
ställning tas till trädets värde för platsen och den biologiska mångfalden.  
 

• Vid friställning av grova ekar tillåts hela träd att fällas.  
 

• I första hand skall försämrade träd beskäras eller kronstabiliseras. Är sådana 
åtgärder inte möjliga kan trädet tas ner, möjligheten till att göra högstubbar eller att 
veteranisera trädet skall då ses över. Detta gäller för samtliga träd i parken.  
 

• Beskärning av grenar ska göras på ett fackmannamässigt sätt. 
 

• Avverkade trädstammar och grenar ska bevaras i parken, både i faunadepåer, enskilt 
eller som naturliga sittplatser eller lekstockar. 
 

• Trädvården ska ske på ett sådant sätt så inte personal eller besökare i parken 
kommer till skada.  
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Åtgärdsplan för skötselområde 1-14 
 
Skötselområde 1  
Ägs av: Wendelsbergs folkhögskola 
Förvaltas av: Wendelsbergs folkhögskola 

Lindallén i skötselområdet omfattas av länsstyrelsens generella biotopskydd.  

Målbeskrivning  
• Område 1 ska skapa intresse och locka besökare vidare in i parken. Det ska vara en 

mötesplats och en rofylld plats som besökare vill uppehålla sig på.  
• Här ska de kulturhistoriska värdena bevaras och lyftas fram.  
• Träden ska genom sin placering, form och art eller karaktär spegla den historiska 

miljön, de ska också ha ett attraktionsvärde.  
• De ska råda en god art- och åldersdiversitet i området.   
• Marken runt befintliga träd i området bör förbli opåverkad av markarbeten, 

uppställningsplatser etc. för att säkerställa goda rotmiljöer. 

 
Engångsåtgärd Prioritet 
Beskärning av hängbok. 1 
  
Återkommande skötsel & åtgärder Tid 
Inventering av riskträd Vart 5:e år  
Rensning av sly. Framförallt 
sykomorlönn. 

Varje år.  

Behov av åtgärder för att utvalda träd 
skall utvecklas på ett tillfredställande 
sätt.   

Vart 3:e år.  

  
Utvecklingsförslag Prioritet 
Uppsättning av orienteringstavla och 
vägvisare in i parken. 

1 
 

Uppsättning av namnskylt vid 
Svandammen. 

1  

Plantera och sätt vårlök. 2 
Plantering av hängbok.  2 
Plantering av nya träd. 2 
Återskapa delar av fruktträdgården och 
eventuellt plats för utvidgning 
köksträdgården. 

3 
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Skötselområde 2 
Ägs av: Wendelsbergs folkhögskola 
Förvaltas av: Wendelsbergs folkhögskola.               

Härryda kommun utför slåtter av gräs på ängen.  

Kastanjeallén i skötselområdet omfattas av länsstyrelsens generella biotopskydd. 

Målbeskrivning  
• Område 2 ska fungera som en mötesplats och samlingsplats för större evenemang 

samtidigt som det ska vara en rofylld plats som besökare vill uppehålla sig på.  
• Här ska de kulturhistoriska värden bevaras och den gamla trädgården återskapas. 
• Träden ska genom sin placering, form och art eller karaktär spegla den historiska 

miljön men också vara en attraktion i sig.  
• De ska råda en god art-och åldersdiversitet i området.   
• Naturvärdena ska i området utvecklas och lyftas fram för besökare.  
• Sykomorlönnens utbredning ska begränsas i området. Om träd behöver fällas och 

valet står mellan en sykomorlönn och ett träd av annan art bör valet bli sykomorlönn. 

 

Engångsåtgärder Prioritet 
Ta bort hönsnät runt bok. 1  
Kommunen ska visa vilka ekar som bör 
friställas.  

1  

  
Återkommande åtgärder  Tid 
Grässlåtter, utförs av kommunen. Varje år. 
Rensning av sly. Framför allt 
sykomorlönn. 

Varje år.  

Behov av åtgärder för att utvalda träd 
skall utvecklas på ett tillfredställande 
sätt.   

Vart 3:e år. 

Inventering av riskträd. Vart 5:e år.  
Friställning av äldre ekar. Inom 5-årsperiod.  
  
Utvecklingsförslag Prioritet 
Plantera och sätta vårlök. 2  
Plantering av nya träd. 2 
Anläggning av fjärilshus eller 
insektshotell med informationsskyltar. 

2 

Uppsättning av fågelholkar. 2 
Återskapa det gamla vägnätet och 
finparken med springbrunn. 

3 
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Skötselområde 3  
Ägs av: Wendelsbergs folkhögskola 
Förvaltas av: Wendelsbergs folkhögskola 

Målbeskrivning  
• Område 3 ska locka besökare vidare in i parken.  
• Parken ska i detta område huvudsakligen domineras av pelarsal av bok. Vid 

brynzonen mot slottet ska blommande träd och buskar samt några individer av ek, 
skogslönn eller lind gynnas.  
 

Återkommande åtgärder  Tid 
Rensning och underhållning av stigar. Varje år  
Kontroll av riskträd i anslutning till stigar.  Varje år.  
Se över föryngringen av trädbeståndet 
och släppa fram några yngre plantor av 
framförallt bok.  

Vart 5:e år. 

Friställning av ek vid brynzon. Inom 5-årsperiod. 
Plantering av nya träd. När gläntor uppstår 

i beståndet. 
  
Utvecklingsförslag Prioritet 
Uppsättning av orienteringstavla och 
vägvisare in i parken.  

1  
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Skötselområde 4  
Ägs av: Wendelsbergs folkhögskola 
Förvaltas av: Wendelsbergs folkhögskola 

Målbeskrivning  
• I område 4 ska de kulturhistoriska delarna såsom utsiktsplats och väg bevaras och 

där det behövs återskapas.  
• I området ska god art variation råda. Beståndet ska kompletteras med solitärer i 

busk- och mellanskiktet av lövfällande buskar eller träd samt barrträd för att öka de 
säsongsrelaterade kvalitéerna.  

• Vid slänten mot slottet ska en brynzon utvecklas med blommande träd och buskar 
samt några individer av ek, lönn eller lind.  
 

Engångsåtgärder Prioritet 
Röjning av gammal väg. 1  
  
Återkommande åtgärder  Tid 
Rensning och underhållning av stigar. Varje år  
Rensning av sly av sykomorlönn. Varje år 
Kontroll av riskträd i anslutning till stigar 
och utsiktsplats.  

Varje år.  

Rensning vid utsiktsplats och siktstråk. Vart 3:e år.  
Se över föryngringen av trädbeståndet 
och släppa fram några yngre plantor.  

Vart 5:e år. 

Friställning av ek vid brynzon. Inom 5-årsperiod. 
Plantering av nya träd. När gläntor uppstår 

i beståndet. 
  
Utvecklingsförslag Prioritet 
Anläggning av sittplats av stock och sten 
vid utsiktsplats.  

1 
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Skötselområde 5  
Ägs av: Wendelsbergs folkhögskola 
Förvaltas av: Wendelsbergs folkhögskola 

Målbeskrivning  
• Område 5 ska fortsätta locka besökare vidare in i parken.  
• I området ska de kulturhistoriska delarna såsom vägar och ränndalar bevaras och 

framhävas.  
• Området ska huvudsakligen bestå av bok i varierande åldrar men kompletteras med 

solitärer i busk- och mellanskiktet av lövfällande buskar eller träd samt barrträd för att 
öka de säsongsrelaterade kvalitéerna. 
 

Återkommande åtgärder  Tid 
Rensning och underhållning av stigar. Varje år  
Kontroll av riskträd i anslutning till stigar.  Varje år.  
Rensning av ränndalar. Varje år.  
Se över föryngringen av trädbeståndet 
och släppa fram några yngre plantor.  

Vart 5:e år. 

Plantering av nya träd. När gläntor uppstår 
i beståndet. 

Friställning av äldre ekar. Under 5-årsperiod. 
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Skötselområde 6  
Ägs av: Wendelsbergs folkhögskola 
Förvaltas av: Wendelsbergs folkhögskola 

Målbeskrivning  
• I området ska de kulturhistoriska delarna såsom vägar, dammar och ränndalar 

bevaras och framhävas.  
• Området ska i huvudsak bestå av ek och bok i varierande åldrar men kompletteras 

med solitärer i busk-och mellanskiktet av lövfällande buskar eller träd samt barrträd 
för att öka de säsongsrelaterade kvalitéerna. 

• Området runt Grandammen ska hållas rent ifrån större träd och sly.   
• Gaffelmossans utbredning i grandammen får inte spridas till övriga vatten. Redskap 

ska rengöras grundligt och vatten får inte tappas så att det riskerar att nå andra 
vattendrag och dammar. 
 

Återkommande åtgärder  Tid 
Rensning och underhållning av stigar. Varje år  
Kontrollering av riskträd i anslutning till 
stigar och sittplatser.  

Varje år.  

Rensning av ränndalar. Varje år.  
Se över föryngringen av trädbeståndet 
och släppa fram några yngre plantor.  

Vart 5:e år. 

Plantering av nya träd. När gläntor uppstår 
i beståndet. 

Friställning av äldre ekar. Under 5-årsperiod 
  
Utvecklingsförslag Prioritet 
Uppsättning av namnskylt vid damm. 1  
Anläggning av handikapparkering. 2 
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Skötselområde 7  
Ägs av: Härryda kommun 
Förvaltas av: Härryda kommun 

Målbeskrivning  
• Gläntan i området ska bibehållas och utvecklas till en artrik och intresseväckande 

plats.  
 

Återkommande åtgärder  Tid 
Rensning och underhållning av stigar. Varje år  
Underhållning av Barnens naturstig med 
skyltar och aktivitetsplatser. 

Varje år.  

Kontroll av riskträd i anslutning till stigar.  Varje år.  
Rensning av sly och högt gräs. Varje år.  
  
Utvecklingsförslag Prioritet 
Sätta upp vägvisare i större korsning. 1  
Plantera nya träd och buskar. 2  
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Skötselområde 8  
Ägs av: Härryda kommun 
Förvaltas av: Härryda kommun 

Målbeskrivning  
• I området ska de kulturhistoriska delarna såsom vägar, ränndalar, utsiktsplatser och 

dammar bevaras och framhävas.  
• Området ska vara en naturlig mötesplats där det finns plats för lek, umgänge och 

rekreation.  
• Området ska ha stor variation av ek, bok, björk, lind, tall och gran och ska 

kompletteras med barr- och lövfällande träd och buskar för att öka de 
säsongsrelaterade kvalitéerna.  
 

Återkommande åtgärder  Tid 
Tömning av papperskorg.  Varannan vecka.  
Rensning och underhållning av stigar. Varje år. 
Kontroll av riskträd i anslutning till stigar, 
sittplatser och utsiktsplatser.  

Varje år.  

Rensning av ränndalar. Varje år.  
Underhållning av Barnens naturstig med 
skyltar och aktivitetsplatser. 

Varje år.  

Kontroll av belysning utmed elljusspår. Varje år.  
Plantering av nya träd. När gläntor uppstår i 

beståndet. 
Skötsel av träskulptur. Varje år. 
Rensning av sly vid dammar och 
utsiktsplatser. 

Vart 3:e år. 

Se över föryngringen av trädbeståndet och 
släppa fram några yngre plantor.  

Vart 5:e år. 

Friställning av äldre ekar. Under 5-årsperiod 
  
Utvecklingsförslag Prioritet 
Uppsättning av vägvisare i större 
korsningar och namnskyltar vid dammar. 

1  

Anläggning av sittplatser söder och norr 
om dammarna 

1 

Anläggning av två 
tillgänglighetsanpassade sittplatser. 

1  

Uppsättning av papperskorg i anslutning 
till sittplats. 

1  

Anläggning av eldplats norr om en av 
dammarna. 

2  
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Skötselområde 9 
Ägs av: Härryda kommun 
Förvaltas av: Härryda kommun 

Målbeskrivning  
• Artdiversiteten ska i området vara stor och beståndet ska fortsätta att utvecklas fritt, 

undantaget är utbredningen av sykomorlönn. 
 

Återkommande åtgärder  Tid 
Rensning och underhållning av stigar. Varje år  
Rensning av sly av sykomorlönn. Varje år 
Kontroll av riskträd i anslutning till stigar.  Varje år.  
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Skötselområde 10 
Ägs av: Härryda kommun 
Förvaltas av: Härryda kommun 

Målbeskrivning  
• Med hjälp av orienteringstavlor och vägvisare ska besökare lockas vidare in i parken.  
• Beståndet ska förutom i områdets nordöstra del, huvudsakligen utvecklas mot en 

pelarsal av bok. I områdets nordöstra del ska en större artvariation eftersträvas. Hela 
beståndet ska kompletteras med barr- och lövfällande träd för att öka de 
säsongsrelaterade kvalitéerna.  

• Avvikande arter och äldre ekar ska friställas och framhävas.  
• I området ska de kulturhistoriska delarna såsom brunnen och bäcken bevaras och 

framhävas.  
• I området ska det finnas en mötesplats att utöva fysisk aktivitet med hjälp av redskap. 

 

Återkommande åtgärder  Tid 
Kontroll av gymutrustning.  Varje år. 
Rensning och underhållning av stigar. Varje år  
Kontroll av riskträd i anslutning till stigar.  Varje år.  
Plantering av nya träd. När gläntor uppstår 

i beståndet. 
Röjning av tätvuxna partier. Vart 5:e år.  
Se över föryngringen av trädbeståndet och 
släppa fram några yngre plantor.  

Vart 5:e år. 

Friställning av äldre ekar. Under 5-årsperiod. 
  
Utvecklingsförslag Prioritet 
Uppsättning av vägvisare i större korsningar 
och in i parken samt orienteringsskylt från 
bostadsområdet i söder. 

1  

Renovering av bäck. 2  
Anläggning av utegym. 2 
Anläggning av handikapparkering. 2  
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Skötselområde 11 
Ägs av: Härryda kommun 
Förvaltas av: Härryda kommun 

Målbeskrivning  
• I området ska de kulturhistoriska delarna såsom vägar, ledningssystem och brunnar 

restaureras, bevaras och framhävas.  
• Området ska vara en naturlig mötesplats där det finns plats för lek, umgänge och 

rekreation. Området ska upplevas öppet och inbjudande. 
• I områdets norra och östra delar ska beståndet bestå av en pelarsal med inslag av 

några lägre buskar och träd. Artdiversiteten ska vara stor.  
 

Engångsåtgärd Prioritet 
Restaurering av brunn samt brunnslock. 1  
Restaurering av underjordisk kanal från 
Stortjärn. 

2  

Framröjning av befintlig stig från öster 
fram till glänta.  

1  

  
Återkommande åtgärder  Tid 
Rensning och underhållning av stigar. Varje år  
Kontroll av riskträd i anslutning till stigar, 
sittplatser och utsiktsplatser.  

Varje år.  

Kontroll av belysning utmed elljusspår. Varje år.  
Kontroll hinderbana.  Varje år.  
Plantering av nya träd. När gläntor uppstår 

i beståndet. 
Rensning av utsiktsplats och glänta. Vart 3:e år.  
Röjning av tätvuxna partier.  Vart 5:e år.  
Se över föryngringen av trädbeståndet och 
släppa fram några yngre plantor.  

Vart 5:e år. 

Friställning av äldre ekar. Under 5-årsperiod. 
  
Utvecklingsförslag Prioritet 
Uppsättning av vägvisare i korsning. 1 
Framröjning av gammal väg, flyttblock och 
utsiktsplats med siktstråk åt söder.  

1 

Utglesning och röjning av ny glänta. 2 
Anläggning av sittplats vid utsiktsplats i 
norr.  

1 

Anläggning av naturlekplats. 2  
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Skötselområde 12 
Ägs av: Härryda kommun 
Förvaltas av: Härryda kommun 

Målbeskrivning  
• I området ska de kulturhistoriska delarna såsom vägar, dammar, vattenfall, 

utsiktsplatser och murar bevaras och framhävas.  
• Minnesplatsen ska vara en naturlig mötesplats i området och ha en 

tillgänglighetsanpassad sittplats. 
• Området ska ha stor variation av ek, bok, björk, lönn och lind och ska kompletteras 

med barr- och lövfällande träd för att öka de säsongsrelaterade kvalitéerna. I området 
närmast Trolltjärn ska utbredning av bok begränsas och beståndet bestå av främst 
björk.  
 

Engångsåtgärd Prioritet 
Flyttning av bokstam till nytt läge. 1  
  
Återkommande åtgärder Tid 
Tömning av papperskorg.  Varannan vecka.  
Ved till vedförråd. Varje månad. 
Rensning och underhållning av stigar, 
siktstråk och utsiktsplatser. 

Varje år  

Kontroll av riskträd i anslutning till stigar, 
utsiktsplatser och sittplatser.  

Varje år.  

Kontroll av belysning utmed elljusspår. Varje år.  
Rensning av sly vid dammar, klippformation 
och mur. 

Vart 3:e år.   

Plantering av nya träd. När gläntor uppstår i 
beståndet. 

Röjning av tätvuxna partier. Vart 5:e år.  
Se över föryngringen av trädbeståndet och 
släppa fram några yngre plantor.  

Vart 5:e år. 

Begränsa bokens utbredning utmed 
Trolltjärn.  

Vart 5:e år. 

  
Utvecklingsförslag Prioritet 
Uppsättning av namnskyltar vid dammar. 1  
Uppsättning av vägvisare i större korsningar 
samt orienteringsskylt vid Stortjärn. 

1  

Upprustning av minnestavla. 1 
Anläggning av eldplats vid minnesplats.  2  
Anläggning av vedförråd. 2 
Anläggning av tillgänglig sittplats vid eldplats. 2  
Anläggning av tillgänglighetsanpassad 
sittplats vid Stortjärn. 

1 

Framröjning av gammal väg fram till 
vattenfall. 

1  

Framröjning av siktstråk vid vattenfall från 
vägar i öst och väst.  

1 

Skulptur av befintlig högstubbe. 1 
Installation av belysning av klippformation. 3 
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Skötselområde 13 
Ägs av: Härryda kommun 
Förvaltas av: Härryda kommun 

Målbeskrivning  
• I området ska de kulturhistoriska delarna såsom vägar och dammar restaureras, 

bevaras och framhävas.  
• Beståndet ska i området bestå av ett varierat träd- och buskskikt dominerat av 

barrträd.  
 

Engångsåtgärd Prioritet 
Röja fram vägen till Stora Bråta.  1  
Röja fram klippformationen i norr. 1  
Friställa enar. 1  
  
Återkommande åtgärder  Tid 
Rensning och underhållning av stigar. Varje år  
Rensning av sly vid dammar. Varje år.  
Kontrollering av riskträd i anslutning till 
stigar.  

Varje år.  

Kontroll av belysning utmed elljusspår. Varje år.  
Röjning av tätvuxna partier nära stig. Vart 5:e år. 

Påbörjas omgående. 
Se över föryngringen av trädbeståndet och 
släppa fram några yngre plantor.  

Vart 5:e år. 

Plantering av nya träd. När gläntor uppstår i 
beståndet. 

  
Utvecklingsförslag Prioritet 
Uppsättning av vägvisare till Stora Bråta. 1  
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Skötselområde 14 
Ägs av: Härryda kommun 
Förvaltas av: Härryda kommun 

Målbeskrivning  
• Beståndet i området ska bestå av ett varierat träd- och buskskikt. Artdiversiteten ska 

vara stor.  
 

Återkommande åtgärder  Frekvens 
Rensning och underhållning av stigar. Varje år  
Kontroll av riskträd i anslutning till stigar 
och sittplatser.  

Varje år.  

Kontroll av belysning utmed elljusspår. Varje år.  
Röjning av tätvuxna partier nära stigar. Vart 5:e år.  
Se över föryngringen av trädbeståndet och 
släppa fram några yngre plantor.  

Vart 5:e år. 

Plantering av nya träd. När gläntor uppstår 
i beståndet. 

  
Utvecklingsförslag Prioritet 
Uppsättning av vägvisare vid större 
korsning.  

1  

Anläggning av sittplatser utmed elljusspår. 1  
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Växtförslag  
Lövfällande arter  Svenskt namn Område 

Acer circinatum vinlönn 5, 6, 8, 11, 12, 14 

Acer griseum Kopparlönn 6, 8, 12  

Acer pensylvanicum amerikansk strimlönn 5, 6, 8, 12, 14 

Acer rubrum rödlönn 1, 6, 8 

Acer rufinerve rostlönn 5, 6, 8, 11, 12, 14 

Acer spicatum axlönn 5, 6, 8, 11, 12, 14 

Acer tegmentosum manchurisk strimlönn 5, 6, 8, 11, 12, 14 

Aesculus flava gulblommig hästkastanj 1 & 2 

Carya tomentosa storbladig hickory 1 & 2  

Castanea sativa äkta kastanj 1 & 2 

Celtis occidentalis bäralm 1 & 2 

Cercidiphyllum japonicum katsura 6, 8 & 14 

Cornus kousa koreansk blomsterkornell 4, 5, 6, 8, 11, 12, 14 

Cornus controversa pagodkornell 4, 5, 6, 8, 11, 12, 14 

Fagus sylvatica ‘Pendula’ hängbok 1 

Halesia carolina snödroppsträd 6, 8 & 14 

Juglans cinerea fk Örebro E grå valnöt 1 & 2 

Juglans nigra svart valnöt 1 & 2  

Magnolia acuminata poppelmagnolia 1 & 2 

Magnolia obovata junimagnolia 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 14 

Magnolia tripetala paraplymagnolia 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 14 

Malus sp apel 1 

Morus nigra mullbär 1  

Nyssa sylvatica nyssa 1 & 2  

Ostrya carpinifolia humlebok 3, 4, 5, 6, 8, 11, 14 

Platanus acerifolia platan 1 & 2 

Robinia pseudoacasia robinia 1 & 2 

Prunus sp körsbär 1  

Pterocaria fraxinifolia kaukasisk vingnöt 1,  
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Barrträd  Svenskt namn Område 

Abies amabilis purpurgran 3, 4, 5, 6, 8, 11, 14 

Metasequoia glyptostroboides kinesisk sekvoja 6, 8, 12, 14 

Skiadoptys verticillata solfjädertall 3, 4, 5, 6, 8,  11, 14 

Taxus baccata idegran 3, 4, 5, 6, 8,  10, 11, 14 

Thuja plicata jättetuja 3, 4, 5, 6, 8,  11, 14 

Tsuga heterophylla jättehemlock 3, 4, 5, 6, 8, 11, 14 
 

Vårlök Svenskt namn Område 

Chionodoxa luciliae vårstjärna 1, 2 & 8 

Eranthis hyeamalis vintergäck 1, 2 & 8 

Gagea lutea vårlök 1, 2 & 8 

Galanthus nivalis snödroppar 1 & 2 

Leocojum vernum snöklocka 1, 2 & 8 

Scilla sibirica rysk blåstjärna 1, 2 & 8 

Tulipa sylvestris Vildtulpan 1 & 2 
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Naturområdet 
Ägs av: Härryda kommun 
Förvaltas av: Härryda kommun 

Övergripande mål  
• Besökare ska kunna utnyttja naturområdet till att promenera, springa, orientera, 

träna, leka, ha picknick, grilla/göra upp eld, titta närmare på naturen mm.  
 

• Vid stigarna skall sikt och framkomligheten ska vara god.  
 

• Besökare ska känna sig trygga och det ska vara lätt att orientera sig.  
 

• Skyltning till och i området ska vara tydlig.  

Övergripande åtgärder  
• Röjning längs med stigarna ska ske återkommande och med hänsyn till platsen. 

  
• Vegetationen längs med stigar och sittplatser ska ses över regelbundet, eventuella 

ska hanteras.  
 

• Orienteringsskyltar, vägvisare och stigmarkeringar ska sättas upp i anslutning till och 
inne i området för att öka orienterbarheten. Vägvisare ska finnas vid varje korsning 
eller besöksmål. Orienteringsskyltar ska finnas vid entréerna och vid Utsiktsplatserna. 
Stigmarkeringar på träd eller stenar ska återkomma med en intervall på 20-50 meter 
längs stigarna. 
 

• Framröjning ska ske av stig i öst-västlig riktning i norra delen av området som binder 
samman stigen mot Bråta industriområde och stigen mot Rådanäs. 
 

• Vid blötare partier ska upphöjda spänger anläggas. 
 

• Vid utsiktsplatser ska sikten vara god. Röjning ska ske varsamt och med hänsyn till 
varje plats.  
 

• Sittplatser ska finnas vid utsiktsplatserna.  

Återkommande åtgärder  Frekvens 
Rensning och underhållning av stigar och 
utsiktsplatser. 

Varje år  

Kontroll och underhåll av spänger och 
sittplatser. 

Varje år. 

Kontroll av riskträd i anslutning till stigar.  Varje år.  
Kontrollera och fylla på stigmarkeringar. Varje år.  
  
Utvecklingsförslag Prioritet 
Uppsättning av vägvisare och 
informationsskylt. 

1 

Stigmarkering 1 
Röja fram ny stig mellan Bråta 
industriområde och Rådanäs. 

1  

Anläggning av nytt vindskydd. 2  
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Skyddsvärda träd

   

För att klassas som ett särskilt skyddsvärt träd ska någon av 
följande parametrar vara uppfyllda:
– Trädet ska ha en omkrets över 250cm i brösthöjd
– Trädet är hamlat
– Trädet ska ha stora håligheter och en omkrets över 200 
cm i brösthöjd

Inventeringen utfördes 2008 av Härryda kommun

Al
Alm
Ask
Bok
Blodbok

Art

Teckenförklaring

Hängbok
Ek
Hästkastanj
Lind
Sykomorlönn

Vitalitet

   

Frisk   
Klart försämrade 
Döende  
Död   
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Årsrapporter från råden 2020 
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Utvecklingsfunktionen 
Dragana Mrdja  
  
 

  

  

 

   
 

 
 

Pensionärsrådet 2020 
Pensionärsrådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig 
information mellan kommunen och företrädare för pensionärsorganisationerna. 
Rådet är ett referensorgan i frågor som berör pensionärer inom såväl 
kommunstyrelsens som välfärdsnämndens ansvarsområde. Rådet är en viktig 
kanal till de äldre i samhället och det är därför angeläget att rådet ges reella 
möjligheter att fullgöra sina uppgifter och att dess synpunkter beaktas. 
 
 
Pensionärsrådet har under 2020 arbetat med att belysa frågor som berör de 
äldre i kommunen och pensionärsorganisationerna har under året framförallt 
lyft fram frågan om boendeformer för äldre, bland annat trygghetsboende. 
Organisationerna i rådet vill fortsatt trycka på att behovet av särskilda 
boende i kommunen är stort, särskilt när det gäller ensamboende med 
kognitiv svikt (demens). Organisationerna i rådet vill även fortsatt trycka på 
att behovet av trygghetsboenden för de med somatiska sjukdomar är stort.   
 
Pensionärsrådet överlämnade organisationernas skrivelse Förslag till 
definition av Trygghetsboende inklusive riktlinjer för desamma, till 
kommunstyrelsen och välfärdsnämnden.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Pensionärsrådet har lämnat sina synpunkter till förvaltningen på bland 
annat: 
 

- Riktlinjer för biståndsinsatser enligt socialtjänstlagen till personer  
över 65 år, personer under 65 år med fysiska och/eller psykiska 
funktionsnedsättningar samt personer som befinner sig i livets slutskede 

- Detaljplan för Bråta 2:139 m fl. vid Landvettersjön i Mölnlycke 

Utifrån rådets roll som referensorgan och remissinstans till kommunstyrelsen och 
välfärdsnämnden är det viktigt att det så tidigt det är möjligt ges tillfälle att inkomma 
med synpunkter på de frågor som rör rådets intresseområden.
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- Budget/plan  
- Detaljplan för del av Hulebäck 1:34 m. fl. Ny skola i Djupedalsäng i 

Mölnlycke 
- Träffpunkter på särskilt boende för äldre 
- Översiktsplan för Härryda kommun, ÖP2012, fördjupning av 

Landvetter Södra 
- Detaljplan för Prästgärde 1:69 Hotell 

 
 
Pensionärsrådet har bland annat fått information om: 
 

- Lokalresursplanering för socialtjänsten 
- Avveckling av kommunens tomt- och bostadskö 
- Ekonomi – årshjul för budgetarbete  
- Lagstiftning kring biståndsbedömningen 
- Biståndsbedömningsprocessen i praktiken 
- Stöd till efterlevande 
- Instruktion för pensionärsrådet 
- Öppna jämförelser 
- Kommunens hemtjänst 
- Kvaliteten inom äldreomsorgen 

 
 
Coronapandemin 
 
Rådet har fått kontinuerlig information med anledning av Coronapandemin. 
Under perioden april-december har rådet fått åtta informationsbrev från 
sektorn för socialtjänst. Lena Lager, sektorchef för socialtjänst har också 
deltagit på mötet den 1 oktober och informerat om förvaltningens och 
sektorns övergripande arbete i samband med Coronapandemin. 

Rådet har fått ställa in tre av sina planerade möten pga. den rådande 
situationen. Rådet har dock inte helt pausat sitt arbete. För att inte för många 
ärenden skulle behandlas under hösten och för att rådets skulle få adekvat 
information i god tid så hade presidiet beslutat att en del 
informationsmaterial som skulle tagits upp på de inställda mötena skulle 
skickas till ledamöterna.  
 
Pensionärsrådet har bland annat skickats information om: 

- Välfärdsbokslut 2019 
- Miljöbokslut 2019 
- Bedömning av plan för lokaler och särskilt boende (PSB) 2021-2025 

inom socialtjänsten 
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- Strategisk plan Agenda 2030, version 2.0 
- Nya policyn för representation för medarbetare och förtroendevalda i 

Härryda kommun 
- Verksamhetsberättelse 2019 för kommunstyrelse 
- Verksamhetsberättelse 2019 för välfärdsnämnden 

 
Rådet har också lämnat in er rad synpunkter på både detaljplaner och andra 
ärenden under tiden.  
 
Ordförande i rådet har under 2020 kontinuerligt delgivit KPR skriftliga 
rapporter om ärenden som det beslutats om på kommunstyrelsens och 
välfärdsnämndens sammanträden och som berör 
pensionärsorganisationernas intresseområden. 
 
Under hösten 2020 har rådet återupptagit sina möten som har både förlängts 
till tre timmar och genomförts delvis på distans.  
 
 
Övrigt under 2020 
 
Ledamöterna i rådet har delgivits Lokalresursplan 2020-2024, 
Verksamhetsplan kommunstyrelsen 2020-2022 och Verksamhetsplan 
välfärdsnämnden 2020-2022. 
 
Tina Forsgren, verksamhetschef för vård och omsorg och Carina Fransson, 
verksamhetschef för hälsa och bistånd har deltagit vid sammanträden under 
året och informerat om vad som händer inom verksamheterna. 
 
Protokollen från pensionärsrådet delges kommunstyrelsen, välfärdsnämnden 
och rådet för funktionshinderfrågor samt finns tillgängliga på kommunens 
intranät, IDA. 
 
 
 
Kersti Lagergren,  
Ordförande i pensionärsrådet
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Rådet för funktionshinderfrågor 
2020 
I Instruktionerna för rådet för funktionshinderfrågor står det att rådet är ett 
organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan 
kommunen och företrädare för de funktionsnedsattas riksorganisationer i 
kommunen. Rådet är ett referensorgan i frågor som berör personer med 
funktionsnedsättning och handikapprörelsen inom såväl kommunstyrelsens 
som välfärdsnämndens ansvarsområde. Rådet är en viktig kanal till personer 
med funktionsnedsättning i samhället och det är därför angeläget att rådet 
ges reella möjligheter att fullgöra sina uppgifter och att dess synpunkter 
beaktas. 
 
Rådet för funktionshinderfrågor har under 2020 fortsatt sitt arbete med att 
lyfta fram vikten av jämlikhet och delaktighet för personer med 
funktionsnedsättning.  
 
Rådet har även lyft frågan om struktur/rutin för hantering av rådens 
synpunkter. 
 
 
 
 
 
 
 
Rådet har haft möjlighet att lämna synpunkter till förvaltningen på 
bland annat: 
 

 Detaljplan Del av Råda 1:1 m.fl. MÖLNLYCKEMOTET 
 Höjningen av egenavgift för färdtjänst i Härryda kommun 
 Detaljplan Prästgärde 1:69 HOTELL i Härryda, Härryda kommun 
 Riktlinjer för bistånd enligt Socialtjänstlagen avseende ärenden som 

rör äldre personer (över 65 år) och personer med 
funktionsnedsättning 

 Översyn av kollektivtrafiken i Härryda kommun angående 
kommunal busstrafik Mölnlycke – Mölndal 

Utifrån rådets roll som referensorgan och remissinstans till kommunstyrelsen och 
välfärdsnämnden är det viktigt att det så tidigt det är möjligt ges tillfälle att inkomma 
med synpunkter på de frågor som rör rådets intresseområden.
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 Budget/plan  
 Synpunkter på översiktsplan ÖP2012 
 Fördjupning av Landvetter södra, Härryda kommun 
 Upprustning av Wendelsbergsparkens friluftsområde 

 
 
 
Rådet har bland annat fått information om:  
 

 Tillgänglighetsanpassad badplats  
 Förslag på lokalresursplanering för socialtjänsten 2021-2025 
 Brukarundersökning 
 Habiliteringsersättning 
 Riktlinjer för den enskildes ersättning till kommunen 
 Riktlinje för beräkning av avgiftsutrymme 
 Information om uppdrag socialpsykiatri 
 Webbtillgänglighet 
 Synpunktshantering under detaljplaneprocessen 
 Hållbarhetsstrategiskt program 
 Information om uppdrag om fortsatt utvecklingsarbete: uppdrag att 

ta fram förslag på årshjul för rådens arbete och uppdrag att ta fram 
förslag på struktur/rutin för hantering av rådens synpunkter. 

 
 
 
Coronapandemin 
 
Rådet har fått kontinuerlig information med anledning av Coronapandemin. 
Under perioden april-december har rådet fått åtta informationsbrev från 
sektorn för socialtjänst. Lena Lager, sektorchef för socialtjänst har deltagit 
på mötet den 25 augusti och informerat om förvaltningens och sektorns 
övergripande arbete i samband med Coronapandemin.  

Rådet har fått ställa in ett av sina planerade möten pga. den rådande 
situationen. För att inte för många ärenden skulle behandlas under hösten 
och för att rådets skulle få adekvat information i god tid så hade presidiet 
beslutat att en del informationsmaterial som skulle tagits upp på det inställda 
mötet skulle skickas till ledamöterna.  
 
Rådet har bland annat skickats information om: 

- Välfärdsbokslut 2019 
- Miljöbokslut 2019 
- Bedömning av plan för lokaler och särskilt boende (PSB) 2021-2025 

inom socialtjänsten 
- Strategisk plan Agenda 2030, version 2.0 
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- Nya policyn för representation för medarbetare och förtroendevalda i 
Härryda kommun 

- Verksamhetsberättelse 2019 för kommunstyrelse 
- Verksamhetsberättelse 2019 för välfärdsnämnden 

 
Ordförande i rådet har skickat rapport från kommunstyrelsens och 
välfärdsnämndens sammanträden som berör rådets intresseområden. 
 
Under hösten 2020 har rådet genomförts sina möten delvis på distans.  
 
 
 
Övrigt under 2020 
 
Ledamöterna i rådet har delgivits Lokalresursplan 2020-2024, 
Verksamhetsplan kommunstyrelsen 2020-2022 och Verksamhetsplan 
välfärdsnämnden 2020-2022. 
 
Karin Lindell, verksamhetschef för funktionsstöd, och Carina Fransson, 
verksamhetschef för hälsa och bistånd, har deltagit vid sammanträden under 
året och informerat om vad som händer inom verksamheterna. 
 
En arbetsgrupp inom rådet har tagit emot nomineringar till bemötande och 
tillgänglighetspriset och föreslagit mottagare av priset. Kommunens 
bemötande och tillgänglighetspris 2020 gick till Hampus Jaksch, 
fritidsledaren på Landvetterskolan som har bland annat hjälpt 
hemmasittande barn att hitta tillbaka till skolan och finna glädjen i sin 
skolgång och utbildning. Pga. coronapandemin har utdelningen av priset 
flyttats till nationaldagsfirandet 2021.  
 
På samtliga sammanträden har rådet fått information om ärenden som 
det beslutades om på kommunstyrelsens och välfärdsnämndens 
sammanträden och som berör rådets intresseområden. 
 
Protokollen från rådet för funktionshinderfrågor delges kommunstyrelsen, 
välfärdsnämnden och pensionärsrådet samt finns tillgängliga för 
verksamheterna i kommunen utifrån att de läggs på kommunens intranät, 
IDA. 
 
 
 
Ronny Sjöberg, 
Ordförande i rådet för funktionshinderfrågor
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Rådet för idéburna 
organisationer 2020 
Rådet för idéburna organisationer är ett organ för samråd och ömsesidig 
information mellan kommunen och företrädare för föreningar och idéburna 
organisationer i kommunen. Rådet är ett referensorgan i frågor som berör 
rådens intresseområden inom såväl kommunstyrelsens som 
välfärdsnämndens ansvarsområde. Dialog mellan rådet och styrelse/nämnd 
breddar och fördjupar beslutsunderlag och skapar förståelse och förtroende. 
Rådet har under 2020 fortsatt sitt arbete med att verka för ökade möjligheter 
att synliggöra och stärka de idéburna organisationernas roll som röstbärare, 
liksom deras möjligheter att utgöra en självständig och viktig aktör inom 
välfärdsutvecklingen. 
 
 
 
 
 
 
Rådet har under 2020 bland annat fått information om: 

- Budgetprocessen 
- Landvetter södra 
- Hållbarhetsstrategiskt program 
- Civilsamhällets roll i framtiden  
- Dialog med verksamhetschef kultur och fritid 
- Miljöbokslut och välfärdsbokslut 
- Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland 

 
Översyn av föreningsstöd och taxor inom fritidsområdet/Stöd till 
ideella föreningar och folkbildning 
Under våren 2020 har rådet behandlat ärendet Översyn av föreningsstöd och 
taxor inom fritidsområdet/Stöd till ideella föreningar och folkbildning.  
 
Den 3 december 2019 § 29 beslutade de idéburna organisationerna i rådet 
att inrätta en referensgrupp bestående av fem föreningsrepresentanter för 
arbetet med översynen.  

Utifrån rådets roll som referensorgan och remissinstans till kommunstyrelsen och 
välfärdsnämnden är det viktigt att det så tidigt det är möjligt ges tillfälle att inkomma 
med synpunkter på de frågor som rör rådets intresseområden. 
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Representanterna företrädde hela föreningslivets intresse och syftet var att 
tillsammans med planeringsledare på föreningsservice pröva olika 
bidragsmodeller. 
 
Rådets presidium kallade till ett extrainsatt sammanträde i juni 2020 för att 
behandla ärendet och lämna synpunkter på förvaltningens förslag. 
 
Övrigt under 2020 
Rådet har bland annat som uppgift att två gånger per år anordna öppna 
möten med de idéburna organisationer som verkar inom kommunen. Det 
öppna mötet som var planerat den 20 mars ställdes in pga. coronapandemin.  
Den 20 oktober bjöd rådet in till ett öppet möte i Hulebäcksgymnasiet i 
Mölnlycke med följande punkter på agendan: Information från kultur- och 
fritidsverksamheten, Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland, återkoppling i 
ärendet Framtidens stöd till ideell verksamhet, föreläsning om 
civilsamhället samt de idéburna organisationernas val av nya ledamöter för 
mandatperioden 2021-2022.  
 
Coronapandemin har påverkat rådets arbete under 2020. Utöver vårens 
inställda öppna möte har rådet även genomfört en del sammanträden på 
distans. Ledamöter som saknar den tekniska utrustning som krävs vid 
digitala möten har haft möjlighet att låna utrustning eller få stöd av 
förvaltningen i kommunens lokaler. 
  
På samtliga sammanträden har rådet fått information om ärenden som har 
behandlats på kommunstyrelsens och välfärdsnämndens sammanträden som 
rör rådets intresseområden. 
 
Protokollen från rådet för idéburna organisationer rådet delges 
kommunstyrelsen och välfärdsnämnden samt finns tillgängliga för 
verksamheterna i förvaltningen på kommunens intranät, IDA. 
 
 
Patrik Nordgren, 
Ordförande i rådet för idéburna organisationer 
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Brottsförebyggande rådet 2020 
 
Brottsförebyggande rådet består av företrädare för Härryda kommun, 
polismyndigheten, av kommunen upphandlat väktarbolag samt 
organisationer med intresse i brottspreventiva frågor. Rådet är ett organ för 
samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för de 
i rådet ingående organisationerna. Rådet är organisatoriskt underställt 
kommunstyrelsen och har som referensorgan inte ställning som kommunal 
nämnd eller styrelse.  
 
 
Brottsförebyggande rådet har under 2020 arbetat med att belysa frågor 
som rör säkerhet och trygghet i Härryda kommun:  
 

- Representanter från polisen har deltagit på rådets sammanträden och 
lämnat lägesrapport över brottssituationen i kommunen. 

- Representanter från Securitas har deltagit på rådets sammanträden 
och informerat om Securitas insatser i kommunen. 

- Kommunens säkerhetsansvarige har deltagit på rådets sammanträden 
och lämnat rapport om kommunens säkerhetsarbete.  
 

 
Brottsförebyggande rådet har bland annat fått information om: 
 

- Knivskärning i Landvetter centrum  
- SSPF - samarbetet mellan skola, socialtjänst, polis och fritid  
- Kommunens otrygga plaster  
- Västtrafikens arbete med trygghetsfrågor och kameraövervakning på 

bussar, resecenter, busskurer och pendelparkeringar 
- Securitas arbete med kameraövervakning och larmcentral 
- Säkerhetssituationen på Landvetters kulturhus och bibliotek 
- Branden på Ekdalaskolan 
- Insatsen vid bilskroten i Härryda 
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Uppdrag att ta fram förslag till åtgärder och genomförandeplan med 
syfte att öka den upplevda tryggheten i Härryda kommun 
 
I § 318/2019 från kommunstyrelsens sammanträde den 7 november 2019 
uppdrog kommunstyrelsen åt Brottsförebyggandet rådet (BRÅ) i Härryda 
kommun att i samarbete med förvaltningen arbeta fram förslag till åtgärder 
och genomförandeplan, med syfte att rejält öka den upplevda tryggheten i 
hela Härryda kommun. Partier ur kommunstyrelsen som ej har 
representation i BRA fick utse var sin representant ur kommunstyrelsen att 
ingå i BRA under tiden för arbetet. 
 
I § 440/2020 från kommunstyrelsens sammanträde den 19 november 2020 
antog kommunstyrelsen Handlingsplan för att öka den upplevda tryggheten 
i Härryda kommun som brottsförebyggande rådet arbetat fram.  
 
Handlingsplanen utgår från den lokala lägesbilden och den kunskap som 
finns inom Polisen och förvaltningen och ska användas som stöd för det 
lokala brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i Härryda 
kommun. Handlingsplanen innehåller problembilder samt förslag på 
åtgärder. Beslut om respektive åtgärd och dess finansiering fattas i 
kommunstyrelsen respektive välfärdsnämnden. Handlingsplanen kommer 
att revideras under 2021. 
 
 
Övrigt 
 
Protokollen från brottsförebyggande rådet delges kommunstyrelsen och 
välfärdsnämnden samt finns tillgängliga på kommunens intranät, IDA. 
 
 
 
Per Vorberg, 
Ordförande i Brottsförebyggande rådet
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Årsrapport för ungdomsrådet 
 

Ungdomsrådet har under 2020 fortsatt att hitta och etablera former för 
arbetet, för att i ökad utsträckning ge unga möjlighet att inkomma med 
synpunkter i frågor som rör rådets intresseområden samt säkerställa adekvat 
återkoppling till rådet angående framförda synpunkter.  
Ungdomsrådet är ett forum för överläggningar, samråd och utbyte av 
ömsesidig information mellan beslutsfattare i kommunen och företrädare för 
ungdomar i årskurs 8 och 9 samt gymnasiet.  
Syftet med ungdomsrådet är att ungdomar i kommunen ska få större 
möjlighet att påverka frågor som rör barn och unga, samt att öka intresset 
för demokrati och politik.  
Ungdomsrådet syftar också till att vara ett referensorgan i frågor som berör 
barn och unga inom såväl kommunstyrelsens som välfärdsnämndens 
ansvarsområde.  

Rådet har under 2020 fått tillfälle att yttra sig över bland annat:  
 Översyn av föreningsstöd och taxor inom fritidsområdet 

 Handlingsplan för att förebygga brottslighet 

 Ny översiktsplan för Härryda kommun (dialog september 2020) 
 
Rådet har under 2020 bland annat fått information om: 

 Fritids- och lovaktiviteter som finns tillgängliga för unga i 
kommunen och kontaktvägar för att ge förslag på nya aktiviteter 

 Budgetprocessen i kommunen och hur planeringen av budgeten går 
till 

 Kommunens brotts- och drogförebyggande arbete 

 Kommunens arbete för att motverka psykisk ohälsa bland barn och 
unga 

Utifrån rådets roll som referensorgan till kommunstyrelsen och 
välfärdsnämnden är det viktigt att det så tidigt det är möjligt ges tillfälle 
att inkomma med synpunkter på de frågor som rör rådets 
intresseområden.
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 Hur synpunkter gällande kollektivtrafik kan framföras till Västtrafik  

 Skolors arbete för att motverka diskriminering, mobbning och 
kränkningar 

 Kommunens mottagande och integration av nyanlända 

 Hur kommunen arbetar för att främja hållbarhet – Agenda 2030 
 
Övrigt under 2020 
Under 2020 har rådet fått tillfälle att yttra sig om ärendet översyn av 
föreningsstöd och taxor inom fritidsområdet av Mats Rosendahl, 
planeringsledare fritid. Rådet har under ett ordinarie sammanträde fått yttra 
sig över innehållet i handlingsplanen för att förebygga brottslighet. Vid ett 
extra möte i september 2020 anordnades också en workshop för att 
möjliggöra för rådet att inkomma med synpunkter gällande den nya 
översiktsplanen för kommunen. Resultatet av dialogen har sammanställts 
inom sektorn för samhällsbyggnad.  
 
Under året har en aktuell fråga varit behovet att bilda olika grupper inom 
rådet som driver olika frågor utifrån intresse. Till exempel kan en viss grupp 
ungdomsledamöter vara extra intresserade av kollektivstrafiksfrågor eller 
idéer gällande fritidsaktiviteter för unga och kan då få stöd och hjälp att 
driva denna fråga av personal inom sektorn för utbildning, kultur och fritid. 
Tjänstepersoner som arbetar med rådet har till uppgift att vara ett stöd till 
ungdomsledamöterna gällande olika former att göra sin röst hörd i 
kommunen.  
 
Efter önskemål från ungdomsledamöter i rådet har antalet sammanträden 
justerats till 2 st/termin. Detta har tyvärr inte kunnat uppfyllas under 2020 
på grund av pandemin. Den planerade sommaravslutningen i maj 2020 fick 
också ställas in på grund av smittspridningen.   
 
Protokollen från rådet delges kommunstyrelsen och välfärdsnämnden samt 
finns tillgängliga för verksamheterna i förvaltningen på kommunens 
hemsida (harryda.se/ungdomsradet).   
 
Ella Hagberg,  
Ordförande i ungdomsrådet
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GryaabAB 

Utdrag ur Protokoll 
Sammanträdesdatum: 2021-02-05 

Kvalitet, säkerhet och arbetsmiljö 
§ 98 d) Gryaab AB:s årsrapport 2020 

VD redogjorde för Gryaab AB:s årsrapport för år 2020, Bilaga C. 

Beslut 

Styrelsen beslutade att godkänna årsrapporten för 2020 och att denna ska 
översändas till kommunstyrelsen i Göteborgs Stad samt kommunstyrelserna i 
övriga delägarkommuner. Beslutet förklarades omedelbart justerat. 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen i Göteborgs Stad och kommunstyrelserna i övriga 
delägarkommuner 

Dag för justering 
2021-02-05 

Vid protokollet 

C,,;.g!.~OE----- 
Sekreterare 

Ordförande 

rr~~ 
Peter Rundström 

Justerande 

Gryaab AB, protokollsutdrag 1 (1) 
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Gryaab AB, beslutsunderlag  1 (2) 

Årsrapport 2020 för Gryaab AB  
Förslag till beslut 
I styrelsen för Gryaab AB: 

1. Årsrapport 2020 enligt bilaga 1 godkänns och skickas till kommunstyrelsen i 
Göteborgs Stad och kommunstyrelserna i övriga delägarkommuner.   

2. Besluten under denna paragraf förklaras omedelbart justerade.  

Sammanfattning 
Gryaab AB ska inom ramen för kommunstyrelsernas uppsiktsplikt återföra väsentlig 
information till kommunstyrelserna. Det sker bl.a. genom de ordinarie uppföljnings-
delårsrapporterna.  

Årsrapport 2020 är den tredje rapporten enligt Göteborgs Stads förändrade struktur för 
uppföljning. Avsnitten 1-3 är avsedda för Gryaabs rapportering av väsentlig 
styrinformation till kommunstyrelsen, avsnitt 4 utgör uppföljning till Göteborgs Stadshus 
AB medan rapportering till styrelsen sker i avsnitt 5-6. Som bilaga till årsrapport 2020 
ligger de inlämnade rapporterna Särskild uppföljning till stadens årsredovisning och 
central lägesbild trygghet. Som bilaga ligger även Gryaabs personalanalys 2020.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Gryaab har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Gryaab har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.  

Bedömning ur social dimension 
Gryaab har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.  

Samverkan 
Delårsrapporten har behandlats på samverkansgruppsmöte den 29 januari 2021.   

Bilagor 

1. Årsrapport 2020 Gryaab AB  

 

Beslutsunderlag  
Styrelsen 210205   
  
 

Handläggare: Karin van der Salm  
Telefon: 031-64 74 89  
E-post: karin.van.der.salm@gryaab.se  
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Gryaab AB, beslutsunderlag   2 (2) 

 

Ärendet  
Styrelsen har att ta ställning till förslag till årsrapport 2020 (bilaga 1) som ska redovisas 
till Kommunstyrelsen i Göteborgs Stad och övriga delägarkommuners kommunstyrelser. 
Sista dag för beslut i styrelse är den 15 februari 2021.  

Beskrivning av ärendet 
Gryaab AB ska inom ramen för kommunstyrelsernas uppsiktsplikt återföra väsentlig 
information till kommunstyrelserna. Det sker bl.a. genom de ordinarie uppföljnings-
delårsrapporterna.  

Årsrapport 2020 är den tredje rapporten enligt Göteborgs Stads förändrade struktur för 
uppföljning. Avsnitten 1-3 är avsedda för Gryaabs rapportering av väsentlig 
styrinformation till kommunstyrelsen, avsnitt 4 utgör uppföljning till Göteborgs Stadshus 
AB medan rapportering till styrelsen sker i avsnitt 5-6. Som bilaga till årsrapport 2020 
ligger de inlämnade rapporterna Särskild uppföljning till stadens årsredovisning och 
Central lägesbild trygghet. Som bilaga ligger även Gryaabs personalanalys 2020.  

Bedömning av ärendets principiella beskaffenhet  
Beslutet avser en uppföljningsrapport till kommunstyrelsen. Gryaab bedömer inte att 
ärendet är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.  

Gryaabs bedömning 
Gryaab har upprättat förslag till årsrapport 2020. Styrelsens föreslås godkänna rapporten 
enligt bilaga 1 och att den skickas till kommunstyrelsen i Göteborgs Stad och 
kommunstyrelserna i övriga delägarkommuner.   
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Gryaab AB  
 2021-02-02 

1 Sammanfattning 
Gryaabs huvuduppgift är att rena avloppsvatten från ägarkommunerna samt i 
möjligaste mån tillvarata det som är värdefullt i vattnet. Under 2020 har 
reningsverksamheten uppfyllt samtliga miljökrav med god marginal. Målet som 
gällde återföring av slam till jordbruk uppnåddes ej, 46% återfördes mot målet på 
50 %. Gryaab gör 2020 ett positivt resultat på 17,5 mkr före bokslutsdispositioner 
mot budgeterade 6 tkr. Avgiften till ägarkommunerna för 2020 är 328 mkr i 
enlighet med budget. 
 
Under året behandlades Lilla Edets ansökan om delägarskap. Gryaabs styrelse 
beslutade, med utgångspunkt i Gryaab AB:s tekniska och ekonomiska delegations 
rekommendation, att rekommendera att Lilla Edet inte erbjuds delägarskap och att 
ärendet skulle översändas till ägarrådet för samråd. 

Miljöprövningsdelegationen beslutade i januari 2020 att ge Gryaab fortsatt tillstånd 
till verksamheten vid Ryaverket. Det nya tillståndet innebär att Gryaabs uppdrag att 
behandla avloppsvatten från ägarkommunerna kan fortgå planenligt t.o.m. år 2036. 
Det nya miljötillståndet togs i anspråk 2021. 

Tillståndet är förenat med ett antal villkor som Gryaab är skyldigt att följa. 
Miljötillståndet anger tydliga förväntningar på strängare reningskrav efter 2036. 
Genom utredningsvillkor ställer Länsstyrelsen krav att redovisa hur en anläggning 
som klarar betydligt strängare krav ska utformas. Även Gryaab ser att nuvarande 
anläggning då kommer att ha nått sin maxkapacitet varför utbyggnadsprojektet Nya 
Rya har startats. 

Gryaab har höga ambitioner inom arbetsmiljö och säkerhet. Under 2020 har en 
säkerhetskultursundersökning genomförts med mycket gott resultat.  Utifrån 
genomförda psykosociala arbetsmiljöronder har handlingsplaner för 2021 tagits 
fram. 

Gryaabs utveckling beskrivs och analyseras varje år när verksamhetsplan och 
budget för följande verksamhetsår tas fram. I verksamhetsplanen ingår bland annat 
en ekonomisk långtidsplan för de närmaste tio åren. Den visar att Gryaabs 
utveckling, verksamhet och kostnader till största del påverkas av de skärpta 
reningskrav som förväntas efter 2036. 

Gryaabs avgift kommer fortsätta öka de närmaste åren som en följd av pågående 
och planerade investeringar. I den ekonomiska långtidsplanen uppskattar Gryaab 
att avgiften till ägarkommunerna kommer att ha ökat till cirka 400 mkr år 2031. I 
planen ingår flera reinvesteringsprojekt för att bibehålla kvaliteten i den åldrande 
anläggningen. Dessutom ingår nyinvesteringsprojekt för att uppnå nya eller ökade 
krav. 

Påverkan med anledning av Covid-19  

Utifrån ett riskanalysarbete tog Gryaab i ett tidigt skede fram en handlingsplan med 
syfte att säkerställa driften samt minska risken att medarbetare blev smittade. 
Handlingsplanen tar avstamp i Gbg:s stads handlingsplan men är anpassad till 
Gryaabs verksamhet och dess specifika risker. Gryaab följer även utvecklingen 
inom VA-branschen både nationellt och internationellt. Gryaabs verksamhet har ej 
påverkats utan bedöms även i fortsättningen kunna fortsätta enligt plan. 
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2 Väsentlig styrinformation till 
kommunstyrelsen 

2.1 Verksamhetens utveckling 

2.1.1 Redovisning av resultat 

Effektmått och övriga mått/nyckeltal 

Mått/nyckeltal Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Kostnad per debiterat vatten (kr/m3) 5,97 6,24 5,85 

Kostnad per ansluten person (kr) 406,2 414,7 389,3 

Reningsresultat kväve (mg/l) 6,0 7,1 6,1 

Reningsresultat fosfor (mg/l) 0,22 0,23 0,20 

Reningsresultat BOD7 (mg/l) 6,9 8,0 5,7 

Avgift till ägarkommunerna (mkr) 321 325 328 

Belastning i antal personer 778790 790000 797 485 

Biogasproduktion (GWh) 73,9 74,0 68,6 

Total slamproduktion (ton) 55 542 53 568 52 766 

Andel slam som är Revaq-certifierat 55% 58% 46% 

Volym-, intäkts- och kostnadsutveckling 

Mått 2018 2019 2020 

Intäkter 363,4 368,7 371,5 

Kostnader 335,2 350,1 340,6 

Resultat efter finansiella kostnader 4,6 -2,6 17,5 

Antal årsarbetare 102,0 112,0 115,6 

Arbetad tid 164 355,8 179 517,3 184 931,4 

Sjukfrånvaro *2,6% *3,0% *4,2% 

*tom november respektive år. Redovisningen av sjukfrånvaron är släpande en 
månad. 

2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling 
Gryaab redovisar ett resultat på 17,5 miljoner plus innan bokslutsdispositioner mot 
budgeterat resultat på -6 tkr 

Orsak till att avvikelsen uppstått 

Gryaab utförde sitt uppdrag till lägre kostnad än budgeterat. 
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Gryaabs kapitalkostnader var väsentligt lägre än budgeterat på grund av lägre räntesats. 

Konsekvenser för de verksamheten är till för 

ingen 

Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer 

ingen 

Ekonomiska konsekvenser 

Överskottet läggs till Gryaabs obeskattade reserver. 

Vidtagna åtgärder 

Ingen 

 

Orsak till att avvikelsen uppstått 

 

Konsekvenser för de verksamheten är till för 

 

Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer 

 

Ekonomiska konsekvenser 

 

Vidtagna åtgärder 

 

2.1.3 Övrig väsentlig koncerninformation till kommunstyrelsen 
Gryaab har ingen övrig väsentlig koncerninformation till kommunstyrelsen 

2.2 Kommunfullmäktiges budgetmål 

2.2.1 Styrelsespecifika mål från KF 
Gryaab har inte fått några styrelsespecifika mål i KF:s budget 

2.2.2 Styrelsespecifika mål från KF 

2.2.3 Verksamhetsnära mål 
Styrelsen har inte tagit beslut om verksamhetsnära mål och indikationer för 2020 
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3 Övrig uppföljning till 
kommunstyrelsen 

3.1 Utveckling inom personalområdet 

3.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR-
perspektiv 
  2018 2019 2020 

Total sjukfrånvaro % *2,6% *3,0% *4,2% 

Bolagsextern 
personalomsättning* 
(%) 

4,4% 5,1% 6,7% 

* tom november respektive år. Redovisningen av sjukfrånvaron är släpande en 
månad. 

3.1.2 Analys av situationen inom HR-området 
Covid-19 har satt stor prägel på 2020 och kommer antagligen även att påverka 
kommande år. Gryaabs verksamheter har kunnat pågå i stort sätt som vanligt. 
Covid-19 har inte påverkat våra siffror i form av sjukfrånvaro nämnvärt. En liten 
uppgång har skett kopplat till faktiskt sjukdom. Sedan har det varit en del 
medarbetare som känt oro kring att bli smittad eller att smitta andra i ens närhet. 
Även insikten av vikten i att stanna hemma vid symptom har troligen påverkat 
siffrorna något. Bortsett från de hårda siffrorna så har pandemin påverkat vårt sätt 
att jobba, tänka, vara och bete oss mot varandra. Kanske inte mot det sämre men 
man har fått fundera över arbetssätt och vi har tvingats påskynda vår "IT-mognad" 
genom exempelvis Teams. 

Gryaab har lagt mycket fokus på att anpassa arbetet utefter 
restriktioner/förhållningsregler från Folkhälsomyndigheten (FHM). Gryaab 
bevakar information, riktlinjer från FHM och Göteborgs stad. Gryaabs 
handlingsplan kring pandemin uppdateras kontinuerligt. 

Alla medarbetare som haft möjlighet att arbeta hemifrån har uppmanats att göra det 
samt andra som av olika anledningar, bedömandes, borde jobba hemma. Vi har inte 
haft någon besöksverksamhet (studiebesök osv) under 2020. Antalet konsulter och 
entreprenörer har minskat, och inflödet av externa möten på plats har begränsats. 
Möten såväl med interna som externa parter har i huvudsak hållits digitalt. 

Avtalsår - löneöversynen för 2020 är inte genomförd då arbetsgivaren har väntat på 
att de nya centrala löneavtalen som blev klara i mitten på december 2020. Vi har 
som plan att slå samman 2020 år löneöversyn med 2021 och arbetet samt dialogen 
kring detta med arbetstagarparter kommer att påbörjas snarast efter julledigheten. 

Gryaab fortsätter som planerat med projektering av ett kompletterande 
avloppsreningsverk ”Nya Rya”. Under året har medarbetarna fått lämna intresse 
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om de vill vara med i projektet och planeringsstadiet av den nya anläggningen. En 
risk- och konsekvensanalys med fokus på organisation för projektet har också 
arbetats fram i samverkan med skyddsombuden. En programledare för hela 
programmet är anställd och började arbeta under hösten 2020. Han har påbörjat att 
se över hur vi ska vara organiserade, vilka delprojekt som kommer att startas upp 
härnäst och börjat avropa resurser från linjen. Arbetet med Nya Rya har under 
hösten börjat påverka den interna rörligheten men framförallt antalet externa 
rekrytering har ökat och kommer således även att göra det framöver. Även 
nyttjandet av externa konsulter kommer att öka framöver. Programmet kommer att 
kräva mycket resurser, både interna och externa. 

Under det kommande året kommer det bli en ökad rörlighet, både pga. Nya Rya 
men även då vi kommer ha en generationsväxling med medarbetare som kommer 
att gå i pension. Vi har uppdaterat den nuvarande rekryteringsprocessen och 
förstärkt delar kopplade till bland annat normkritik. Genom att öka kunskapen och 
medvetenheten kring vilka val som görs i en rekryteringsprocess minskar risken att 
göra urval på fel grunder. Målet är att alla sökande ska bli ambassadörer för 
Gryaab. Vi har även infört testning som en del i rekryteringsprocessen, internt via 
licenserad HR-specialist i testverktygen MAP och Matrigma, i syfte för att 
säkerställa att Gryaab lever upp till intension med vår process. 

Under våren, sommaren och hösten har Gryaab genomfört psykosociala 
arbetsmiljöronder i samtliga arbetsgrupper på bolaget. Arbetsmiljöronden har tagit 
avstamp ifrån resultaten från hälsoprofilundersökningen och medarbetarenkäten 
som båda genomfördes under vintern 2019. HR-specialist har hållit i samtliga av 
ronderna. Under 2020 och 2021 kommer chef tillsammans med sina grupper att 
arbete med den handlingsplan som togs fram i samband med ronderna. Även en 
Gryaabcentral handlingsplan togs fram och kommer följas upp under 2021. 

HR-specialist har även i nära anslutning till dessa ronder genomfört utbildning och 
workshop för samtliga medarbetare i likabehandling. Syftet har varit att öka 
kunskapen kring begreppen och ens roll och ansvar som medarbetare för att 
motverka att detta förekommer och för att främja alla medarbetares rättigheter och 
möjligheter. Även en plan för aktiva åtgärder har tagits fram för 2021 och den 
ersätter likabehandlingsplanen som fanns under 2020. 

Vidare har Gryaabs styrande dokument kring diskriminering, trakasserier och 
kränkande särbehandling reviderats och uppdaterats. Även rutin och policy för 
droger och alkohol har reviderats och uppdaterats. Sammanfattningsvis har vi på 
Gryaab jobbat mycket med klimatet i arbetsgrupperna och på Gryaab i stort. Vi 
hoppas och tror de pågående arbetet ska återspegla nästa års resultat av uppföljning 
och undersökningar positivt. 

För att sammanfatta året och våra tankar kring 2021 så tror vi att Corona fortsatt 
kommer att prägla 2021, på många sätt. Nya Rya kommer innebära en del 
förändringar i organisationen och här gäller det att fortsatt, kontinuerligt informera 
och kommunicera ut i organisationen. Vi kommer fortsatt att ha en hög 
rekryteringstakt. Vi kommer fortsätta satsa på förebyggande friskvårsinsatser som 
bland annat sjuksköterska på plats, ett nära samarbete med företagshälsovården 
samt en god samverkan. Även om 2021 kommer vara ett utmanade år på många 
sätt så tror vi att vi står bra rustade här på Gryaab. 
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3.2 Ekonomisk uppföljning 

3.2.1 Analys av årets utfall 

Resultaträkning 

Mkr Bokslut 
2020 

Budget 
2020 Avvikelse Bokslut 

2019 
Bokslut 
2018 

Intäkter 371,5 369,4 2,1 368,7 363,4 

Verksamhetskostnader 164,1 169,6 1,4 165,3 158,4 

Personalkostnader 85,5 87,4 1,4 84,0 76,9 

Summa drift-kostnader 249,6 257,0 3,4 249,3 235,2 

Avskrivningar 88,2 92,8 4,7 100,7 100,0 

Övriga 
rörelsekostnader 

2,7 - 2,7   

Finansiella intäkter och 
kostnader 

-13,4 -19,5 6,1 -21,2 23,5 

Överavskrivning -17,7 - - - - 

Åretsresultat -0,1 0 -0,1 -2,6 4,6 

3.2.2 Resultat per affärsområde/dotterbolag eller motsvarande 

  Bokslut 
2020 

Budget 
2020 Avvikelse Bokslut 

2019 
Bokslut 
2018 

      

      

      

      

Ej aktuellt för Gryaab AB 

3.2.3 Investeringsredovisning 

3.2.3.1 Projektredovisning investeringsobjekt, pågående och kommande projekt 
enligt investeringsplaner 

Benämning projekt 
enl. inv. plan, i mnkr 

KF 
beslut
at 
(ja/nej
) 

Budget 
per 

projekt 

Ack utfall 
tom 

perioden 

Aktuell 
prognos 
för hela 

projektet 

Beräknas 
färdigt (år, 

kv) 

Vakuum IN, byte 
renshanteringssystem nej 10 6 10 2021 , Q4 

AS Kompressorer nej 40 1,3 40 2022 , Q3 

Finrenspressar nej 7 - 7 2022 , Q4 
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Förbindelseledning 
Mölndalsån 

nej 150 - 150 2026 , Q4 

      

Vakuum IN 
Installationer pågår. Budget i enlighet med projektplan. Tidplanen är något 
senarelagd jämfört med projektplan då arbete som utfördes av utländskt arbetskraft 
stannade av under en period pga Covid-19. Även idrifttagning av första etappen har 
senarelagts på grund av Covid-19. Prognosen än så länge är att projektet kan vara 
genomfört ii sin helhet under 2021, men kan komma att behöva justeras i och med 
rådande omständigheter. 

AS Kompressorer 
Förprojektering avseende att byta ut kompressorer till reningssteget Aktivslam har 
nu avslutats och övergått i en genomförandefas. Investeringsbeslutet togs i 
november 2020. Budget för projektet är beräknat till 40 mkr. 

Finrenspressar 
Projektet är uppstartat med en förprojekteringsfas och avser ersättning av tekniskt 
uttjänt utrustnign samt ökad kapacitet och redundans. Kalkylen för ett 
genomförande är nu uppskattat till 7 mkr. 

Förbindelseledning Mölndalsån 
En förprojektering är uppstartad avseende att säkerställa tillräcklig kapacitet och 
redundans för avloppsvattentransport under Mölndalsån. Förprojekteringen 
beräknas vara klar 2021 Q2 och därefter kan beslut om nästa fas tas, 
genomförandefasen. 

Nya Rya 
Miljöprövningsdelegationen i Västra Götalands län gav i januari 2020 Gryaab 
fortsatt tillstånd till verksamheten vid Ryaverket. Det nya miljötillståndet innebär 
att Gryaabs uppdrag att behandla avloppsvatten från ägarkommunerna kan fortgå 
planenligt fram till och med år 2036, den tid som omfattas av tillståndet. 

Inom 5 år (senast i mars 2025) ska Gryaab redovisa en handlingsplan för hur 
avloppsreningsverket kan byggas ut så att kraven på bästa möjliga teknik uppfylls 
och risken för negativ påverkan på miljökvalitetsnormerna för ytvatten undanröjs. 
Utredningen ska ta sikte på mängden avloppsvatten och den befolkning som kan 
antas vara ansluten fram till år 2070. 

Projektet, Nya Rya, har sedan hösten 2020 påbörjats. Första fasen, utredning och 
förstudie, kommer att pågå fram till mars 2025, därefter kan beslut tas om att gå in 
i nästa fas, förprojektering, där också delinvesteringsbeslut kan komma att vara 
aktuellt. Ett eventuellt investeringsbeslut för projektet som helhet uppskattas kunna 
tas år 2028. 

3.2.4 Bokslut 
Gryaabs resultat uppgick till 17 536 (-2 616) tkr före bokslutsdispositioner och 
skatt, jämfört med budgeterat resultat 6 tkr. Till bokslutsdispostioner 
avsattes17,7 mkr vilket gav ett resultat på -0,1 mkr. Verksamhetens 
rörelsekostnader minskade med 9,4 mkr till 340,5 (349,9) mkr. Gryaabs 
driftkostnader ökade med 0,3 mkr till 249,6 (249,3) mkr. Avgifterna uppgick till 
328,0 (325,0) mkr. Övriga intäkter minskade med 0,4 mkr och uppgick till 43,5 
(43,7) mkr. Årets aktiveringar av projekt och inventarieinköp uppgår till 31,7 
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(15,8) mkr. Pågående nyanläggningar uppgår till 30,4 (38,3) mkr. Under årets har 
delar av anläggningsdelen Syrhåla utrangerats, vilket renderade en kostnad om 
2,7 mkr. 

Gryaabs avskrivningar uppgår till 88,2 (100,7) mkr. Anläggningarnas samlade 
anskaffningsvärde uppgår till 3 084 (3 113) mkr. Det bokförda värdet uppgår till 
1 359 (1 427) mkr. Bolagets tillgångar är försäkrade till 5 610 mkr. 
Nyanskaffningsvärdet för anläggningarna uppskattas till tio miljarder kronor. Den 
totala lånevolymen har minskat med 85 mkr till 1 196 (1 281) mkr. 
Balansomslutningen har minskat till 1 370 (1 437) mkr. 

Gryaab följer finansiella anvisningar som styrelsen beslutar om. De definierar mål, 
riktlinjer och principer för bolagets långsiktiga finansiering och skuldförvaltning. 
Gryaabs finansiering sker genom Göteborg stads koncernbank. Sedan tidigare har 
delar av Gryaabs lån räntesäkrats genom finansiella derivat. Dessa fasas ut 
allteftersom de förfaller och lånevolymen säkras centralt genom koncernbanken. 
2020 har de finansiella kostnaderna uppgått till 13,5 (21,5) mkr. Medelräntan under 
året var 1,1 (1,6) procent. 

Gryaabs avgifter från ägarkommunerna har uppgått till 328 (325) mkr. Avgiften 
fördelas så att 80 procent belastar kommunerna proportionellt mot debiterad 
vattenförbrukning med avledning till Gryaab och 20 procent fördelas proportionellt 
mot respektive kommuns andel av den totala avledningen av spillvatten till 
Ryaverket. 

Bolagets obeskattade reserver har ökat till 109,6 (91,9) mkr. Soliditeten har ökat 
och uppgår till 7,4 (6,0) procent. För 2021 har budgeten bestämts till ett överskott 
om 12,5 mkr, vilket kommer att användas till framtida investeringar. 

3.3 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag 

3.3.1 Kommunalt ändamål och befogenheter 
Det kommunala ändamålet är att medverka i en långsiktigt hållbar 
samhällsutveckling genom att införa och driva system som kostnadseffektivt 
samlar in och behandlar avloppsvatten från ägarkommunerna. Gryaab har 2020 inte 
haft någon verksamhet som ligger utanför den beskrivningen. 

 
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och driva anläggningar för 
avloppsrening och behandla avloppsvatten och annan därmed förenlig verksamhet. 
Syftet med verksamheten är att verkställa den rening som delägarna i egenskap av 
huvudmän enligt va-lagstiftningen är skyldiga att vidta. Gryaab har under 2020 inte 
haft någon verksamhet som ligger utanför den beskrivningen. 

 
Bolaget ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna. Bolaget ska i 
tillämpliga delar följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. och 8 kap. 3 c § 
kommunallagen, som innebär att verksamheten ska vara förenlig med den 
kommunala kompetensen och att kommunmedlemmarna ska behandlas lika, förbud 
att lämna stöd åt enskild och förbud att ta högre avgift än som svarar mot 
kostnaderna för de tjänster som tillhandahålls, såvida inte lag eller rättspraxis för 
viss verksamhet eller åtgärd medger undantag. Gryaab har under 2020 inte avvikit 
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ovan nämnda förutsättningar. 

3.3.2 Utvärdering av system för styrning, uppföljning och 
kontroll 
Gryaabs styrelse genomförde den 27 november 2020 en utvärdering av systemet 
för styrning, uppföljning och kontroll genom att behandla Stratsysrapporten 
Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll. Texten nedan utgör 
sammanfattningen av rapporten. 

Nedan följer de viktigaste iakttagelserna från utvärderingen. 

Kultur - Gryaab arbetar i alla led för att ha en öppen dialog och ett gott 
kommunikativt klimat i organisationen. Under 2020 har Gryaabs uppförandekod 
och andra dokument som åsyftar att motverka oegentligheter uppdaterats. Alla 
medarbetare har fått information om dokumenten i syfte att skapa en medvetenhet 
om de värderingar som gäller på Gryaab men också för att skapa ett öppet klimat 
kring frågan att anmäla om något inte står rätt till. 

Gryaabs styrelse har under året fastställt Gryaabs medarbetar- och 
arbetsmiljöpolicy med riktlinjer som innebär att Gryaab ansluter sig till Göteborgs 
Stads policy för arbetsmiljö, medarbetarskap och chefskap med tillhörande 
riktlinjer. Gryaab har under året arbetat aktivt med frågor som likabehandling och 
systematiskt arbetsmiljöarbete. 

Planering och uppföljning - Gryaab har en väl fungerande process för styrning, 
uppföljning och kontroll. Gryaab har för 2021 gjort en tydligare tid- och arbetsplan 
för planerings- och uppföljningsarbetet än tidigare. Planen innehåller de årligen 
återkommande ärenden som bolaget har att ta ställning till enligt Göteborgs Stads 
riktlinje för Styrning, uppföljning och kontroll samt de aktiviteter som bolaget har 
valt för att säkerställa att planerings- och uppföljningsarbetet håller god kvalitet. 

Riskbaserad styrning - I lekmannarevisorernas granskning för 2019 konstaterades 
ett antal brister kopplade till Gryaabs riskhantering. Gryaab har med anledning av 
det genomfört en översyn på bolagets riskhantering under år 2020. Gryaab har bl.a. 
arbetat med att göra styrelsen mer delaktig i riskhanteringen, bl.a. genom att arbeta 
med riskhantering på styrelsens policydag under våren 2020 och fastställa ett antal 
styrande dokument kopplat till riskhantering. Styrelsen kommer två gånger per år 
fastställa dokumentet samlad riskbild som också beskriver hur riskerna åtgärdas. 
Utifrån den samlade riskbilden i november 2020 har en intern kontrollplan tagits 
fram. Den interna kontrollplanen bygger nu på den samlade riskbilden på ett 
tydligare sätt än tidigare men innehåller också andra kontrollmoment som styrelsen 
valt att bolaget ska fokusera närmare på. Styrelsen kommer fastställa den interna 
kontrollplanen i november 2020. Styrelsen fastställer även denna rapport som ska 
läggas in i årsrapporten för 2020. 

Gryaab har genom dessa åtgärder erhållit en bättre följsamhet mot Göteborgs Stads 
riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll avseende riskhanteringen. 
Lekmannarevisorerna har ännu inte gett bolaget återkoppling på om man anser att 
bristerna åtgärdats varför svarsalternativet inte blir styrka utan endast tillräckligt 
bra hantering. Gryaabs styrelse kommer i februari 2021 att informeras om 
lekmannarevisorernas granskning för 2020 där riskhanteringen granskas på nytt. 

Åtgärder och förbättringsområden - Gryaab har väl fungerande arbetssätt för att 
hantera avvikelser och att följa upp utvecklingsarbete för att effekterna ska bli som 
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det tänkt. Analys av brister för att förstå och åtgärda grundorsaken till att de 
uppstod görs av allvarligare avvikelser. 

Det är bolagets bedömning att Gryaabs system styrning, uppföljning och kontroll 
fungerar på ett betryggande sätt. 

  

3.3.3 Brukar-/kundorienterad kvalitetsledning 
Gryaabs huvuduppdrag är att införa och driva system som kostnadseffektivt samlar 
in och behandlar avloppsvatten inom ägarkommunerna. Bolaget skall begränsa 
förorening till recipient från tillfört avloppsvatten samt i möjligaste mån även 
tillvarata 
avloppsvattnets innehåll. Verksamheten riktar sig till delägarkommunerna och dess 
brukare genom att se till att avledning och rening av avloppsvatten alltid fungerar. 

I vår kärnverksamhet arbetar vi med att säkerställa avledning och rening nu och i 
framtiden. Bedömningar sker genom riksanalyser som är av operationell och 
strategiskt karaktär. 

I dagsläget handlar det om förebyggande underhåll, reservdelshållning etc. Inga 
avbrott i avledningen eller reningen har förekommit under 2020. 

I framtiden handlar det om prognos och planering för att kunna säkerställa 
huvuduppdraget även i framtiden.  Se vidare under kapitel 3.2.3.1. 

3.3.4 Sponsring 
Gryaab har inte fattat något beslut om sponsringsåtagande. 

3.3.5 Uppföljning av projekt inom gröna obligationer 
Gryaab har inte haft projekt inom gröna obligationer 

Kostnader 

Projekt Utfall 2020 Prognos 
2021 

Total 
budget 

    

Mätetal Miljö 

Projekt Mätetal Utfall 2020 Beräknat 
utfall 2021 

    

3.3.6 Uppföljning Intraservices tjänst dataskyddsombud 
Tanken med en gemensam tjänst är god men tjänsten har dragits med diverse 
barnsjukdomar så som generell organisation, överlämningar och enhetlighet i 
arbetssätt. Det har försvårat samarbetet då man inte har kunnat etablera en relation 
med sitt dataskyddsombud och det blir mycket upprepningar inför varje ny tilldelat 
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dataskyddsombud, Gryaab har sedan starten av tjänsten (år 2018) blivit tilldelad 
fyra olika dataskyddsombud. Frågan kring antal dataskyddsombud och 
överlämning mellan dessa har diskuterats och det kommer införas ett mer team-
baserat arbetssätt vilket vi ser mycket positivt på. 

Vi har upplevt ett stort engagemang i dataskyddsfrågor från våra dataskyddsombud 
och uppskattar nyhetsbrevet som skickas ut med mycket bra information. 

Våra förväntningar är att ha ett bra samarbete där fokus på det löpande arbetet och 
granskningar är ständiga förbättringar i positiv anda. Vi förväntar oss även att 
kunna få Staden-enhetliga råd i dataskyddsfrågor. På det stora hela har det fungerat 
bra men gällande Schrems II-målet upplever vi att Stadens kommunikatörer och 
dataskyddsombud har skickat ut separat information kring hanteringen. 
Informationen hade olika fokus till olika målgrupper - en samordning även där 
hade varit att föredra. 

3.3.7 Övriga beslut och/eller uppdrag 
Gryaab har inget att rapportera under denna rubrik. 
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4 Uppföljning till Göteborgs 
Stadshus AB 

4.1 Uppföljning kassaflöde, lån samt 
realisationsresultat 
Uppföljning kassaflöde, lån samt realisationsresultat 

Lån mnkr Volym 31 december 2020 Volym 31 dec 2019 

Summa 1195 1281 

Kassaflöde Kassaflöde 2020 Kassaflöde 2019 

Löpande verksamhet 108 98 

Investeringsverksamhet -22 -32 

Finansieringsverksamhet -86 -66 

SUMMA 0 0 

Specifikation rearesultat avyttring fastighet/bolag 

Specifikation 
rearesultat 
avyttring 
fastighet/bolag 

Objekt 
(fastighet/bolag) 

Utfall 
2020 

Motpart 
(extern/kommun/Stadshuskoncernen) 

    

4.2 Utfall och kommentar avkastningskrav 
Ej aktuellt för Gryaab AB. 

4.3 Stadshus uppföljning från ärenden, 
ägardialoger, handlingsplaner etc. 
Gryaab har inga ärenden, ägardialoger handlingsplaner etc där återrapportering 
anvisats ske i ordinarie rapportering. 
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5 Styrinformation till styrelsen 
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6 Redovisning av uppdrag från 
Kommunfullmäktige 

6.1 Redovisning av uppdrag från KS/KF i och 
utanför budget (KF/KS kolumn) 

6.1.1 Budgetuppdrag från KF:s budget 2020 

Beskrivning av området 

KF Budgetuppdrag 2020 som riktas till nämnd/styrelse att genomföra 
 
All Uppföljning till KF genomförs i den nya kolumnen: KF/KS uppdrag enligt 

anvisningar från Stadsledningskontoret. Aktuell status och kommentarer från 

nämnd/styrelse (förvaltning/bolag) anges löpande under året. 
 
 

Status Uppdrag och 
beskrivning 

Datum Kommentar 

 Avslutad Samtliga nämnder och 
styrelser får i uppdrag 
att se över möjliga 
realiseringar av 
tillgångar i syfte stärka 
stadens finansiering av 
kommande års 
investeringsprojekt. 
 
Ekonomiska uppdrag 

2020-01-01 
2020-12-31 

Se kompletterande text 

 Pågående Samtliga nämnder och 
styrelser får i uppdrag 
att sträva efter hög 
kostnadstäckning på 
avgiftsbelagda 
verksamheter, där så är 
möjligt. 
 
Ekonomiska uppdrag 

2020-01-01 
2020-12-31 

Självfinansieringen av 
verksamheter som ger 
intäkter har utvärderats. 
Verksamheterna har god 
kostnadstäckning. 
Styrelsen informeras om 
utvärderingen på 
styrelsemötet i april 2021. 
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Status Uppdrag och 
beskrivning 

Datum Kommentar 

 Pågående Samtliga nämnder och 
styrelser får i uppdrag 
att bedriva ett digitalt 
effektiviseringsarbete 
under hela 
planperioden. 
 
Ekonomiskt uppdrag 

2020-01-01 
2020-12-31 

Under 2020 har flera 
effektiviseringsaktiviteter 
mha digitalisering 
genomförts: 
Utvecklat arbetssätt t.ex. 
övergång till Teams 
Uppgraderat 
automationssystem 
Sett över IT-utrustning  
Arbete med digitaliserad 
matbeställning  
Uppdaterat Gryaabs IT-
policy  

 Avslutad Samtliga nämnder och 
styrelser får i uppdrag 
att bidra till att minska 
stadens totala 
personalvolym, enligt 
arbetad tid, under 
mandatperioden. 
 
Ekonomiskt uppdrag 

2020-01-01 
2020-12-31 

Gryaab har utifrån KF:s 
uppdrag gjort en analys av 
personalsituationen med 
åtgärder för att optimera 
personalvolymerna/minska 
kostnader. Styrelsen 
informeras om 
personalanalysen på 
styrelsemötet den 5 
februari genom att den 
biläggs till årsrapporten. 

 Avslutad Samtliga nämnder och 
styrelser får i uppdrag 
att överse 
implementering av 
Göteborg Stads plan 
för jämställdhet 2019 -
 2023 i stadens 
verksamheter. (SE 
UPPFÖLJNINGSFRÅGA 
TILL 
NÄMND/STYRELSE) 
 
Riktat till KS 
(Kommunledningen) 
 
OBS! Uppdraget följs 
enbart upp av SLK. 
Nämnd/styrelse har fått 
uppdraget för att kunna 
besvara 
uppföljningsfrågan. 
Uppdraget ska inte riktas 
vidare till underliggande 
enheter. 

2020-01-01 
2020-12-31 

Gryaab har besvarat 
uppföljningsfrågan på 
följande sätt. 
Gryaab har inte översett 
implementeringen av 
stadens jämställdhetsplan 
under 2020. Gryaab 
planerar att överse en 
implementering under 
våren 2021. 

6.1.2 Uppdrag till nämnd/styrelse som tilldelats utanför 
budgetbeslut 

Beskrivning av området 

Uppdrag som tidigare riktats från KF/KS utanför budget i kolumnen: Uppdrag är 

nu även inlagda i den nya kolumnen: KF/KS uppdrag och ska följas upp på 
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nämnd/styrelsenivå i denna kolumn. Tidigare riktade uppdrag i kolumnen Uppdrag 

ligger kvar på den röda tråden för uppföljning och genomförande lokalt.  
 
Nya uppdrag som tilldelas utanför budget i kolumnen KF/KS uppdrag måste 

läggas in av kontaktperson (förv/bolag) i kolumnen Uppdrag för genomförande 

och uppföljning i den egna organisationen.   
 
All Uppföljning till KF/KS genomförs i den nya kolumnen: KF/KS uppdrag enligt 

anvisningar från Stadsledningskontoret. Aktuell status och kommentarer från 

nämnd/styrelse (förvaltning/bolag) anges löpande under året. 
 
 

Status Uppdrag och 
beskrivning 

Datum Kommentar 

 Pågående Gryaab AB får i 
uppdrag att ta fram 
en mer specifik 
beräkning av 
kostnaden för att 
införa reningssteg för 
läkemedelsrester vid 
Ryaverket, samt att 
undersöka 
möjligheter till extern 
medfinansiering från 
nationell nivå och 
inom EU 
 
 

2019-04-25 
2020-12-31 

Se text nedan under 
6.2.2. Uppdraget 
beräknas vara 
avslutat Q1 2021 

 Pågående Gryaab AB får i 
uppdrag att 
sammanställa 
omfattningen av 
utsläppen av 
läkemedelsrester från 
Ryaverket, vilka 
substanser det rör 
sig om, samt dess 
konsekvenser utifrån 
miljö- och 
hälsoperspektiv 
 
 

2019-04-25 
2020-12-31 

Se text nedan under 
6.2.2. Uppdraget 
beräknas vara 
avslutat Q1 2021 

 Pågående Gryaab AB får i 
uppdrag att ta fram 
en tidsplan för hur 
snabbt införande av 
läkemedelsrening vid 
Ryaverket skulle 
kunna ske 
 
 

2019-04-25 
2020-12-31 

Se text nedan under 
6.2.2. Uppdraget 
beräknas vara 
avslutat Q1 2021 
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Status Uppdrag och 
beskrivning 

Datum Kommentar 

 Avslutad Alla stadens nämnder 
och bolagsstyrelser 
som har fordon får i 
uppdrag att utse en 
mobilitetsansvarig 
för sin verksamhet 
samt att tillse att den 
mobilitetsansvarige 
får adekvat utbildning 
via Göteborgs Stads 
Leasing AB. 
 
 

2020-03-19 
2020-12-31 

Mobilitetsansvarig 
för Gryaab utsågs 
av styrelse vid 
styrelsemöte 2020-
06-12 

 Avslutad Samtliga nämnder 
och bolag får i 
uppdrag att införa 
verksamhetsspecifika 
klimatmål som en del 
i det ordinarie 
uppföljningssystemet 
senast 2020. Målen 
ska vara baserade på 
att vi globalt uppnår 
1,5-gradersmålet. 
 
 

2020-08-20 
2020-12-31 

Gryaabs 
styrelsemål 
(fastställdes den 27 
nov 2020) 
innehåller mål för 
att minska 
klimatutsläppen. 
Gryaab ska bl.a. ta 
fram en 
klimatstrategi med 
handlingsplan under 
2021. Dokumenten 
beräknas fastställas 
av styrelsen under 
Q2 och Q4. 

6.2 Redovisning av uppdrag från KF/KS i och 
utanför budget (uppdragskolumn) 

6.2.1 Budgetuppdrag från KF:s budget 2020 

Beskrivning av området 

KF Budgetuppdrag 2020 som riktas till nämnd/styrelse att genomföra 
 
All Uppföljning till KF genomförs i den nya kolumnen: KF/KS uppdrag enligt 

anvisningar från Stadsledningskontoret. Aktuell status och kommentarer från 

nämnd/styrelse (förvaltning/bolag) anges löpande under året. 
 
 

6.2.2 Uppdrag till nämnd/styrelse som tilldelats utanför 
budgetbeslut 

Beskrivning av området 

Uppdrag som tidigare riktats från KF/KS utanför budget i kolumnen: Uppdrag är 

nu även inlagda i den nya kolumnen: KF/KS uppdrag och ska följas upp på 

nämnd/styrelsenivå i denna kolumn. Tidigare riktade uppdrag i kolumnen Uppdrag 
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ligger kvar på den röda tråden för uppföljning och genomförande lokalt.  
 
Nya uppdrag som tilldelas utanför budget i kolumnen KF/KS uppdrag måste 

läggas in av kontaktperson (förv/bolag) i kolumnen Uppdrag för genomförande 

och uppföljning i den egna organisationen.   
 
All Uppföljning till KF/KS genomförs i den nya kolumnen: KF/KS uppdrag enligt 

anvisningar från Stadsledningskontoret. Aktuell status och kommentarer från 

nämnd/styrelse (förvaltning/bolag) anges löpande under året. 
 
 

Status Uppdrag och 
beskrivning 

Datum Kommentar 

 Pågående Gryaab AB får i 
uppdrag att ta fram 
en mer specifik 
beräkning av 
kostnaden för att 
införa reningssteg 
för 
läkemedelsrester 
vid Ryaverket, samt 
att undersöka 
möjligheter till 
extern 
medfinansiering 
från nationell nivå 
och inom EU 
 
KF 2019-04-25 §19, 
punkt 4. 
Riktas mot Gryab 
AB. 

2019-04-25 
2020-12-31 

Tre tekniker har 
ingått i utredningen, 
ozonering, 
pulveriserat aktivt kol 
(PAK) och granulerat 
aktivt kol (GAK). 
Förstudien är i sitt 
slutskede och 
presenterades för 
styrelsen i november 
2020. Rapporten 
bordlades och 
kommer att 
behandlas vid 
Gryaabs 
styrelsesammanträde 
igen i februari 2021. 

 Pågående Gryaab AB får i 
uppdrag att 
sammanställa 
omfattningen av 
utsläppen av 
läkemedelsrester 
från Ryaverket, 
vilka substanser det 
rör sig om, samt 
dess konsekvenser 
utifrån miljö- och 
hälsoperspektiv 
 
KF 2019-04-25 §19, 
punkt 5 
Riktas mot Gryab 
AB 

2019-04-25 
2020-12-31 

Tre tekniker har 
ingått i utredningen, 
ozonering, 
pulveriserat aktivt kol 
(PAK) och granulerat 
aktivt kol (GAK). 
Förstudien är i sitt 
slutskede och 
presenterades för 
styrelsen i november 
2020. Rapporten 
bordlades och 
kommer att 
behandlas vid 
Gryaabs 
styrelsesammanträde 
igen i februari 2021. 
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Status Uppdrag och 
beskrivning 

Datum Kommentar 

 Pågående Gryaab AB får i 
uppdrag att ta fram 
en tidsplan för hur 
snabbt införande av 
läkemedelsrening 
vid Ryaverket skulle 
kunna ske 
 
KF 2019-04-25 §19, 
punkt 6 
Riktas mot Gryab 
AB 

2019-04-25 
2020-12-31 

Tre tekniker har 
ingått i utredningen, 
ozonering, 
pulveriserat aktivt kol 
(PAK) och granulerat 
aktivt kol (GAK). 
Förstudien är i sitt 
slutskede och 
presenterades för 
styrelsen i november 
2020. Rapporten 
bordlades och 
kommer att 
behandlas vid 
Gryaabs 
styrelsesammanträde 
igen i februari 2021. 

6.3 Redovisning av styrelsens uppdrag, exkl. 
KF/KS 
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Innehållsförteckning 
1 Övergripande Mål: Göteborg är en attraktiv stad där alla 

ges chansen att forma sina liv och ingen lämnas utanför . 5 

2 Övergripande Mål: Göteborg är en hållbart växande 
storstad med framtidstro ...................................................... 7 

3 Övergripande Mål: Göteborg är en storstad med stabil 
ekonomi och hög tillväxt ...................................................... 9 

 

  

Page 344 of 652



 

 

Särskild uppföljning till stadens Årsredovisning 2020  3 (9) 
Gryaab AB  
 2021-01-18 

Anvisning 
 

Information till bolagen om särskild uppföljning till stadens årsredovisning 

Arbetet med 2020 års Årsredovisning för Göteborgs Stad har inletts av 
stadsledningskontoret och Stadshus roll är att stödja SLK med uppgifter om 
bolagskoncernen. Nytt regelverk ställer tydligare krav på kommunerna att i 
Årsredovisningen omfatta hela kommunkoncernen, det vill säga både 
nämndernas och bolagens verksamhet. 

Ett av kapitlen i årsredovisningen kommer att handla om kommunfullmäktiges 
mål och verksamhetens utveckling utifrån kommunfullmäktiges tre 
övergripande mål som gäller för mandatperioden och omfattar hela staden: 

• Göteborg är en attraktiv stad där alla ges chansen att forma sina liv och 
ingen lämnas utanför. 

• Göteborg är en hållbart växande storstad med framtidstro. 
• Göteborg är en storstad med stabil ekonomi och hög tillväxt. 

  

Kommunfullmäktiges målstyrning 

Till de tre övergripande målen har kommunfullmäktige beslutat om ett antal 
övergripande verksamhetsmål och nämnder och styrelser ska planera sin 
verksamhet med utgångspunkt i dessa. Även de övergripande verksamhetsmålen 
gäller under mandatperioden. För de övergripande verksamhetsmålen har 
fullmäktige fastställt indikatorer. 

Utöver detta har fullmäktige även riktat specifika mål till nämnder och bolag. 
För de specifika målen ansvarar respektive nämnd/styrelse själv att arbeta fram 
och besluta om lämpliga indikatorer för att nå dessa. Vidare uttrycks det i 
budgeten att nämnd/styrelse även kan besluta om egna verksamhetsnära mål 
och indikatorer. 

Stadens uppföljning 

Uppföljning av fullmäktiges övergripande mål och övergripande 
verksamhetsmål sker centralt av stadsledningskontoret i delårs- och årsrapporter 
genom uppföljning av fastställda indikatorer. 

Uppföljning av specifika mål och de egna verksamhetsnära målen görs av 
berörda nämnder och bolag i de stadengemensamma uppföljningsrapporterna 
och rapporteras därigenom till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Årets 
årsrapport (kap. 2) innehåller bland annat ett avsnitt om ”Styrelsespecifika mål 
från KF” och ett avsnitt om ”Verksamhetsnära mål”. 

Varför särskild rapportering? 

I syfte att kunna stödja stadsledningskontoret i uppföljningen av bolagens bidrag 
till måluppfyllelse av fullmäktiges tre övergripande mål och för bolagen 
relevanta övergripande verksamhetsmål behöver Stadshus få in ett skriftligt 
kvalitativt underlag från bolagen. Detta underlag kommer ligga till grund för 
Göteborgs Stads årsredovisning. 

Hantering och tidplan 
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Underlaget ska rapporteras via systemstödet Stratsys i en särskild rapport som 
har skapats av stadsledningskontoret under rubriken ”Särskild uppföljning till 

stadens Årsredovisning 2020”. 

Rapporten är strukturerad utifrån de tre övergripande målen. Under respektive 
mål ska bolaget beskriva, på en övergripande nivå, hur bolaget i sin verksamhet 
har bidragit till måluppfyllelsen. Texten ska vara kortfattad och innehålla max 
2 000 tecken per mål. 

Tidplan: underlaget ska rapporteras senast den 11 januari 2021. 

För klustren Lokaler och Turism, Kultur & Evenemang ska samtliga bolag 
rapportera. 

Rapporten behöver inte styrelsebehandlas innan inrapportering i Stratsys. 
Däremot bör rapporten biläggas till bolagets Årsrapport så att bolagets styrelse 
får information om rapportering till stadens Årsredovisning. 

Vi inser att rapporteringskravet kommer i ett sent skede vilket vi beklagar. 
Samtidigt är vi övertygade om att ni bidrar till de övergripande målen i KF:s 
budget och är därför måna om att detta synliggörs i stadens Årsredovisning. 

  

Utöver ovanstående information ges ni möjlighet att ställa frågor vid 
nätverksträffen som arrangeras av Stadshus tillsammans med SLK den 8 
december. 
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1 Övergripande Mål: Göteborg 
är en attraktiv stad där alla ges 
chansen att forma sina liv och 
ingen lämnas utanför 

Anvisning 
 

Övergripande verksamhetsmål: Göteborg har en förskola och skola som skapar 
goda och jämlika uppväxtvillkor. 

Övergripande verksamhetsmål: Göteborg genomför tidiga sociala insatser som 
skapar likvärdiga livschanser för alla. 

Övergripande verksamhetsmål: Göteborg har en värdig äldreomsorg med 
trygghet och självbestämmande. 

Övergripande verksamhetsmål: Göteborg präglas av en god samverkan mellan 
stad, akademi, civilsamhälle och näringsliv. 

Övergripande verksamhetsmål: Göteborg är en levande kultur-, idrotts- och 
evenemangsstad för både boende och besökare. 

Övergripande verksamhetsmål: Göteborg är en jämlik stad med gemenskap och 
tillit. 

 

Anvisning 
 

Beskriv, på en övergripande nivå, hur bolaget har bidragit till måluppfyllelsen 
av det övergripande målet utifrån de övergripande verksamhetsmålen och 
tillhörande indikatorer som KF har bedömt är relevanta för bolaget (se mer i 
Budget 2020). 

Texten ska vara kortfattad och innehålla max 2 000 tecken. 

Gryaabs huvuduppdrag är att införa och driva system som samlar in och behandlar 
avloppsvatten inom ägarkommunerna. Gryaab har genom sitt uppdrag mycket 
begränsad påverkan på de flesta av de ovan nämnda övergripande 
verksamhetsmålen. KF har inte heller ,som Gryaab uppfattat det, angett några 
indikationer som relevanta för bolaget i budget 2020. 

Gryaab genomför studiebesök för mellanstadiet i syfte att erbjuda information och 
kunskap om grunduppdraget. Studiebesöken utgör en koppling mellan bolaget och 
skolorna i Göteborgs Stad. Studiebesöken är mycket uppskattade av både lärare 
och elever. Gryaab får ofta återkopplingen att man, även som vuxen, minns sitt 
studiebesök vilket tydligt visar att besöket gör intryck på de som deltar. Under 
2020 har studiebesöken, på grund av corona, inte kunnat genomföras under stora 
delar av året. 
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Som bolag och arbetsgivare arbetar Gryaab aktivt med frågor kopplade till 
jämlikhet, jämställdhet och mångfald. Under året har Gryaab uppdaterat sin 
medarbetar- och arbetsmiljöpolicy med tillhörande riktlinjer som ansluter till 
Göteborgs stads policy för arbetsmiljö, medarbetarskap och chefskap med 
tillhörande riktlinjer. Gryaab har under 2020 även uppdaterat andra dokument med 
koppling till området såsom instruktion för hantering av ärenden kring kränkande 
särbehandling, diskriminering och trakasserier och Plan för aktiva åtgärder enligt 
diskrimineringslagen. 
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2 Övergripande Mål: Göteborg 
är en hållbart växande 
storstad med framtidstro 

Anvisning 
 

Övergripande verksamhetsmål: Göteborg tar ansvar för kommande 
generationers livskvalitet. 

Övergripande verksamhetsmål: Göteborg är en stad med hållbar mobilitet och 
god framkomlighet. 

Övergripande verksamhetsmål: Göteborg är en trygg och välskött stad. 

Övergripande verksamhetsmål: Göteborg byggs attraktivt, tätt och varierat. 

 

Anvisning 
 

Beskriv, på en övergripande nivå, hur bolaget har bidragit till måluppfyllelsen 
av det övergripande målet utifrån de övergripande verksamhetsmålen och 
tillhörande indikatorer som KF har bedömt är relevanta för bolaget (se mer i 
Budget 2020). 

Texten ska vara kortfattad och innehålla max 2 000 tecken. 

Gryaab bidrar genom sitt uppdrag, att samla in och behandla avloppsvatten, till 
ovan nämnda övergripande verksamhetsmål. Genom att samla in och behandla 
avloppsvattnet med lämplig kapacitet nu och i framtiden säkerställs ett 
grundläggande behov som är en förutsättningar för att de övergripande 
verksamhetsmålen för Göteborg stad ska kunna uppfyllas. KF har inte, som Gryaab 
uppfattat det, angett några indikationer som relevanta för bolaget i budget 2020. 

Gryaab har i uppdrag från Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige i Göteborg 
Stad utfört en förstudie om hur läkemedelsrening kan införas på Ryaverket. 
Uppdragen är: 

1. Gryaab AB får i uppdrag att ta fram en mer specifik beräkning av 
kostnaden för att införa reningssteg för läkemedelsrester vid Ryaverket, 
samt att undersöka möjligheter till extern medfinansiering från nationell 
nivå och inom EU. 

2. Gryaab AB får i uppdrag att sammanställa omfattningen av utsläppen av 
läkemedelsrester från Ryaverket, vilka substanser det rör sig om, samt dess 
konsekvenser utifrån miljö- och hälsoperspektiv. 

3. Gryaab AB får i uppdrag att ta fram en tidsplan för hur snabbt införande av 
läkemedelsrening vid Ryaverket skulle kunna ske. 

Gryaab beviljades också bidrag från Naturvårdsverket för en förstudie om 
läkemedelsrening som behandlar samtliga ovan uppdrag. Bidraget har täckt de 
externa kostnaderna för förstudien. 
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Tre tekniker har ingått i utredningen, ozonering, pulveriserat aktivt kol (PAK) och 
granulerat aktivt kol (GAK). Förstudien är i sitt slutskede och kommer att 
behandlas vid Gryaabs styrelsesammanträde i februari 2021. 
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3 Övergripande Mål: Göteborg 
är en storstad med stabil 
ekonomi och hög tillväxt 

Anvisning 
 

Övergripande verksamhetsmål: Göteborgarna får valuta för skatten och en 
välfärd med hög kvalitet. 

Övergripande verksamhetsmål: Göteborgs Stad är en attraktiv arbetsgivare med 
goda arbetsvillkor. 

Övergripande verksamhetsmål: Göteborg har ett attraktivt och innovativt 
näringsliv i internationell toppklass. 

Övergripande verksamhetsmål: Göteborg är en stad där alla som kan jobbar och 
försörjer sig själva och därmed bidrar till det gemensamma. 

 

Anvisning 
 

Beskriv, på en övergripande nivå, hur bolaget har bidragit till måluppfyllelsen 
av det övergripande målet utifrån de övergripande verksamhetsmålen och 
tillhörande indikatorer som KF har bedömt är relevanta för bolaget (se mer i 
Budget 2020). 

Texten ska vara kortfattad och innehålla max 2 000 tecken. 

Gryaab har genom sitt uppdrag mycket begränsad påverkan på de flesta av ovan 
nämnda övergripande verksamhetsmål. KF har inte heller ,som Gryaab uppfattat 
det, angett några indikationer som relevanta för bolaget i budget 2020. 

Gryaab arbetar aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor. 
Under året har Gryaab uppdaterat sin medarbetar- och arbetsmiljöpolicy med 
tillhörande riktlinjer som ansluter till Göteborgs stads policy för arbetsmiljö, 
medarbetarskap och chefskap med tillhörande riktlinjer. Gryaab har under 2020 
arbetat med den psykosocial arbetsmiljön. Arbetet har skett både på bolagsnivå och 
på varje avdelning. Gryaab har även genomfört work-shops i likabehandling. 
Många av de trivselhöjande aktiviteter som Gryaab brukar genomföra har, på grund 
av corona, varit tvungna att ställas in eller anpassas. Gryaab har så långt som 
möjligt försökt att erbjuda alternativ till dessa såsom fika och jultallrik i mindre 
grupper för att minska smittspridning. Gryaab har, genom idrottsföreningen, Rya 
IF genomfört vissa aktiviteter i mindre grupp och när smittspridningen varit lägre i 
form av cykelutflykt och gokart. 
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Innehållsförteckning 
1 Trygghet i ett generellt medborgarperspektiv ..................... 4 

2 Otrygga brottsutsatta platser ............................................... 5 

3 Tryggt Göteborg utan Narkotika .......................................... 6 

4 Tryggt Göteborg utan organiserad brottslighet .................. 7 
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Anvisning 
 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-05-14 (Handling 97) att kommunstyrelsen 
får i uppdrag att skapa kontinuerlig lägesbild för staden som bland annat 
inbegriper brottsutsatta och otrygga platser. 

En av anledningarna till uppdraget är att invånarna i Göteborgs Stads ska kunna 
röra sig fritt i hela staden under alla tider på dygnet utan att känna rädsla för att 
drabbas av våld eller ofredande. Platser som idag upplevs som otrygga ska 
omvandlas i syfte att göra dem mer attraktiva för människor att besöka. 

Kommunfullmäktige har i budget för 2020 beslutat att ett trygghetsråd ska 
inrättas under kommunstyrelsen. Trygghetsrådet har startats upp och första 
mötet genomfördes i oktober. Medverkande är myndigheter inom det 
trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbetet Länsstyrelsen, 
Polismyndigheten, Försvarsmakten, VGR Akademin, Näringslivet och 
Civilsamhället. Syftet med rådet är att vara kommunstyrelsens samrådsorgan 
med de relevanta aktörerna i det trygghetsfrämjande och brottsförebyggande 
arbetet. En kontinuerlig lägesbild bedöms bli en god grund för trygghetsrådet 
och kommunstyrelsen att utgå från samt ge kunskap om trender och tendenser 
inom områden som kan komma att påverka stadens invånare negativt och 
positivt. Lägesbilden är också ett viktigt underlag för åtgärder och analys inom 
den egna verksamheten. 

Den centrala lägesbilden ska ta sin utgångspunkt i det befintliga arbetet som 
görs i staden. 

Stratsys kommer användas för uppföljningen. Svaren som skickas in är 
förvaltningen/bolagets och behöver inte beslutas om i nämnd/styrelse. Däremot 
ska nämnd/styrelse vara informerad 

Denna uppföljning omfattar också redovisning av uppdraget i budget 2020 
"fortsätta identifiera brottsutsatta och otrygga platser”. 

Svaren ni lämnar i denna uppföljning är en förvaltningsrapport som inte behöver  
vara besluta i nämnd/styrelse. Nämnd/ styrelse ska dock vara informerad om 
svaren.  Deadline för rapporten är 11:e december. 

(Frågor om uppföljningsrapporten kan ställas till Kaj Larsson eller Frank Lund 
på SLK) 
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1 Trygghet i ett generellt 
medborgarperspektiv 

Anvisning 
 

Redovisa hur förvaltningen/bolaget arbetar med det trygghetsfrämjande och 
brottsförebyggande arbete, i de fall lägesbilder använts ska dessa bifogas. 

• Gör en analys av resultatet av det trygghetsfrämjande och 
brottsförebyggande arbetet. 

• Utifrån er analys vad behöver utvecklas. 
• Vilka resultat ser ni av polisens medborgarlöfte. 

Gryaab AB arbetar inte med trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete 
riktat till medborgare. Gryaabs huvuduppdrag och verksamhet har ingen direkt 
inverkan på dessa områden vad gäller medborgarna i stort. 

Gryaab arbetar däremot med trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete 
riktat till bolagets medarbetare. Arbetet planeras och bedrivs utifrån plan för aktiva 
åtgärder samt rutiner för att förebygga oegentligheter. 
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2 Otrygga brottsutsatta platser 
Anvisning 
 

Redovisa de otrygga och brottsutsatta platser ni identifierat inom 
förvaltningens/bolagets ”område”, beskriv hur ni kommit fram till det.  

Dela upp era svar i kategorierna: skolområde, hållplatser, lokala torg, park eller 
annat grönområde, bostadsområde, gator eller annan plats som ni identifierat. 

  

Gryaab AB ansvarar för sina fastigheter. Fastigheterna är inte tillgängliga för 
allmänheten. De fastigheter som är i något högre utsträckning brottsutsatta är 
Gryaabs tunnelportar, ingångarna till Gryaabs tunnelsystem. Det rör sig i dessa fall 
om inbrott och skadegörelse i form av klotter. Identifieringen har gjorts genom 
statistik ifrån polisanmälningar. 

Det pågår ett arbete med att installera larm på tunnelportarna. 
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3 Tryggt Göteborg utan 
Narkotika 

Anvisning 
 

Redovisa hur förvaltningen/bolaget arbetar för att minska narkotikaförsäljningen 
i staden. 

• Har ni kartlagt specifika platser där försäljning sker? 
• Gör en analys av resultatet av ert arbete 
• Utifrån ert resultat vad har det lett till och vad behöver utvecklas? 

  

Gryaab bedömer inte att frågan är aktuell för bolaget. 
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4 Tryggt Göteborg utan 
organiserad brottslighet 

Anvisning 
 

Redovisa hur förvaltningen/bolaget arbetar för att motverka den organiserade 
brottsligheten  

• Gör en analys av resultatet av ert arbete 
• Utifrån ert resultat, vad har det lett till och vad behöver utvecklas? 

  

Gryaab bedömer inte att frågan är aktuell för bolaget. 
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Stab 
HR 
Robert Kulka 

Uppdrag från KF:  
”Samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att bidra till att minska stadens totala 

personalvolym, enligt arbetad tid, under mandatperioden.” 

Nuläget 
På Gryaab finns i nuläget 111 anställda, av dessa är 105 tillsvidareanställda, 5 tidsbegränsade 
och 1 timavlönade. Alla månadsavlönade har en heltidsanställning. Bemanningsantalet är 
optimerat utefter verksamhetens behov, dvs Gryaab har ingen överanställning. 

Aktuella anställningsuppgifter  
Anställningsform Sept-2020 

Alla anställningsformer 111 

Timavlönad 1 

Tillsvidare 105 

Tidsbegränsad 5 

 

Pågående och kommande händelser 
Nedan följer både pågående och kommande händelser som kan ha en inverkan på utvecklingen 
av Gryaabs personalvolym. 

Nya Rya 
Gryaab planerar för ett kompletterande avloppsreningsverk ”Nya Rya”. Under våren har 

medarbetarna fått lämna intresse om de vill vara med i projektet och planeringsstadiet av den 
nya anläggningen. Programmet kommer att kräva mycket resurser, både interna och externa. 
Detta kommer att påverka rörligheten och således även mängden rekryteringar.  
 
Vidare kan Nya Rya medföra andra kompetenskrav än vad som finns inom Gryaab idag, 
exempelvis ny teknik/arbetssätt kan medföra mindre behov av driftpersonal men däremot 
kräva andra tekniska kompetenser. 
 
Personalvolymen kan påverkas både under planeringsstadiet samt när verket sätts i drift.  

Pensionsavgångar 
Under nästkommande år ser vi att pensionsavgångarna kommer att öka. En uppskattning är att, 
inom fem år, ca 17 medarbetare kommer att uppnå pensionsålder vilket motsvarar nästan en 
femtedel av hela personalgruppen.  
 
I samband med pensionsavgångar genomförs en intern behovsanalys, dvs arbetsgivaren 
undersöker huruvida funktionen behöver ersättas med en ny medarbetare eller om 
arbetsuppgifterna kan organiseras på ett annat sätt, att en nyrekrytering inte blir aktuell. 
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Gryaab AB, Box 8984, SE-402 74 Göteborg, 031-64 74 00, gryaab.se 

 

Sammanslagning av bolagens IT 
Efter de beslut som tagits av kommunfullmäktige, genomfördes förra året en förstudie kring 
att konsolidera bolagens IT. Inom IT innebär konsolidering ”sammanslagning” som man 

främst gör för att uppnå stordriftsfördelar och på så sätt minska kostnader. 
 
Förstudien utfördes som ett samarbete mellan Intraservice och Göteborg Stadshus AB och 
visar att det finns möjliga besparingar för staden genom att slå samman bolagens IT. 
 
Nu vill Stadshus AB gå vidare och titta på vad det innebär för varje bolag och hur IT-
tjänsterna på Intraservice måste förändras för att uppfylla Gryaabs och andra bolags behov. 
För Gryaab kommer det ske under andra halvan av 2021.  
 
Sammanslagningen kan i slutändan medföra en inverkan på personalvolymen.   

Åtgärder  
Nedan följer ett antal åtgärder som görs löpande inom Gryaab för att optimera 
personalvolymerna samt minska kostnader, utefter verksamhetens behov och i linje med 
uppdraget från KF. 

Behovsanalys i samband med rekrytering 
Varje rekryteringsprocess föregås av en behovsanalys, dvs analys huruvida tjänsten behöver 
tillsättas med en ny medarbetare eller om arbetsuppgifterna kan organiseras på annat sätt så att 
en tillsättning inte blir aktuell. 

Övergripande strategi för bemanning 
Ledningsgruppen tillsammans med HR säkerställer att personalvolymen är optimal och i linje 
med verksamhetens behov.  

Rotationsschema 
Ett flertal avdelningar inom Gryaab arbetar utefter rotationsschema. Detta möjliggör en 
kompetensutveckling för den enskilde medarbetaren samtidigt som det minskar sårbarheten i 
personalgruppen vid exempelvis frånvaro eller avgångar. Många positioner kräver 
specialistkunskap.  

Kompetensförsörjning 
Arbetet med kompetensförsörjning är en nyckeldel i att säkerställa alla medarbetares 
kompetens, dvs att alla medarbetare har den kompetens som behövs för att utför ett fullgott 
arbete. Rätt kompetens medför en bättre effektivitet och kvalitet i arbetet.  
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1 Sammanfattning 
 
Styrelse och vd ansvarar för att bolagets verksamhet bedrivs i enlighet med 
lagar och föreskrifter, bolagsordning samt ägardirektiv. 

Lekmannarevisorernas uppdrag är att granska om bolagets verksamhet sköts  
på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt 
om bolagets interna kontroll är tillräcklig. 

Årets granskning av bolaget omfattar: 

• grundläggande granskning 
• förebyggande arbete mot oegentligheter 
• ärendeberedning och beslutsunderlag 
• uppföljning av föregående års rekommendation. 

Vi bedömer att bolaget har skött verksamheten på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har 
varit tillräcklig. 

 

  

Page 364 of 652



 

 
 

Stadsrevisionen 5 (25) 
Revision  
 2021-01-19 

2 Granskning av verksamheten 
 
Styrelse och vd ansvarar för att bolagets verksamhet bedrivs i enlighet med 
lagar och föreskrifter, bolagsordning samt ägardirektiv. 

Lekmannarevisorernas uppdrag är att granska om bolagets verksamhet sköts på 
ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om 
bolagets interna kontroll är tillräcklig. 

Granskningen av verksamheten omfattar en grundläggande del, som är en 
översiktlig granskning av bolagets ledning och styrning samt interna kontroll, 
flera fördjupade granskningar samt uppföljning av tidigare års granskning.  

2.1 Grundläggande granskning 
Den grundläggande granskningen syftar till att översiktligt bedöma bolagets 
ledning och styrning samt interna kontroll. Det innebär att revisorerna löpande 
följer styrelsens protokoll och handlingar och informerar sig om verksamheten. 
Granskningen omfattar följande: 

• följsamhet mot tillämpliga delar av aktiebolagslagen 
• följsamhet mot tillämpliga delar av kommunallagen 
• följsamhet mot bolagsordningen 
• följsamhet mot kommunfullmäktiges ägardirektiv 
• följsamhet mot kommunfullmäktiges riktlinjer för ägarstyrning  
• följsamhet mot generellt ägardirektiv för Renova AB, Gryaab AB och 

Grefab  
• följsamhet mot kommunfullmäktiges budget 
• följsamhet mot kommunfullmäktiges riktlinjer för styrning, uppföljning 

och kontroll 
• följsamhet mot kommunfullmäktiges regler för ekonomisk planering, 

budget och uppföljning 
• styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi 
• beslutsunderlag 
• hantering av särskilda uppdrag från kommunstyrelsen/ 

kommunfullmäktige.  

2.1.1 Iakttagelser 
Den grundläggande granskningen visar inte på några väsentliga avvikelser.  

Utifrån föregående års granskning av systemet för styrning, uppföljning och 
kontroll lämnade lekmannarevisorerna en rekommendation till styrelsen. 
Rekommendationen har följts upp under året. Se granskningen på sidan 20. 
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2.1.2 Bedömning 
Lekmannarevisorernas översiktliga bedömning är att bolaget har en tillfreds-
ställande ledning och styrning samt tillräcklig intern kontroll inom de områden 
som vi har granskat.  

2.2 Förebyggande arbete mot oegentligheter 

2.2.1 Utgångspunkter i granskningen 
Oegentligheter kan1 beskrivas som ett övergripande begrepp för en vid grupp av 
oönskade beteenden som även inbegriper korruption och förtroendeskadliga 
ageranden, som exempelvis avsiktliga eller oavsiktliga fel i beslutsfattandet. Att 
förebygga, upptäcka och hantera såväl risken för oegentligheter som faktiska 
oegentligheter är viktiga uppgifter för verksamheten. Om bolaget brister i det 
arbetet kan förtroendet för verksamheten påverkas. 

Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll fastställer att 
nämnders och bolagsstyrelsers styrning, uppföljning och kontroll av 
verksamheten ska vara systematisk, förebyggande och utvecklingsinriktad. 
Organisationskultur, värderingar, gemensamma förhållningssätt beskrivs som 
särskilt viktigt. Systemet för styrning, uppföljning och kontroll är helt beroende 
av organisationens och i synnerhet högsta ledningens förhållningssätt till det. 
Ledningens agerande måste stödja efterlevnaden av överenskomna arbetssätt 
och korrekt agerande överlag. Att motverka oegentligheter är en självklarhet. 

Riktlinjen beskriver också den systematik2 för planering och uppföljning, 
riskhantering, intern styrning och kontroll samt kvalitetsledning som ska gälla i 
Göteborgs Stad. 

Vi har granskat bolagets förebyggande arbete mot oegentligheter. Syftet har 
varit att bedöma om bolagets arbete är ändamålsenligt. Med ändamålsenligt 
menas att arbetet genomförs i enlighet med de regler och riktlinjer som utgjort 
revisionskriterier i granskningen. 

Granskningens revisionskriterier har varit: 

• Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll 
• Göteborgs Stads riktlinje för inköp och upphandling 
• Policy och riktlinje mot mutor för Göteborgs Stad 
• Regler för attest i Göteborgs Stad. 

 

 
1 ESV 2016:24 Vägledning ”Oegentligheter och intern styrning och kontroll. Att komma vidare i 
arbetet med att förebygga och upptäckta oegentligheter”. 
2 Riktlinjen är strukturerad enligt PDSA-modellen i syfte att förtydliga vad som förväntas av nämnder 
och bolagsstyrelser i styrningens olika faser. PDSA är en förkortning av engelskans plan, do, study, 
act. 
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2.2.2 Iakttagelser 

2.2.2.1 Övergripande ramverk för att förebygga oegentligheter 

Granskningen har visat att bolaget har upprättat ett antal styrande dokument i 
syfte att förebygga och hantera misstänkta fall av oegentligheter. Dokumenten 
ingår i bolagets verksamhetshandbok och gäller för en bestämd tidsperiod innan 
de måste fastställas på nytt. Flera styrdokument inom området har reviderats 
under 2020. Även nya dokument har tagits fram under året. 

Vi har noterat att bolagets anställda under september 2020 har informerats om 
de reviderade styrdokumenten och det förebyggande arbetet mot oegentligheter 
i stort. Detta har skett vid ett av de personalmöten som genomförs regelbundet 
för alla anställda vid bolaget. Vi har tagit del av presentationsmaterialet från den 
aktuella föredragningen. Det redogjordes bland annat för vilka styrande 
dokument som finns inom området, innebörden av jäv och bisysslor och hur 
misstänkta oegentligheter anmäls inom bolaget.  

Vi har även noterat att en företrädare för stadsledningskontoret, vid ett mot-
svarande personalmöte 2018, har föreläst för bolagets anställda om 
oegentlighetsområdet och stadens visselblåsarfunktion. 

Granskningen visar att bolaget i dokumentet Mutor och bestickning, som ska 
uppdateras årligen eller oftare vid behov, har fastställt att Göteborgs Stads 
policy och riktlinje mot mutor tillämpas. Syftet är även att synliggöra policyn 
och riktlinjen och det framgår att alla anställda ansvarar för att följa innehållet. 
Avdelningscheferna har ett särskilt ansvar att säkerställa att policyn och rikt-
linjen är kända och tillämpas i verksamheten. HR-funktionen ansvarar för att 
informera om dokumenten vid nyanställning av personal. 

Bolagets anställda skriver inte under att de har tagit del av och åtar sig att följa 
de styrande dokument som syftar till att förebygga oegentligheter. Det framgår 
dock av intervjuerna att rutiner och andra regler avseende oegentligheter ska 
informeras om vid introduktion av nyanställda. När anställningsavtalet skrivs 
under ska gällande regler vid arbetsplatsen, underförstått, även följas. Vi har 
tagit del av bolagets checklista för introduktion av nyanställda, som gäller för 
både interna och externa rekryteringar. Där framgår att avdelningschefen an-
svarar för att informera om den nyanställdes rättigheter och skyldigheter på 
arbetsplatsen. Närmaste chefen ansvarar för att informera om bolagets arbete 
mot oegentligheter och de policys som finns inom området. 

Vi har därmed noterat att det i dokumentet Mutor och bestickning framgår att 
bolagets HR-funktion ansvarar för att informera nyanställda om Göteborgs 
Stads policy och riktlinje mot mutor, medan det i checklistan för introduktion av 
nyanställda framgår att närmaste chefen lämnar denna information. 

Uppförandekod 

Under perioden 15 mars 2019 till 18 augusti 2020 gällde dokumentet Normer 

för etik och moral, vilket i intervjuerna har beskrivits som en uppförandekod för 

Page 367 of 652



 

 
 

Stadsrevisionen 8 (25) 
Revision  
 2021-01-19 

verksamheten. Uppförandekoden berörde rollen som offentligt anställd utifrån 
aspekterna saklighet och opartiskhet samt offentlighetsprincipen. Följande 
framgick bland annat av dokumentet:  

• Bolagets handläggare ska i beslutsunderlag alltid redovisa korrekta och 
relevanta uppgifter. Detta mot bakgrund av att den offentliga 
förvaltningen har en skyldighet utifrån grundlagen att beakta allas likhet 
inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. 

• All upphandling ska, i enlighet med lagen om offentlig upphandling, 
göras affärsmässigt utan ovidkommande hänsyn. 

• Den som tar emot, låter sig utlova eller begär muta eller annan 
otillbörlig belöning i tjänsteutövningen gör sig skyldig till mutbrott. 

• Medarbetarna har rätt och skyldighet att undvika jävssituationer och 
bolagets arbetsgrupper sätts samman så att opartiskheten inte kan 
ifrågasättas. Eventuella uppkomna jävssituationer ska anmälas. 

Under 2020 har en mer utförlig uppförandekod, som berör ett flertal områden, 
tagits fram och fastställts av verkställande direktören. Uppförandekoden gäller 
från den 13 augusti 2020 och ska revideras minst vartannat år, men oftare vid 
behov. Uppförandekoden syftar till att utgöra bolagets gemensamma etiska 
riktlinjer, tydliggöra de värderingar som bolaget står för och beskriva de krav 
som ställs på medarbetare. Så långt som det är möjligt ställs samma krav på 
konsulter, leverantörer och övriga samarbetspartners till bolaget. 

Precis som i den tidigare uppförandekoden framgår att beslutsfattandet ska 
bygga på saklighet och opartiskhet. Handläggare ska bland annat säkerställa att 
ovidkommande eller personliga åsikter inte spelar in. Medarbetare ska inte 
hantera eller besluta i ärenden där det kan föreligga jäv.  

I uppförandekoden finns ett område benämnt affärsprinciper. Där redogörs 
exempelvis för att bolaget ska agera ansvarsfullt och etiskt i alla relationer. 
Ingen form av korruption, mutor eller bestickning accepteras. Privata intressen 
eller relationer ska hållas isär med arbete och affärer och det framgår att det inte 
är tillåtet för medarbetare att göra affärer med närstående. Leverantörer, kunder, 
myndigheter eller representanter för dessa organ ska inte erbjudas några 
belöningar eller fördelar som strider mot lagstiftning eller de affärsseder som är 
rimliga och vedertagna. Inte heller bolagets medarbetare ska ta emot betalning, 
gåva, resa, evenemang eller representationsmåltid som är, eller kan uppfattas 
som, muta eller bestickning. Tjänster får inte heller bytas på ett sådant sätt att 
medarbetares objektivitet kan ifrågasättas. 

Av Göteborgs Stads policy för inköp och upphandling framgår att inköp och 
upphandlingsverksamhet är ett område som är känsligt för otillbörlig påverkan. 
Medarbetare eller andra som ansvarar för uppgifter inom området har därför ett 
särskilt ansvar för att förtroendet för staden upprätthålls. 

Vi har noterat att inköps- och upphandlingsområdet, på motsvarande sätt, pekas 
ut i uppförandekoden som ett område som är särskilt känsligt för otillbörlig på-
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verkan. Det framgår vidare att anställda som arbetar med upphandlingar har ett 
särskilt ansvar för att förtroendet för bolaget upprätthålls och för att vara extra 
försiktiga i sitt agerande och hur det kan uppfattas. 

Rutin vid misstanke om oegentlighet 
När det gäller hanteringen av misstänkta fall av oegentligheter finns en särskild 
rutin framtagen för detta ändamål. I rutinen anges att ingen form av handling 
eller beteende som kan skada bolaget eller förtroendet för bolaget accepteras. 
Rutinen hänvisar även till uppförandekoden som beskrivs som vägledande för 
de värderingar och det beteende som ska gälla på bolaget.  

I rutinen definieras oegentligheter som handlingar eller gärningar som kan 
medföra risk för att bolagets egendom eller varumärke skadas. Handlingen kan 
ha skett av oaktsamhet eller med uppsåt och medför, typiskt sett, att bolaget har 
anledning att ifrågasätta förtroendet för medarbetaren som utfört handlingen. 
Några exempel på oegentligheter som nämns i rutinen är bland annat stöld, 
olagliga eller otillbörliga betalningar eller förmåner samt missbruk eller 
förskingring av bolagets resurser eller information. 

Förutom att beskriva hur anmälda fall av misstänkta oegentligheter hanteras 
syftar rutinen till att uppmuntra och möjliggöra för medarbetare att ta upp 
sådana misstankar inom bolaget. Det framgår att samtliga medarbetare upp-
muntras att anmäla misstankar om oegentligheter, i första hand till chefen för 
den medarbetare som anmälan gäller. Om detta inte är möjligt ska anmälan ske 
till HR, verkställande direktören eller någon i ledningsgruppen. Om detta inte 
heller är möjligt hänvisar rutinen till stadens visselblåsarfunktion. 

2.2.2.2 Oegentlighetsrisker som en del av bolagets riskhantering 

Enligt Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll ska risken 
för oegentligheter alltid vara en del av bolagsstyrelsens riskhantering.  

Vi har noterat att oegentlighetsrisker utgör ett särskilt riskområde i bolagets 
riskhanteringsmodell, tillsammans med fyra andra områden. Av riskhanterings-
modellen framgår att riskanalyser/riskbedömningar genomförs löpande inom 
varje riskområde. Metodiken för riskanalyserna varierar, men i grunden bedöms 
identifierade risker på samma sätt genom att sannolikheten för att en risk ska 
inträffa och konsekvenserna om den inträffar värderas och vägs samman.  

Utifrån ovannämnda riskvärdering görs en uppdelning i röda, gula och gröna 
risker. Röda risker bedöms som icke-tolerabla och hanteras i första hand genom 
konsekvensbegränsande åtgärder. Gula risker avvägs mot kostnadsnyttan och 
kontrolleras primärt genom exempelvis rutiner, bevakningar och utredningar. 
Gröna risker bedöms som tolerabla och kan, om möjligt, minimeras med små 
medel. Icke-tolerabla (röda) risker sammanställs, tillsammans med andra risker 
som av något skäl bör synliggöras och hanteras, i bolagets samlade riskbild.  
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Den samlade riskbilden fastställs av styrelsen två gånger per år: i juni och 
november. I dokumentet redogörs för vilka åtgärder som har vidtagits eller 
kommer att vidtas för att minska de aktuella riskerna. 

Av intervjuerna framgår att bolagets riskanalys avseende oegentlighetsrisker är 
integrerad i dokumentet Ekonomisk riskbedömning, som även innefattar risk-
analysen för ekonomiska risker (som utgör ett annat riskområde). Utifrån 2020 
års riskbedömning har ingen oegentlighetsrisk bedömts som röd. Gula risker har 
däremot identifierats. Vi har noterat att det aktuella riskområdet bevakas genom 
en särskild rutin för kontroll av oegentlighetsrisker. Rutinen består av följande 
kontroller som stabschefen ansvarar för att genomföra årligen: 

• kontroll av inköp och utbetalning 
• kontroll av ersättning för personligt utlägg 
• kontroll av ersättning för arvoden till styrelseledamot. 

Inom varje kontroll genomförs stickprov där det, beroende på vilken typ av 
kontroll det handlar om, exempelvis säkerställs att gällande attestregler följs och 
att ersättningar betalas ut till rätt person. Av uppföljningen av intern kontroll-
planen för 2020, som behandlades av styrelsen den 27 november 2020, framgår 
att samtliga stickprov har genomförts. Av uppföljningen till styrelsen framgår 
dock inte resultatet av stickproven.  

Vi har noterat att bolagets riskanalys avseende oegentlighetsrisker uteslutande 
fokuserar på ekonomiska risker kopplat till inköp, utbetalningar och er-
sättningar.  

2.2.2.3 Hantering av bisysslor, jäv och närståendetransaktioner 

Granskningen har visat att bolaget under 2020 har upprättat en rutin som 
beskriver hur bolaget hanterar och följer upp jäv och bisysslor. I rutinen redo-
görs bland annat för definitionen av jäv och exempel på ett antal situationer där 
jäv föreligger. När det gäller bisysslor framgår att verkställande direktören har 
möjlighet att förbjuda dessa om de bedöms vara arbetshindrande, konkurrerande 
eller förtroendeskadliga. Vidare framgår att vid nyanställning av medarbetare 
ska personen tillfrågas om han eller hon har en bisyssla. Närmaste chef ska 
årligen, vid ett utvecklingssamtal, fråga om medarbetaren har en bisyssla. 

Enligt rutinen ska reglerna om jäv och bisysslor gås igenom regelbundet i 
samband med arbetsplatsträffar/personalmöten. Som tidigare nämnts har 
reglerna avseende jäv och bisysslor gåtts igenom vid ett personalmöte för alla 
bolagets anställda under 2020. Av de intervjuer som har genomförts med 
avdelningscheferna framgår dock att jävsreglerna inte gås igenom regelbundet 
vid arbetsplatsträffar. 

Granskningen har visat att det inte sker några särskilda kontroller för att upp-
täcka potentiella närståendetransaktioner. I intervjuerna hänvisas dock till 
jävsreglerna och att bolaget följer gällande attestregler. Av bolagets instruktion  
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avseende tillämpning av inköpspolicyn framgår att inköp genomförs i under-
hållssystemet och att fyra ögon-principen gäller, vilket innebär att beställning 
och godkännande av inköp inte får ske av en och samma person. 

2.2.3 Bedömning 
Lekmannarevisorerna bedömer att bolaget har tagit fram och fastställt relevanta 
styrande dokument för att förebygga och hantera misstänkta oegentligheter i 
verksamheten. Vi ser särskilt positivt på den uppförandekod som har tagits fram 
och som redogör för bolagets gemensamma etiska riktlinjer, förhållningssätt 
och krav som ställs på medarbetarna.  

Förbättringsområden har noterats när det gäller att förtydliga vem som ansvarar 
för att informera nyanställda medarbetare om det förebyggande arbetet mot 
oegentligheter, då nuvarande dokumentation kan ge olika besked. Vi bedömer 
även att frågor om jäv och bisysslor regelbundet bör diskuteras under 
arbetsplatsträffar, i synnerhet för de verksamheter som hanterar större projekt 
och upphandlingar. 

Lekmannarevisorernas sammantagna bedömning är att bolagets förebyggande 
arbete mot oegentligheter är ändamålsenligt. 

2.3 Ärendeberedning och beslutsunderlag 

2.3.1 Utgångspunkter i granskningen 
Lekmannarevisorerna har granskat bolagets arbete med ärendeberedning och 
beslutsunderlag.  

Ärendeberedning syftar till att åstadkomma ett tillförlitligt och allsidigt belyst 
underlag för de beslut som styrelsen står inför. Undermåligt beredda ärenden 
kan leda till beslut som medför oönskade ekonomiska och verksamhetsmässiga 
konsekvenser samt minskat förtroende för den beslutande verksamheten som 
staden som helhet. En bristfällig ärendeberedning kan även innebära att beslut 
inte är juridiskt korrekta och därmed riskerar besluten att upphävas. 

Syftet med granskningen har varit att bedöma om ärendeberedningsprocessen är 
ändamålsenlig i den meningen att den ger styrelsen förutsättningar att fatta väl 
avvägda och kvalitativt underbyggda beslut.  

Av aktiebolagslagen 8 kap. 21 § framgår att: 

”Beslut får inte fattas i ärende, om inte såvitt möjligt samtliga styrelseledamöter 

har:  

1. fått tillfälle att delta i ärendets behandling, och 
2. fått ett tillfredsställande underlag för att avgöra ärendet.” 
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För stadens bolag finns även en särskild anvisning beslutad av Göteborgs 
Stadshus AB. Syftet med denna är att skapa förutsättningar för god kvalitet och 
gott samarbete i beredningen av ärenden i bolagen i koncernen Göteborgs 
Stadshus.  

Av anvisningen framgår bland annat att ett enskilt ärende ska vara komplett i 
bemärkelsen att historik, sammanhang och bakgrund som krävs för ett beslut 
ska beskrivas i det aktuella ärendet. Det som är självklar kunskap om ett 
ärendes historik och sammanhang i den egna styrelsen är inte alltid självklar 
kunskap på andra nivåer i beslutshierarkin. Ett beslutsunderlag ska kunna läsas 
självständigt. 

Granskningen har genomförts genom intervjuer med företrädare för bolaget, 
dokumentstudier, en enkät till styrelsen samt tre stickprov av beslutsärenden 
som styrelsen har behandlat under 2020.  

2.3.2 Iakttagelser 

2.3.2.1 Ärendeprocessen 

Gryaabs styrelse ska, enligt fastslagen arbetsordning, genomföra minst fem 
sammanträden per år. Ordförande ansvarar för att kallelse med dagordning, 
beslutsunderlag samt protokoll från föregående sammanträde skickas till 
styrelsens ledamöter och suppleanter senast en vecka innan sammanträdet. 
Ordförande och verkställande direktören bereder styrelsens ärenden i samråd 
med presidium/arbetsutskott. Beslutsunderlaget ska redogöra för vilka problem 
och risker som kan finnas i ärendena, vilka handlingsalternativ som står till buds 
och konsekvenserna av dessa samt förslag till beslut. 

Enligt bolagets instruktion för arbetsfördelning mellan styrelsen och verk-
ställande direktören ansvarar verkställande direktören för att överlämna ett antal 
typer av ärenden till styrelsen för beslut, bland annat beslut om investeringar 
utanför antagen budget och förvärv eller avyttring av fast egendom eller tomt-
rätt. Detta gäller även beslut i andra frågor av väsentlig ekonomisk eller annan 
betydelse för bolaget. Verkställande direktören ska, som en del av den löpande 
förvaltningen, bland annat leda bolagets verksamhet, verkställa styrelsens beslut 
och i övrigt fatta de beslut och vidta de åtgärder som erfordras. 

Av intervjuerna framgår att styrelsens ärenden övergripande delas in i 
informationsärenden och beslutsärenden. Vid varje styrelsesammanträde finns 
ett antal stående informationsrapporter och informationsärenden, bland annat 
information om bolagets lånesituation, månadsrapport avseende drift och 
reningsresultat och omvärldsbevakning. Bolagets registrator är första instans för 
handlingar som inkommer till bolaget. Bland inkomna handlingar är det framför 
allt remisser som styrelsen ska besvara som initieras till beslutsärenden.  

Vidare framgår av intervjuerna att bolagets vd-koordinator utgör ett stöd till 
verkställande direktören i olika ärenderelaterade frågor innan, under och efter 
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styrelsemötena. Det innefattar bland annat att bistå verkställande direktören 
med att ta fram en agenda och förbereda styrelsemötena. På motsvarande sätt 
förbereder vd-koordinatorn presidiets möten, som genomförs cirka en vecka 
innan ordinarie styrelsemöte.  

Vd-koordinatorn säkerställer att styrelsen får tillgång till styrelsehandlingarna 
och presidiets minnesanteckningar cirka en vecka innan sammanträdet. I rollen 
ingår även att sammanställa och korrekturläsa beslutsunderlag i ärenden som 
handläggare i bolaget bereder till styrelsen. Vd-koordinatorn bereder även själv 
vissa ärenden till styrelsen. 

Bolaget köper in tjänsten som styrelsesekreterare från en advokatbyrå. Vd-
koordinatorn uppges dock sitta med på samtliga styrelsesammanträden och 
bevakar de frågor som dyker upp. Vidare framgår av intervjuerna att verk-
ställande direktören och vd-koordinatorn, efter styrelsesammanträdet, har ett 
möte där de går igenom vad som har framkommit vid sammanträdet och vilka 
åtgärder som behöver vidtas utifrån detta. 

2.3.2.2 Bolagets rutin för ärendehantering 

Av intervjuerna framgår att bolaget tidigare inte har tillämpat Stadshus 
anvisning för ärendeberedning. Efter att detta uppmärksammades under 2020 
har bolaget tagit fram en handlingsplan för ärendeberedning. Syftet var att 
under året vidta åtgärder för att bland annat säkerställa följsamhet till 
anvisningen och att beslutsunderlaget följer den utformning som framgår av 
Göteborgs Stads gemensamma mall för tjänsteutlåtanden. En åtgärd bestod av 
att ta fram en egen bolagsspecifik rutin för ärendeprocessen, från initiering av 
ett ärende tills att beslut har fattats.  

Vi har noterat att bolaget under året, i enlighet med handlingsplanen, har tagit 
fram en rutin för ärendehantering som började gälla fullt ut vid sammanträdet i 
september. Rutinen har fastställts av verkställande direktören och ett antal 
mindre ändringar gjordes senast i oktober. Syftet med rutinen är att beskriva 
ärendeprocessen, uppnå en enhetlig hantering och god kvalitet på det underlag 
som styrelsen tar del av samt säkerställa att lagstiftning och styrande dokument 
i Göteborgs Stad som berör den kommunala ärende- och beslutsprocessen följs.  

Granskningen visar att bolaget sedan tidigare har upprättat en särskild rutin för 
hantering av remisser samt en mall för investeringsärenden. 

Rutinen för hantering av remisser syftar bland annat till att säkerställa att in-
komna remissärenden fördelas till och besvaras av lämplig person eller arbets-
grupp, att kvaliteten på bolagets remissvar är hög och att det uppnås en hög grad 
av enhetlighet vid utformning av remissvar. Dokumentet beskriver även mer 
utförligt bolagets handläggningsordning avseende remissärenden.  

I mallen för investeringsärenden, som ska användas som beslutsunderlag vid 
investeringsbeslut, ska ett antal aspekter avseende den aktuella investeringen 
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beskrivas. Exempelvis bakgrund, kostnad, tillgängliga resurser, tidsplan och 
vilka risker som reduceras i och med genomförandet av projektet. 

2.3.2.3 Enkät till styrelsen 

Vi har genomfört en enkätundersökning om hur styrelsen uppfattar kvaliteten på 
ärendeberedningen och beslutsunderlagen.  

Enkäten har skickats till styrelsens ordinarie ledamöter och suppleanter, totalt 
13 personer. Frågorna har framför allt handlat om hur respondenterna ställer sig 
till olika påståenden om beslutsunderlagens och ärendenas kvalitet och innehåll. 

Sju personer har besvarat enkäten (varav tre ordinarie ledamöter och fyra 
suppleanter). Svarsfrekvensen uppgår till cirka 54 procent, vilket är relativt lågt 
i sammanhanget. Detta måste beaktas i de slutsatser som dras av svaren. 

Samtliga respondenterna svarar att de har fått någon form av utbildning i 
uppdraget som ledamot eller suppleant i styrelsen. Exempelvis genom bolaget 
eller sitt parti. 
 
Ärendehanteringsprocessen 
Undersökningen har visat att alla respondenter känner till vilka krav de kan 
ställa på de underlag som ligger till grund för styrelsens beslut. Sex av sju 
respondenter instämmer helt eller till stor del i att det av beslutsunderlagen 
framgår hur ärendena har beretts, exempelvis att det framgår vilka berednings-
organ och/eller tjänstepersoner etcetera som har berett ärendet. En person in-
stämmer delvis i detta påstående. 

Vidare framgår att alla respondenter instämmer helt eller till stor del i att 
styrelsehandlingar skickas ut i tillräckligt god tid för att de ska hinna ta till sig 
informationen på ett tillfredsställande sätt. En person har kommenterat frågan 
med att styrelsehandlingar som är färdiga skulle kunna skickas ut tidigare än en 
vecka innan sammanträdet. 

Ärendenas kvalitet och begriplighet 
Samtliga respondenter anser helt eller till stor del att styrelsens beslutsunderlag 
vanligtvis är av tillräckligt god kvalitet för att väl avvägda och kvalitativt under-
byggda beslut ska kunna fattas.  

Sex av sju respondenter instämmer helt eller till stor del i att det av besluts-
underlagen framgår vilka olika alternativ till beslut som har övervägts vid 
beredningen, medan en respondent inte instämmer alls i detta påstående. En 
person har kommenterat frågan med att olika alternativ till beslut kanske inte 
alltid framgår i skrift men att det framkommer vid muntlig föredragning. 
Samtliga respondenter instämmer helt eller till stor del i att tjänsteutlåtandena 
innefattar bedömningar med utgångspunkt i samtliga tre dimensioner som full-
mäktige har beslutat om: ekonomisk, ekologisk och social. 
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Alla utom en respondent instämmer helt eller till stor del i påståendet att 
beslutsunderlagen är ändamålsenliga i meningen att de är begripliga och 
kompletta med den historik, det sammanhang och den bakgrund som krävs för 
beslutet. Personen som inte instämmer helt eller till stor del gällande detta på-
stående instämmer istället delvis. Alla respondenter anser, helt eller till stor del, 
att informationen som erhålls inför ett beslut vanligtvis är ändamålsenlig i den 
meningen att den inte innehåller oväsentligheter. 

Samtliga respondenter instämmer även helt eller till stor del i påståendet att 
beslutsunderlagen lever upp till språklagens krav på språkanvändning i offentlig 
verksamhet, det vill säga att språket är vårdat, enkelt och begripligt. Frågan 
avser även ren korrektur i texten i beslutsunderlagen. En av respondenterna har 
kommenterat att beslutsunderlagen ibland kan vara tekniskt svåra. En annan 
respondent är inne på samma spår och menar att det är ett typ av tjänstemanna-
språk som det krävs viss erfarenhet för att kunna förstå. 

Återremittering och komplettering av ärenden 
Sex av sju respondenter instämmer inte alls i påståendet att det är vanligt att 
ärenden återremitteras på grund av att underlagen behöver kompletteras. En 
respondent instämmer delvis i detta påstående. Ingen av de svarande instämmer 
i påståendet att det är vanligt att beslutsunderlag behöver kompletteras på grund 
av dess bristande kvalitet.  

Muntliga föredragningar och tillkommande underlag 
Fyra av sju respondenter instämmer delvis i påståendet att det är vanligt att det 
skriftliga underlaget behöver kompletteras med en muntlig föredragning. Två av 
respondenterna instämmer helt eller delvis i påståendet, medan en person inte 
alls instämmer. Undersökningen visar även att samtliga respondenter helt eller 
delvis anser att de muntliga föredragningarna bidrar till ökad förståelse. Alla 
respondenterna svarar att de är nöjda med de muntliga föredragningarna när det 
gäller innehåll och omfattning. En person kommenterar dock att detaljnivån kan 
vara väl djup i vissa ärenden. 

Alla respondenterna utom en svarar att det inte är vanligt att ärenden enbart 
föredras muntligt för styrelsen. En person som har kommenterat frågan lyfter 
fram att samtliga beslutsärenden är skriftliga och väl underbyggda. 

Ingen respondent håller med alls om påståendet att det är vanligt att det under 
sammanträdena tillkommer viktig information, skriftlig och/eller muntlig, som 
inte framkommer av de utsända handlingarna när styrelsen ska fatta beslut. 

Den sammantagna kvaliteten på beslutsunderlagen 
Samtliga respondenter instämmer helt eller till stor del i påståendet att de, 
sammantaget, har goda förutsättningar att fatta väl avvägda och kvalitativt 
underbyggda beslut. Respondenterna har, avslutningsvis, haft möjlighet att mer 
generellt kommentera området.  

En person har kommenterat att underlagen är bra, men att vissa ärenden, såsom 
statliga utredningar men även ärenden från staden, ibland är väldigt omfattande 
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vilket gör det svårt att hinna läsa allt underlag. En annan respondent lyfter bland 
annat fram att ledningen har en god kompetens och att deras beredningar av 
beslutsärenden är bra. En person kommenterar att det, innan styrelsemötet, kan 
vara bra att gå igenom vilka ordinarie ledamöter respektive suppleanter som är 
beslutsfattare vid mötet, eftersom detta upplevs som lite otydligt. 

2.3.2.4 Stickprovsgranskningen 

Vi har granskat tre beslutsärenden som styrelsen har behandlat under 2020, 
samtliga vid sammanträdet den 23 september. Vi har i urvalet av ärenden 
medvetet valt att beakta bolagets tidsplan för att ta fram och implementera den 
ovannämnda rutinen för ärendehantering.  

De tre granskade ärendena utgör återrapportering av aktiviteter till bolagets 
ägarråd. Detta inom ramen för den handlingsplan som följer av 2019 års ägar-
dialog mellan bolaget och ägarrådet. Handlingsplanen beslutades av styrelsen 
den 12 februari och består av följande aktiviteter (uppdrag) som styrelsen alltså 
återrapporterade i september. Som en del av återrapporteringen har samtliga 
rapporter, efter godkännande i styrelsen, expedierats till Stadshus.  

Vi har efterfrågat och tagit del av samtliga beslutsunderlag som styrelsen har 
haft tillgång till i beredningen av de aktuella ärendena: 

• Nytt miljötillstånd och konsekvenser för Gryaab 
• Incitamentsmodell för minskning av oönskade flöden till Ryaverket 
• Utredning av potentiella delägare i Gryaab samt status för ansökan från 

Lilla Edets kommun. 

I det första ärendet, Nytt miljötillstånd och konsekvenser för Gryaab, har 
bolaget uppdragits att i skriftlig rapport uppdatera statusbeskrivningen gällande 
processen med ett nytt miljötillstånd och konsekvenserna för bolaget och del-
ägarna. Rapporten bör, enligt fastställd handlingsplan, innehålla en bedömning 
av vilka principiella beslut och ställningstaganden som kan komma att krävas 
från delägarkommunerna i processen med att uppföra en ny anläggning, mot 
bakgrund av det nya miljötillståndet. 

Uppdraget om Incitamentsmodell för minskning av oönskade flöden till Rya-

verket handlar om att färdigställda en rapport som bygger på en aktivitet från 
föregående års ägardialog. Aktiviteten handlar om potentiella incitament för att 
minska oönskade flöden till Ryaverket. Uppdraget omfattar även att lämna 
förslag/ta fram en handlingsplan till hur incitamentsmodellen kan 
implementeras och användas av bolaget och delägarkommunerna. 

Det sista granskade ärendet, Utredning av potentiella delägare i Gryaab samt 

status för ansökan från Lilla Edets kommun, utgör ett uppdrag att utreda och 
analysera vilka potentiella kommuner som kan komma att visa intresse för 
delägarskap i bolaget. Detta i syfte att utveckla en proaktiv plan för utökning av 
bolagets ägarkrets och möjliggöra tidig dialog med de kommuner som kan vara 
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aktuella för delägarskap. Denna plan ska ta tillvara de befintliga ägarnas 
intressen och kapacitetsbehov. 

Samtliga ärenden bygger, i olika utsträckning, på aktiviteter som lämnats vid 
tidigare års ägardialoger mellan ägarrådet och bolaget. Det handlar därmed om 
frågor som har varit aktuella, och som ägarrådet har önskat få belysta, även vid 
tidigare tillfällen.  

Även om varje uppdrag ska betraktas som ett eget ärende har vi mot bakgrund 
av ovan även tagit del styrelsens beslut och beslutsunderlag då motsvarande 
aktiviteter har behandlats av styrelsen och återrapporterats till ägarrådet tidigare. 
Detta för att kunna bedöma om ärendena kan läsas självständigt med den 
historisk och bakgrund som krävs. Beslutsunderlagen från tidigare fattade beslut 
har dock inte granskats närmare i sig. 

Möjligheten att läsa ärendena självständigt 
Stadshus anvisning för ärendeberedning anger att ett ärende ska kunna läsas 
självständigt med den historik och bakgrund som krävs.  

Som redogjorts för ovan bygger de tre granskade ärendena i olika grad på mot-
svarande uppdrag som även har lämnats vid föregående års ägardialoger. Vi har 
noterat att det i ärendena inte tydligt redogörs för resultatet av styrelsens 
tidigare återrapportering av berörda aktiviteter.  

I ärendet Incitamentsmodell för minskning av tillskottsvatten redogörs för 
resultatet av styrelsens återrapportering av motsvarande uppdrag till ägarådet 
2019, som lämnades utifrån 2018 års ägardialog. Resultatet som åter-
rapporterades 2018, utifrån 2017 års ägardialog, framgår dock inte.  

I ärendet Utredning av potentiella delägare i Gryaab samt status för ansökan 

från Lilla Edets kommun framgår att styrelsen, inom ramen för föregående års 
ägardialog, har lämnat information om status i utredningen och en tidplan för 
färdigställande av rapporten. Det framgår dock inte hur den aktuella statusen 
eller tidsplanen såg ut vid detta tillfälle.  

I det sista ärendet, Nytt miljötillstånd och konsekvenser för Gryaab, framgår inte 
resultatet av de aktiviteter (i detta fall lägesrapporter) som styrelsen har åter-
rapporterat till ägarrådet utifrån tidigare ägardialoger.  

De granskade ärendenas sammanhang och historik hade kunnat förstås bättre 
om det tydligare hade redogjorts för vilken information styrelsen tidigare har 
lämnat vid föregående års ägardialogar. Då hade det även varit möjligt att förstå 
hur uppdragen och styrelsens återrapportering skiljer sig åt mellan åren.  

Vi har i övrigt inte noterat några väsentliga avvikelser när det gäller att kunna 
läsa ärendena självständigt med den historik och bakgrund som krävs. 

Rubrikstruktur och grafisk profil i ärendena 

Beslutsunderlaget ska enligt Stadshus anvisning strukturellt följa den 
utformning som framgår av stadens gemensamma mall för tjänsteutlåtanden. 
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Det innefattar bland annat rubrikerna Förslag till beslut, Sammanfattning, och 
Beskrivning av ärendet. Av mallen framgår närmare vilken information som ska 
framgå under respektive rubrik. Beslutsunderlaget ska vidare, enligt Stadshus 
anvisning, vara anpassat så att Göteborgs Stads grafiska profil upprätthålls. Om 
bolaget har en särprofilering ska innehåll, rubriker, och format vara anpassade 
så att de följer tjänsteutlåtandemallen.  

Samtliga granskade ärenden följer den rubrikstuktur och övriga utformning som 
framgår av stadens gemensamma mall för tjänsteutlåtanden. När det gäller det 
innehåll som bolaget redovisar under de obligatoriska rubrikerna har vi inte 
noterat några väsentliga avvikelser mot instruktionerna i mallen. Stadens 
grafiska profil används även i tjänsteutlåtandena. I de rapporter och övriga 
beslutsunderlag som bolaget har författat, och som utgör bilagor till de 
granskade ärendena, används Gryaabs grafiska profil. 

Belysning av den ekonomiska, ekologiska och sociala dimensionen 

Enligt den gemensamma mallen för tjänsteutlåtanden ska ett ärende belysas 
utifrån tre dimensioner: den ekonomiska, ekologiska och sociala. När det gäller 
den ekonomiska dimensionen ska det redovisas vilka ekonomiska konsekvenser 
som väntas av ärendet, såväl internt som externt och på lång och kort sikt. Det 
ska även framgå en analys om ärendet väntas inverka positivt eller negativt på 
invånarnas och stadens ekonomiska situation.  

Redovisningen av den ekologiska dimensionen ska innehålla en analys om 
ärendet väntas inverka positivt eller negativt på invånarna och stadens eko-
logiska förhållande, samt i vilken omfattning ärendet förväntas påverka i ena 
eller andra riktningen. Under den sociala dimensionen ska det bland annat 
framgå om ärendet har positiv eller negativ inverkan för barn, mångfald och 
jämställdhet, eller andra relevanta perspektiv inom den sociala dimensionen. 

Vi har noterat att samtliga granskade ärenden innehåller rubriker avseende de 
tre dimensionerna. När det gäller den ekonomiska dimensionen innehåller alla 
granskade ärenden en belysning av detta perspektiv, där relevant information 
lyfts fram. Den information som redovisas hade dock, generellt sett, kunnat vara 
mer djupgående och mer analyserande i alla ärenden, och med större fokus på 
konsekvenser och inverkan på invånarnas och stadens ekonomi.  

Av ärendet Incitamentsmodell för minskning av tillskottsvatten framgår till 
exempel, under den ekonomiska dimensionen, att ökad belastning till Ryaverket 
jämfört med vad som är prognostiserat kan komma att innebära högre 
investeringskostnader för de kompletterande anläggningar som byggs, vilket 
skulle kräva ett utökat kapitaltillskott från ägarkommunerna. En lägre be-
lastning skulle på motsvarande sätt kunna innebära lägre investerings- och 
driftkostnader. Dimensionen hade kunnat utvecklas närmare genom tydligare 
och mer detaljerade analyser och konsekvensbeskrivningar av de incitaments-
förslag som diskuteras i ärendet. 

Page 378 of 652



 

 
 

Stadsrevisionen 19 (25) 
Revision  
 2021-01-19 

När det gäller ärendet Nytt miljötillstånd och konsekvenser för Gryaab framgår 
på sidan 3, under rubriken Konsekvenser fram till 2025, att den totala kostnaden 
för de utredningar som krävs kring en utbyggnad av Ryaverket bedöms uppgå 
till 30–60 miljoner kronor fördelat på fem år. Information redovisas dock inte 
under den ekonomiska dimensionen. Detta är relevant information i ärendet som 
även hade behövts framgå i belysningen av dimensionen. 

När det gäller den ekologiska dimensionen redovisas även här, under den 
aktuella rubriken, relevant information i de granskade ärendena. Vi har noterat 
att även belysningen av denna dimension hade kunnat vara mer djupgående, och 
med större fokus på en analys av förväntade konsekvenser. Av ärendet 
Utredning av potentiella delägare i Gryaab samt status för ansökan från Lilla 

Edets kommun framgår till exempel, utifrån belysningen av den ekologiska 
dimensionen, att kvaliteten på råvattnet eventuellt kan förbättras om fler del-
ägarkommuner ansluter till bolaget och att ett utökat samarbete kring frågan om 
tillskottsvatten kan innebära positiva effekter på vattenreningen. Det är aspekter 
som innebär positiva effekter för de ekologiska förhållandena och som därför 
hade kunnat analyserats och utvecklats närmare under denna rubrik. 

Bolaget har inte bedömt det som relevant att belysa den sociala dimensionen i 
de tre granskade ärendena. Detta framgår under den aktuella rubriken. 

Bedömning av ärendenas principiella beskaffenhet 
Enligt Stadshus anvisning ska ett ärende innehålla en bedömning av ärendets 
principiella beskaffenhet med motiv till bedömningen.  

Granskningen har visat att samtliga ärenden, under egen rubrik, innehåller en 
sådan bedömning. Inget ärende har bedömts vara av principiell beskaffenhet 
eller annars av större vikt. Det framgår dock inte någon särskild motivering till 
bedömningarna eller hur de har genomförts, enbart att bedömningarna har gjorts 
med utgångspunkt i vad som står angivet om frågor av principiell beskaffenhet i 
Gryaabs ägardirektiv, Stadshus anvisningar för ärendeberedning och Göteborgs 
Stads riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll. Av bolagets rutin för 
ärendehantering framgår att bedömningen av ett ärendes principiella 
beskaffenhet behöver anpassas till det aktuella ärendet. 

2.3.3 Bedömning  
Vi bedömer att bolaget under året har vidtagit flera åtgärder för att förbättra 
processen avseende ärendeberedning och beslutsunderlag. Vi har noterat att 
bolaget, när granskningen inleddes, inte arbetade utifrån Stadshus anvisning för 
ärendeberedning men att detta har säkerställts under 2020. Detta bland annat 
genom en ny rutin för ärendehantering. Vi ser positivt på detta men vill sam-
tidigt betona vikten av att bolaget, som en del av den interna kontrollen, säker-
ställer vilka styrande dokument som gäller för verksamheten. 

Vi bedömer att stickprovsgranskningen av tre beslutsärenden i allt väsentligt 
visar på god följsamhet mot Stadshus anvisning för ärendeberedning och den 
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gemensamma tjänsteutlåtandemallen för Göteborgs Stad. Mindre förbättrings-
områden har bland annat identifierats när det gäller att tydligare beskriva för-
väntade konsekvenser av ärenden utifrån den ekonomiska, ekologiska och 
sociala dimensionen samt att, utifrån varje enskilt ärende, tydligare motivera 
varför eller varför inte ett ärende bedöms vara av principiell beskaffenhet. 

Lekmannarevisorerna bedömer att bolagets ärendeberedningsprocess är ända-
målsenlig i meningen att den ger styrelsen goda förutsättningar att fatta väl 
avvägda och kvalitativt underbyggda beslut. 

2.4 Uppföljning av systemet för styrning, 
uppföljning och kontroll 
Lekmannarevisorerna granskade år 2019 systemet för styrning, uppföljning och 
kontroll vid bolaget. Granskningen syftade till att bedöma om styrelsens 
ansvarstagande, vad gäller det arbete som ska ske inom ramen för styrning, 
uppföljning och kontroll av verksamheten, är tillräckligt och ändamålsenligt. 

Vår övergripande bedömning var att styrelsens ansvarstagande i huvudsak är 
tillräckligt och ändamålsenligt. Vi bedömde samtidigt att delar av styrelsens 
arbete kan utvecklas ytterligare och att styrelsen i större utsträckning kan 
involveras i riskhanteringsarbetet. Vi ansåg även att kopplingen mellan bolagets 
samlade riskbild, intern kontrollplanen och annan dokumentation som härrör till 
riskhanteringsarbetet kan förtydligas. I årsrapporten för 2018 (som fastställdes 
av styrelsen 2019) saknades även en bedömning av om systemet för styrning, 
uppföljning och kontroll hade fungerat på ett tillfredsställande sätt. 

Granskningen visade att det inte tydligt framgår av den samlade riskbilden för 
2020, som antogs av styrelsen under 2019, vilka åtgärder som har införts för att 
minska identifierade risker samt vilka nya åtgärder som behöver vidtas. Vi be-
dömde även att det var svårt att i bolagets intern kontrollplan utläsa vilka 
kontroller som ska genomföras. Intern kontrollplanen hänvisar i hög grad till 
annan dokumentation som inte fastställs på styrelsenivå. Stickprov av två 
kontroller i intern kontrollplanen för 2019 visade att det inte hade verifierats om 
redan införda åtgärder hade haft avsedd effekt, och resultaten var svårtolkade. 

Lekmannarevisorerna bedömde sammanfattningsvis att det i delar finns en 
bristande följsamhet mot fullmäktiges riktlinjer. Följande rekommendation 
lämnades därför till styrelsen: 

Lekmannarevisorerna rekommenderar styrelsen att stärka den interna 

styrningen, uppföljningen och kontrollen genom att vidta lämpliga åtgärder för 

att omhänderta de brister som har framkommot i granskningen. 

Vi har i år följt upp rekommendationen genom dokumentstudier av bolagets 
dokumentation som härrör till riskhanteringsarbetet samt genom att ställa frågor 
till bolagets kvalitets- och miljöansvarige. 
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2.4.1 Iakttagelser 
Styrelsen har den 12 juni yttrat sig om hur rekommendationen avses att 
omhändertas. Av yttrandet framgår bland annat att bolaget har påbörjat ett 
arbete med att förenkla sin riskhanteringsmodell och vidta åtgärder för att uppnå 
en tydligare koppling i enlighet med rekommendationen. Bolaget har, enligt 
yttrandet, bland annat tagit fram en mer tydligt utpekad samlad riskbild, som 
utgörs av ett dokument. Den samlade riskbilden ska fastställas av styrelsen i 
juni och i samband med beslut om budget i november, samt alltid vid större 
förändringar i verksamheten. Bolaget kommer även, enligt yttrandet, att under 
hösten 2020 göra en översyn av de dokument som härrör till riskbedömnings-
områdena i syfte att göra de mer lättlästa och enhetliga. 

Det framgår även att bolagets intern kontrollplan kommer att genomgå ett 
förändringsarbete och på ett tydligare sätt än tidigare bygga på den samlade 
riskbilden. Utöver att intern kontrollplanen ska göras mer lättläst och lättolkad 
kommer det att framgå vilka kontroller som ska genomföras och om redan 
införda åtgärder har fått avsedd effekt eller om nya åtgärder behövs.  

När det gäller att i högre utsträckning involvera styrelsen i riskhanteringsarbetet 
framgår av yttrandet att styrelsen bland annat har informerats om arbetet med 
den nya riskhanteringsmodellen. Under en halvdag i maj 2020 uppges styrelsen 
bland annat ha arbetat aktivt med den samlade riskbilden. Det framgår även att 
riskhantering fortsättningsvis kommer att utgöra en stående punkt i samband 
med styrelsens policydagar som genomförs i maj årligen. 

Slutligen framgår av yttrandet att det inte heller för år 2019 har genomförts en 
utvärdering av systemet för styrning, uppföljning och kontroll. En bedömning 
avseende systemets effektivitet har därmed inte heller lämnats i årsrapporten för 
2019. Enligt yttrandet planerar styrelsen dock att genomföra en årlig 
utvärdering vid styrelsesammanträdet i november 2020. 

2.4.1.1 Samlad riskbild och intern kontrollplan för 2021 

Granskningen har visat att styrelsen den 27 november 2020 har fastställt en 
samlad riskbild och intern kontrollplan för 2021. I den samlade riskbilden 
sammanställs de risker som har bedömts som röda (icke-tolerabla) eller av 
annan anledning bör synliggöras och hanteras. Riskerna har identifierats utifrån 
de fem riskanalyser som ingår i bolagets riskhanteringsmodell, som styrelsen 
beslutade att revidera vid sammanträdet den 12 juni 2020.  

Enligt uppgift har arbetet med att se över de dokument som härrör till risk-
bedömningsområdena påbörjats. Översynen bedöms vara färdig i mars 2021. 

Granskningen har visat att riskerna i den samlade riskbilden har delats upp i 
verksamhetsrisker (risker på kort sikt) och strategiska risker (risker på lång 
sikt). Vi har noterat att de totalt sju risker som ingår i den samlade riskbilden 
beskrivs utförligt. Det beskrivs även vilka åtgärder som bolaget har vidtagit för 
att minska riskerna samt vilka nya åtgärder som planeras att vidtas. 
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När det gäller bolagets intern kontrollplan har granskningen visat att den utgår 
från riskerna i den samlade riskbilden. Det framgår att interna kontrollplanen 
omfattar de pågående och planerade åtgärderna för att minska riskerna i den 
samlade riskbilden. Respektive åtgärd (såväl pågående som planerade) bevakas 
genom ett särskilt kontrollmoment. Kontrollmomenten består av kontrollfrågor 
som bolagets kvalitets- och miljöansvarige, som samordnar internrevisionen, 
ska utgå från vid uppföljningen av hur verksamheten hanterar åtgärderna.  

2.4.2 Utvärdering av systemet för styrning, uppföljning och kontroll 
Granskningen har visat att styrelsen vid sammanträdet den 27 november 2020 
har fastställt rapporten Utvärdering av styrning, uppföljning och kontroll för 

2020. Rapportens sammanfattning ska rapporteras i årsrapporten för 2020. 

2.5 Bedömning 
Lekmannarevisorerna bedömer att bolaget har förbättrat kopplingen mellan den 
samlade riskbilden och intern kontrollplanen. Det faktum att riskerna och de 
riskreducerande åtgärderna nu beskrivs tydligare, och att det tydligare framgår 
hur dessa ska kontrolleras inom ramen för intern kontrollplanen, bedömer vi 
bidrar till att ytterligare involvera styrelsen i riskhanteringsarbetet.  

Vi ser positivt på att styrelsen har beslutat om en särskild utvärderingsrapport, 
som ska ligga till grund för styrelsens rapportering i årsrapporten för 2020 om 
huruvida systemet för styrning, uppföljning och kontroll fungerar på ett be-
tryggande sätt.  

Vi bedömer att styrelsen har omhändertagit rekommendationen. 
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3 Lekmannarevisorernas uppdrag och 
rapportering 
 
Den kommunala revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument med 
uppdrag att granska den verksamhet som bedrivs i kommunen. 

Lekmannarevisorer är förtroendevalda och utses av kommunfullmäktige ur 
gruppen förtroendevalda revisorer i kommunen. Lekmannarevisorerna har  
ett självständigt uppdrag att granska de bolag som helt eller delvis ägs av 
kommunen. I Göteborg utses i regel två lekmannarevisorer för varje bolag. 
Revisorerna är oberoende och granskar på kommunfullmäktiges uppdrag och 
därigenom indirekt också för medborgarna.  

Resultatet av lekmannarevisorernas granskning redovisas i gransknings-
rapporter och granskningsredogörelser. 

Revisorerna genomför också särskilda granskningar som i regel rör flera bolag 
och nämnder. Dessa redovisas löpande under året till kommunfullmäktige i 
revisionsrapporter. 

Revisorerna tar även varje år fram en årsredogörelse som sammanfattar den 
granskning som gjorts i kommunen under det aktuella året. 

Revisorernas rapporter hittar du på www.goteborg.se/stadsrevisionen 
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4 Språkbruk och revisionstermer 
 
När revisorerna har genomfört en granskning lämnar de ofta rekommendationer 
till de granskade nämnderna och bolagen. Ibland lämnar de även revisionskritik. 

Rekommendationer lämnas när revisorerna ser brister i verksamheten. 
Rekommendationerna syftar till att utveckla och förbättra verksamheten. 

Revisionskritik lämnas när revisorerna ser brister i verksamheten som är av mer 
allvarlig karaktär. Revisionskritik graderas genom begreppen erinran eller 
anmärkning. Anmärkning är allvarligast. När det gäller nämnderna kan en 
anmärkning lämnas med eller utan tillstyrkan om ansvarsfrihet. 

Under kommande år följer revisorerna upp vilka åtgärder som nämnden eller 
bolaget har gjort för att följa revisorernas rekommendationer. 
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1 Sammanfattning 
 
Styrelse och vd ansvarar för att bolagets verksamhet bedrivs i enlighet med 
lagar och föreskrifter, bolagsordning samt ägardirektiv. 

Lekmannarevisorernas uppdrag är att granska om bolagets verksamhet sköts  
på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt 
om bolagets interna kontroll är tillräcklig. 

Årets granskning av bolaget omfattar: 

• grundläggande granskning 
• offentlighet och sekretess 
• kompetensförsörjning 
• resor i tjänsten 
• uppföljning av föregående års rekommendationer. 

Granskningen visar att delar av bolagets verksamhet har brister eller 
förbättringsområden som behöver åtgärdas. Därför lämnar vi följande 
rekommendationer (se tabellen på nästa sida):  
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1.1 Tabell 1: Sammanställning av rekommendationer 
 

Område Rekommendation 

Offentlighet och sekretess 

 

Lekmannarevisorerna rekommenderar 
styrelsen att säkerställa följsamhet mot 
Göteborgs Stads föreskrifter och riktlinjer 
om arkiv- och informationshantering samt 
tillhörande tillämpningsanvisning. 

Resor i tjänsten Lekmannarevisorerna rekommenderar 
styrelsen att stärka den interna kontrollen 
avseende resor i tjänsten. 

Uppföljning av rekommendation avseende 
systemet för styrning, uppföljning och 
kontroll 

Lekmannarevisorerna rekommenderar 
styrelsen att säkerställa följsamhet mot 
stadens riktlinjer för styrning, uppföljning 
och kontroll (rekommendationen 
lämnades år 2018 och följdes även upp 
under 2019). 

Uppföljning av rekommendation avseende 
inköp och upphandling 

Lekmannarevisorerna rekommenderar 
styrelsen att omhänderta de brister som 
har identifierats utifrån granskningen samt 
säkerställa att inköps- och upphandlings-
arbetet bedrivs i enlighet med gällande 
regelverk (rekommendationen lämnades 
år 2019). 

 

I övrigt bedömer vi att bolaget har skött verksamheten på ett ändamålsenligt och 
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen 
har varit tillräcklig. 
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2 Granskning av verksamheten 
 
Styrelse och vd ansvarar för att bolagets verksamhet bedrivs i enlighet med 
lagar och föreskrifter, bolagsordning samt ägardirektiv. 

Lekmannarevisorernas uppdrag är att granska om bolagets verksamhet sköts på 
ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om 
bolagets interna kontroll är tillräcklig. 

Granskningen av verksamheten omfattar en grundläggande del, som är en 
översiktlig granskning av bolagets ledning och styrning samt interna kontroll, 
flera fördjupade granskningar samt uppföljning av tidigare års granskning.  

2.1 Grundläggande granskning 
Den grundläggande granskningen syftar till att översiktligt bedöma bolagets 
ledning och styrning samt interna kontroll. Det innebär att revisorerna löpande 
följer styrelsens protokoll och handlingar och informerar sig om verksamheten. 
Granskningen omfattar följande: 

• följsamhet mot tillämpliga delar av aktiebolagslagen 
• följsamhet mot tillämpliga delar av kommunallagen 
• följsamhet mot bolagsordningen 
• följsamhet mot kommunfullmäktiges ägardirektiv 
• följsamhet mot kommunfullmäktiges riktlinjer för ägarstyrning  
• följsamhet mot generellt ägardirektiv för Renova AB, Gryaab AB och 

Grefab  
• följsamhet mot kommunfullmäktiges budget 
• följsamhet mot kommunfullmäktiges riktlinjer för styrning, uppföljning 

och kontroll 
• följsamhet mot kommunfullmäktiges regler för ekonomisk planering, 

budget och uppföljning 
• styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi 
• beslutsunderlag 
• hantering av särskilda uppdrag från kommunstyrelsen/ 

kommunfullmäktige.  

2.1.1 Iakttagelser 
Vi har noterat att styrelsen den 26 mars beslutade att delegera beslutanderätten, 
avseende brådskande ärenden som inte kan avvakta nästa styrelsemöte, till 
arbetsutskottet i sin helhet (samtliga fem ledamöter). Detta mot bakgrund av 
situationen kring pandemin som innebar att det var osäkert om styrelsen kunde 
genomföra fysiska möten innan sommaren. Beslutet togs per capsulam, vilket 
innebär att styrelsen beslutar om ett utsänt förslag utan att samlas. Delegeringen 
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var tidsbestämd och gällde till den 31 maj. Styrelsen beslutade dock den 29 maj, 
återigen per capsulam, att förlänga delegeringen till den 22 september. Av be-
sluten att delegera beslutanderätten framgår att de beslut som arbetsutskottet 
fattar med stöd av denna delegation ska anmälas till styrelsen genom att de 
justerade protokollen antecknas vid nästkommande möte.  

Hela styrelsen sammanträde igen den 23 september, vilket skedde digitalt. Detta 
var första gången styrelsen sammanträdde sedan det konstituerande styrelse-
sammanträdet den 12 mars. Under perioden mars till augusti har arbetsutskottet 
genomfört tre protokollförda sammanträden där beslut har fattats med stöd av 
den aktuella delegationen. Sammanträdena har genomförts digitalt. Protokollen 
och de delegationsbeslut som fattades av arbetsutskottet har redovisats och 
protokollförts vid styrelsens sammanträde den 23 september. Enligt uppgift från 
bolaget har de justerade protokollen även skickats ut löpande till hela styrelsen 
under tiden för arbetsutskottets delegation.  

Utifrån föregående års grundläggande granskning rekommenderade lekmanna-
revisorerna styrelsen att säkerställa att styrelsehandlingar finns tillgängliga på 
Göteborgs Stads hemsida. Rekommendationer lämnades även till styrelsen 
utifrån en fördjupad granskning av ärendeberedning och beslutsunderlag samt 
en uppföljande granskning av systemet för styrning, uppföljning och kontroll. 
Rekommendationerna har följts upp under året. Se granskningarna nedan. 

2.1.2 Bedömning 
Lekmannarevisorernas översiktliga bedömning är att bolaget har en tillfreds-
ställande ledning och styrning samt tillräcklig intern kontroll inom de områden 
som vi har granskat.  

Vi bedömer samtidigt att styrelsens delegering av beslutanderätten till arbets-
utskottet avseende brådskande ärenden har använts relativt långtgående. En 
sådan delegation bör, enligt vår bedömning, användas restriktivt och ställer 
höga krav på styrelsen att säkerställa att den inte överskrids. Även om vi förstår 
intentionerna med att under en begränsad period och mot bakgrund av ett 
osäkert läge delegera beslutanderätten, för att säkerställa att nödvändiga beslut 
fattas, bedömer vi att styrelsen betydligt snabbare hade kunnat övergå till 
digitala möten som ett alternativ till att sammanträda fysiskt. Vi ser inte att det 
skulle ha inneburit någon väsentlig praktisk skillnad att styrelsens nio ledamöter 
sammanträder digitalt, jämfört med arbetsutskottets fem ledamöter. 

Förbättringsområden har identifierats inom den uppföljande granskningen av 
systemet för styrning, uppföljning och kontroll. Se bedömningen på sidan 32. 
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2.2 Offentlighet och sekretess 

2.2.1 Utgångspunkter i granskningen 
Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten och massmedia har rätt till insyn 
i offentliga verksamheter. En korrekt tillämpning av regler för offentlighet och 
sekretess är en grundläggande del av den demokratiska kontrollen och en viktig 
rättighet för medborgarna. Offentlighetsprincipen regleras bland annat i tryck-
frihetsförordningen, en av Sveriges grundlagar. 

Handlingar som förvaras hos en kommunal nämnd eller ett kommunalt bolag är 
allmänna om de har inkommit till eller upprättats vid nämnden eller bolaget. En 
allmän handling är i regel offentlig och ska på begäran lämnas ut till den som 
önskar ta del av handlingen. Utlämnandet ska ske skyndsamt och får endast 
vägras om handlingen innehåller uppgifter som bedöms omfattas av sekretess.  

Myndigheter, vilket här även innefattar kommunala bolag där kommunen har ett 
rättsligt bestämmande inflytande, ska enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 
kap. 1 § ta hänsyn till rätten att ta del av allmänna handlingar när de organiserar 
hanteringen av dessa. Av arkivlagen § 3 framgår att myndigheternas arkiv är en 
del av det nationella kulturarvet och ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så 
att de bland annat tillgodoser rätten att ta del av allmänna handlingar.  

Fullmäktige har antagit föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och informations-
hanteringen i Göteborgs Stad, som innehåller bestämmelser om hur arkivlagen 
ska tillämpas i staden. Av dokumentet framgår att stadens myndigheter ska 
upprätta en informationsredovisning som gör det möjligt att bland annat förstå 
sambanden mellan verksamhet och handlingar och att överblicka handlings-
beståndet. Vidare framgår att stadens myndigheter, som en del av informations-
redovisningen, ska upprätta ett antal dokument i enlighet med gällande arkiv- 
och offentlighetslagstiftning eller de aktuella föreskrifterna och riktlinjerna. 
Exempelvis dokumenthanteringsplan och arkivförteckning. 

Arkivnämnden för Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad är stadens 
arkivmyndighet och har utfärdat en anvisning för hur föreskrifterna och rikt-
linjerna ska tillämpas. Anvisningen innehåller närmare bestämmelser om hur de 
obligatoriska dokumenten ska utformas och upprättas av stadens myndigheter. 

Syftet med granskningen är att bedöma om det finns ändamålsenliga rutiner 
som säkerställer rätten att ta del av offentliga handlingar. Revisionskriterier 
utgörs av tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen, arkiv-
lagen samt stadens styrande dokument inom området, såsom ovannämnda 
föreskrifter och riktlinjer med tillhörande anvisning. 

Granskningen har genomförts genom intervjuer med registrator och bolags-
jurist, dokumentstudier samt stickprov på om allmänna handlingar lämnas ut i 
enlighet med bestämmelserna i lagstiftningen och styrande dokument. 
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2.2.2 Iakttagelser 
Ansvaret för Renovakoncernens registratur finns vid den gemensamma stabs-
funktionen Juridik och kvalitet. En registrator arbetar med att bland annat öppna 
inkommen post, bevaka inkommen e-post, registrera handlingar och hantera 
begäranden om att ta del av allmänna handlingar. Arkivansvarig för Renova AB 
och Renova Miljö AB är för närvarande koncernens bolagsjurist, tillika chef för 
Juridik och kvalitet. En arkivarie har dock nyligen rekryterats, efter att tjänsten 
har varit vakant under en period, och kommer succesivt att ta över ansvaret för 
det övergripande arkivarbetet i koncernen. 

Enligt registratorn inkommer och upprättas ett flertal handlingar kontinuerligt i 
koncernen. Inkomna handlingar som registratorn hanterar utgörs till stor del av 
remisser och information från Göteborgs Stad centralt samt olika myndighets-
beslut. Upprättade handlingar utgörs bland annat av styrelsehandlingar, avtal 
och upphandlingsdokumentation. Registratorn diarieför handlingar dagligen. 
Övriga anställda har själva möjlighet att registrera handlingar i diariet men 
många vänder sig till registratorn för stöd. Av intervjuerna framgår dock att 
anställda som i tjänsten hanterar flera ärenden och handlingar, såsom miljö-
utredare, i stor utsträckning diarieför handlingar själva. 

Granskningen har visat att bolaget har upprättat ett antal styrande dokument 
som avser hantering av handlingar i koncernen, och som finns tillgängliga i 
verksamhetshandboken. I dokumentet Allmän handling beskrivs exempelvis 
vad en allmän handling är och vilka undantag som finns. En rutin har även 
tagits fram för diarieföring av handlingar. 

Av intervjuerna framgår att bolagsjuristen regelbundet, cirka en till två gånger 
per termin, håller i utbildningar för nyanställda chefer i koncernen om bland 
annat offentlighetsprincipen. Vi har tagit del av det aktuella presentations-
materialet som visar att exempelvis frågor om diarieföring och utlämnande av 
allmänna handlingar tas upp under utbildningen. 

Granskningen har även visat att nyanställda medarbetare, enligt koncernens 
checklista för introduktion av nyanställda, ska träffa registratorn och få 
information om hanteringen av allmänna handlingar. Enligt registratorn sker 
detta dock sällan i praktiken, och handlar då oftast om personal vid huvud-
kontoret. Registratorn önskar även få informera medarbetare mer om den här 
typen av frågor vid arbetsplatsträffar, tillsammans med den nya arkivarien. 

2.2.2.1 Rutiner för utlämnande av allmänna handlingar 

Av intervjuerna framgår att registraturen under arbetstid är bemannad dagligen 
mellan klockan 08:00 och 16:30. Begäranden att ta del av allmänna handlingar 
sker enligt uppgift i princip uteslutande digitalt genom e-post. Registratorn eller 
bolagsjuristen har, under deras respektive tid vid bolaget, inte varit med om att 
någon person fysiskt har besökt huvudkontoret eller receptionen i Sävenäs (där 
koncernens arkiv finns) och begärt att få ta del av allmänna handlingar på plats.  

Page 394 of 652



 

 
 

Stadsrevisionen 10 (38) 
Revision  
 2021-01-19 

Vi har noterat att en särskild rutin har tagits fram för utlämnande av allmänna 
handlingar. Av rutinen framgår bland annat att en begäran om utlämnande av 
allmän handling kan ske genom personligt besök, per telefon, post, fax eller e-
post. Det innefattar även exempelvis post eller e-post som är adresserad direkt 
till anställda. Den som tar emot en begäran om utlämnande av allmän handling 
ansvarar, enligt rutinen, skyndsamt för att hantera begäran. Den som ansvarar 
för vården av en handling ansvarar för själva utlämnandet. Jurist, arkivarie eller 
närmaste chef ska omgående informeras om den som tar emot den aktuella 
begäran saknar möjlighet eller kunskap att hantera den. 

Av rutinen framgår vidare att det, innan en handling lämnas ut, ska göras en 
sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen. En handling kan 
sekretessbeläggas i delar eller i sin helhet. Om detta är aktuellt ska bolags-
juristen eller verkställande direktören informeras om och godkänna sekretess-
prövningen. Bolagsjuristen får enligt delegationsförteckningen besluta om 
avslag gällande utlämnande av allmän handling vid verkställande direktörens 
frånvaro. Om en handling inte lämnas ut i delar eller i sin helhet ska den som 
har begärt att ta del av handlingen informeras om att han eller hon har rätt att 
begära ett skriftligt avslagsbeslut. Om detta begärs ska personen få ett sådant 
beslut, där det framgår hur beslutet kan överklagas.  

Vi har noterat att bolaget även har tagit fram en separat rutin för sekretess-
prövning. Av denna rutin framgår att det i första hand är handläggaren som gör 
sekretessbedömningen och att handläggaren kan konsultera bolagsjuristen eller 
arkivarien om personen är osäker på om handlingen eller uppgifterna kan 
sekretessbeläggas. Handläggaren genomför utlämnandet även om handlingen 
ska sekretessmarkeras. Om ett skriftligt avslagsbeslut begärs måste dock verk-
ställande direktören eller bolagsjuristen underteckna beslutet. 

De två rutinerna Utlämnande av allmän handling och Sekretessprövning skulle i 
större utsträckning kunna synkroniseras för att undvika att hanteringsordningen 
för att sekretessbelägga allmänna handlingar riskerar att tolkas på olika sätt.  

2.2.2.2 Avgifter för utlämnande av handlingar 

Enligt Göteborgs Stads taxa för kopior, utskrifter och avskrifter av allmänna 
handlingar framgår att avgiften för utlämnande av allmän handling i form av 
kopia eller utskrift på papper uppgår till 50 kronor för tio sidor. Därefter kostar 
varje sida två kronor. Motsvarande avgift gäller för handlingar som skickas 
elektroniskt men som först måste skannas. Dokument som lagras elektroniskt 
och som kan expedieras med e-post i sitt befintliga skick är gratis. 

Av intervjuerna framgår att koncernen tillämpar ovannämnda taxa för Göte-
borgs Stad. Detta framgår även av den egna rutinen för hantering av utlämnande 
av allmänna handlingar. Någon avgift har enligt uppgift dock inte tagits ut då 
handlingarna finns inskannade i diariet och alltid skickas digitalt. 
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2.2.2.3 Hantering av anställdas post, e-post och röstbrevlådor vid frånvaro 

Enligt Göteborgs Stads rutin för hantering av begäran om utlämnande av 
allmänna handlingar måste inkomna e-postmeddelanden, mot bakgrund av 
tryckfrihetsförordningens och offentlighets- och sekretesslagens regler, läsas 
löpande och eventuellt tas om hand för registrering och ytterligare hand-
läggning. Detta gäller även vid frånvaro såsom semester. Ett alternativ till att 
själv läsa e-posten under semestern är att delegera e-posten till en kollega.  

Det framgår även av Göteborgs Stads regler för användande av e-post att var 
och en som använder e-post i staden har ett personligt ansvar att kontrollera e-
posten minst en gång dagligen, varje helgfri måndag till fredag.  

Även röstmeddelanden som talas in på anställdas telefoner kan utgöra allmänna 
handlingar enligt ovannämnda rutin för hantering av begäran om utlämnande av 
allmänna handlingar. Även röstmeddelanden måste därför löpande lyssnas av. 
Ett eventuellt frånvaromeddelande saknar betydelse för om ett meddelande kan 
anses utgöra en allmän handling. Myndigheten måste därför ha rutiner för att 
göra innehållet i röstbrevlådan tillgängligt även under anställdas frånvaro. 

Granskningen har visat att bolaget har upprättat rutiner för posthantering 
respektive hantering av e-post och fax, som bland annat redogör för hanteringen 
av anställdas post och e-post vid frånvaro.  

Av rutinen för posthanteringen framgår att beslut om hur personlig post till 
anställda ska åtgärdas vid planerad frånvaro tas tillsammans med närmaste chef. 
På motsvarande sätt framgår av rutinen för hantering av e-post och fax att varje 
medarbetare, vid planerad frånvaro, ansvarar för att tillsammans med närmaste 
chef besluta till vem medarbetarens e-post ska delegeras.  

Vi har även noterat att det finns ett särskilt rutindokument för att bevaka e-post 
vid frånvaro. Där framgår bland annat att bevakningen av e-post sker genom att 
åtkomsten till e-posten delegeras till en annan medarbetare eller chef som 
dagligen bevakar inkorgen under den anställdes frånvaro. Av intervjuerna 
framgår att ansvaret att kontrollera och vid behov hantera allmänna handlingar i 
e-posten betonas vid bolagsjuristens interna utbildningar för chefer. Det ingår i 
närmaste chefens ansvar att säkerställa att medarbetarna är medvetna om det 
personliga ansvaret att kontrollera e-posten även vid frånvaro.  

Vi har noterat att det inte finns styrande dokument som redogör för att, eller på 
vilket sätt, medarbetares röstbrevlådor ska kontrolleras vid frånvaro. 

2.2.2.4 Obligatoriska dokument inom arkiv- och informationshanteringen 

Lekmannarevisorerna har översiktligt granskat den dokumentation som är 
obligatorisk för bolaget att upprätta i enlighet med lagstiftningen och/eller 
Göteborgs Stads föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och informationshantering. 
Som utgångspunkt för granskningen har den av Regionarkivet fastställda 
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anvisningen för tillämpningen av ovannämnda föreskrifter och riktlinjer, 
fortsättningsvis benämnt tillämpningsanvisningen, använts. 

Klassificeringsstruktur 
Styrelserna för Renova AB och Renova Miljö AB fastställde den 23 september 
2019 klassificeringsstrukturer (en för varje bolag). Klassificeringsstrukturerna 
godkändes innan fastställandet av Regionarkivet den 10 juli 2019. Vi har mot 
denna bakgrund inte genomfört någon djupare granskning av innehållet. Vi har 
inte noterat några avvikelser mot gällande föreskrifter och riktlinjer.  

Dokumenthanteringsplan 
Renovakoncernen har en gemensam dokumenthanteringsplan, fastställd av 
styrelserna för Renova AB och Renova Miljö AB den 21 april 2016. Region-
arkivet godkände dokumenthanteringsplanen den 1 februari 2016. Koncernen 
har därmed inte antagit en ny dokumenthanteringsplan efter att fullmäktige den 
23 november 2017 beslutade om nya föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och 
informationshantering. Därför stämmer dokumenthanteringsplanen, i vissa 
avseenden, inte överens med gällande styrdokument.  

Enligt Göteborgs Stads föreskrifter och riktlinjer för arkiv- och informations-
hantering 4 kap. 10 § ska dokumenthanteringsplanen struktureras utifrån 
beslutad klassificeringsstruktur och i övrigt utformas enligt tillämpnings-
anvisningen. Bolagens klassificeringsstrukturer fastställdes, som tidigare 
nämnts, av styrelserna under 2019. Någon motsvarande uppdatering av 
dokumenthandlingsplanen utifrån denna struktur har inte skett. 

Enligt tillämpningsanvisningen är huvudregeln att varje arkivbildare har en 
egen dokumenthanteringsplan. Det är därmed inte tillåtet med en gemensam 
plan för en grupp av arkivbildare. Enligt tillämpningsanvisningen kan till 
exempel ett moderbolag och ett dotterbolag i ett bolagskluster utgöra en 
arkivbildare om de bedriver en likartad och tätt sammanknuten verksamhet. 
Renova AB och Renova Miljö AB är dock separata arkivbildare och ska 
således, utifrån huvudregeln, fastställa egna dokumenthanteringsplaner.  

Tillämpningsanvisningen redogör även närmare för vilken information som 
dokumenthanteringsplanen ska innehålla, vilka kolumner och kolumnrubriker 
som ska finnas samt vilka uppgifter som ska framgå under varje kolumnrubrik. 
Vi har noterat att koncernens nuvarande dokumenthanteringsplan inte uppfyller 
dessa innehållsmässiga bestämmelser. 

Vi har noterat att styrelserna för Renova AB och Renova Miljö AB, var för sig, 
har fastställt totalt sju tillämpningsbeslut avseende gallringsfrister för olika 
handlingstyper. Tillämpningsbesluten har fattats med stöd av arkivnämndens 
generella gallringsbeslut och avser exempelvis handlingar av tillfällig eller ringa 
betydelse och handlingar i inköp- och upphandlingsverksamhet. 

Arkivförteckning 
Vi har tagit del av arkivinventeringar avseende Renova AB:s och Renova Miljö 
AB:s arkiv. Vi har noterat att förteckningarna inte är processorienterade utifrån 
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beslutade klassificeringsstrukturer. Enligt tillämpningsanvisningen ska varje 
myndighet övergå till en processorienterad redovisning, i syfte att knyta ihop 
processerna i klassificeringsstrukturen med de handlingsslag och handlingstyper 
som ska bevaras. Regionarkivet beslutar inte om arkivförteckningen. För-
teckningen behöver inte heller fastställas av myndigheten i ett formellt beslut. 

Arkivbeskrivning och beskrivning av allmänna handlingar 
Vi har tagit del av en arkivbeskrivning och beskrivning av allmänna handlingar 
som avser Renovakoncernen (ett samlat dokument, daterat 2015-12-10). 
Beskrivningen har därmed, precis som koncernens dokumenthanteringsplan, 
tagits fram innan de nu aktuella föreskrifterna och riktlinjerna inom arkiv- och 
informationshantering fastställdes av fullmäktige under 2017.  

Tillämpningsanvisningen anger att arkivbeskrivningen och beskrivningen av 
allmänna handlingar ska innehålla en inledning där det framgår vilken lag-
stiftning och vilket regelverk som dokumentet har utformats utifrån, vem som 
har upprättat det och om det ersätter en tidigare beskrivning. Vi har noterat att 
det i Renovakoncernens fall framgår vilken lagstiftning och vilket regelverk 
som dokumentet har tagits fram utifrån (bland annat det numera inaktuella 
arkivreglementet för Göteborgs Stad). Det framgår däremot inte vem som har 
upprättat dokumentet eller om det ersätter en tidigare beskrivning. 

Det framgår vidare av tillämpningsanvisningen att arkivbeskrivningen och 
beskrivningen av allmänna handlingar ska struktureras utifrån ett antal 
obligatoriska rubriker, såsom Myndighetens namn och Arkiv som myndigheten 

förvarar. Renovakoncernens arkivbeskrivning och beskrivning av allmänna 
handlingar har utformats utifrån dessa rubriker.  

Av tillämpningsanvisningen framgår även att dokumentet ska beslutas av 
styrelsen (eller på delegation från styrelsen) och att Regionarkivet innan 
beslutet ska få möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. En kopia av beslutet 
ska även skickas för kännedom till Regionarkivet. Styrelserna för Renova AB 
och Renova Miljö AB har inte fastställt koncernens arkivbeskrivning och 
beskrivning av allmänna handlingar.  

Förteckning över IT-system som innehåller allmänna handlingar 
Vi har tagit del av en lista över olika IT-system som används i Renova-
koncernen och som kan innehålla allmänna handlingar. Vi har noterat att den 
inte innehåller de uppgifter som framgår av tillämpningsanvisningen, såsom 
beskrivning av informationsinnehållet och vilket syfte det fyller i myndighetens 
processer eller ändamålet med informationshanteringen.  

Plan för bevarande av elektroniska handlingar 

Renova AB och Renova Miljö AB har inte upprättat en plan för bevarande av 
elektroniska handlingar, vilket ska ske i enlighet med Göteborgs Stads före-
skrifter och riktlinjer om arkiv- och informationshantering 4 kap. 25 §. 
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2.2.2.5 Stickprovsgranskning gällande utlämnande av allmänna handlingar 

Vi har anonymt (genom påhittade namn) begärt att digitalt ta del av följande 
allmänna handlingar eller uppgifter i allmänna handlingar: 

1. Styrelsens och anställdas kostnader för mat och dryck under året 
2. Instruktion för verkställande direktör 
3. Vilken upphandlad leverantör som det har betalats ut mest pengar till 

under året inklusive beloppet. 

Begäran har i samtliga fall skickats via e-post. Den första begäran har skickats 
till bolagets info-postlåda. Den andra begäran har skickats till kundservice-
postlådan, som vänder sig till privat- och verksamhetskunder. Den tredje 
begäran har skickats till koncernens ekonomichef. 

Granskningen har visat att de efterfrågade handlingarna/uppgifterna i 
handlingarna i samtliga fall har lämnats ut samma dag eller dagen efter den 
aktuella begäran skickades. Syftet med begäran har inte efterfrågats.  

2.2.3 Bedömning 
Lekmannarevisorerna bedömer att bolaget har en ändamålsenlig organisation 
för hantering av allmänna handlingar. Vi ser positivt på att bolagsjuristen 
regelbundet utbildar nyanställda chefer i frågor om offentlighet och sekretess. 
Det kan samtidigt i större utsträckning säkerställas att nyanställda, som en del 
av sin introduktionsplan, träffar registraturen och får information om hur 
handlingar hanteras i koncernen. Det är viktigt att även anställda som i grunden 
inte utför administrativa uppgifter är införstådda med reglerna för offentlighet 
och sekretess som gäller för kommunal verksamhet. 

Vi bedömer vidare att bolaget har upprättat ett antal relevanta styrdokument 
som berör hantering och utlämnande av allmänna handlingar. Utifrån det stick-
prov som genomförts bedömer vi även att allmänna handlingar/uppgifter i 
allmänna handlingar lämnas ut i enlighet med kraven i lagstiftningen.  

Av rutinerna framgår att post och e-post måste kontrolleras och vid behov 
hanteras även under medarbetares frånvaro. Hantering av röstmeddelanden i 
medarbetares telefoner vid frånvaro nämns dock inte i nuvarande rutiner, vilket 
är ett förbättringsområde. 

Lekmannarevisorerna bedömer att det i huvudsak finns ändamålsenliga rutiner 
som säkerställer rätten att ta del av allmänna handlingar. Granskningen har 
samtidigt visat att flera obligatoriska dokument som berör informations-
redovisningen i koncernen, såsom dokumenthanteringsplan, är inaktuella, inte 
följer kraven på utformning och innehåll eller saknas. Arbetet med att revidera 
och upprätta nödvändiga dokument är, enligt uppgift från bolaget, prioriterat då 
en ny arkivarie har rekryterats under året, vilket vi ser positivt på. 
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Lekmannarevisorerna lämnar följande rekommendation till styrelsen: 

Vi rekommenderar styrelsen att säkerställa följsamhet mot Göteborgs Stads 

föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och informationshantering samt tillhörande 

tillämpningsanvisning.  

2.3 Kompetensförsörjning 

2.3.1 Utgångspunkter i granskningen 
Göteborgs Stad är med cirka 56 000 anställda i över 100 yrken en av landets 
största arbetsgivare. Förvaltningarna tillhör samma organisation och juridiska 
person (kommunen) medan de kommunala bolagen är egna juridiska personer. 
Genom Göteborgs Stadshus AB har stadens hel- och delägda bolag dock 
koncentrerats till ett koncernmoderbolag. Oavsett om stadens verksamheter 
bedrivs i förvaltnings- eller bolagsform krävs tillgång till kvalificerad personal 
för att kunna genomföra de kommunala uppdragen. 

Att rekrytera och behålla personal med rätt kompetens är en stor utmaning för 
flera av stadens verksamheter. I Göteborgs Stads riktlinje för arbetsmiljö, med-
arbetarskap och chefskap definieras kompetens som ”medarbetares förmåga, 

motivation och förutsättningar att utföra en konkret arbetsuppgift, genom att 
tillämpa sina kunskaper och färdigheter”. Kompetensförsörjning handlar enligt 
riktlinjen om att ”försörja verksamheten med den kompetens som krävs för att 

klara grunduppdraget utifrån rådande förutsättningar.” 

Renovakoncernen har, utifrån bolagsordningar och ägardirektiv, ett viktigt 
uppdrag att samla in och behandla avfall. Störningar i avfallshanteringen, 
exempelvis på grund av personalbrist, riskerar att påverka samhället negativt. 
Av årsrapporten för 2019 framgår att en lång period av tillväxt i Göteborgs-
regionen har lett till en ansträngd situation för koncernen när det gäller till-
gången till kvalificerad arbetskraft, framför allt chaufförer och verkstads-
mekaniker. Det är svårt att rekrytera flera yrkesgrupper och den framtida 
försörjningen av nödvändig kompetens pekas ut som ett kritiskt område. 

Syftet med granskningen är att bedöma om bolagets arbete med rekrytering och 
kompetensförsörjning är ändamålsenligt och tillräckligt. Revisionskriterier i 
granskningen utgörs av stadens styrande dokument inom personalområdet, i de 
delar som berör kompetensförsörjningen. Exempelvis Göteborgs Stads policy 
och riktlinje för arbetsmiljö, medarbetskap och chefskap och Göteborgs Stads 
program för attraktiv arbetsgivare 2019–2023.  

Granskningsmetoder har bestått av intervjuer med HR-chef och HR-specialist 
inom kompetensförsörjning samt dokumentstudier av bolagets dokumentation 
som berör rekryterings- och kompetensförsörjningsområdet. 
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2.3.2 Iakttagelser 
Av intervjuerna framgår att ansvaret för rekrytering och kompetensförsörjning 
är fördelat på olika funktioner inom koncernen. Om en medarbetare slutar och 
befattningen ska återbesättas eller om en ny befattning ska inrättas görs, inför 
rekryteringen, en tillsättningsprövning. Prövningen avseende återbesättning 
görs av affärsområdeschef eller avdelningschef. Prövningen gällande inrättande 
av ny befattning (utökad rekrytering) görs av verkställande direktören.  

Av intervjuerna framgår att själva rekryteringen, efter tillsättningsprövningen, i 
regel genomförs av underliggande chefsnivåer, med stöd av bolagets HR-
partners. HR-specialisten inom kompetensförsörjning uppges ha ett mer 
övergripande ansvar för att bevaka kompetensbehovet. 

Vi har noterat att en särskild blankett har tagits fram för tillsättningsprövningen. 
Samma blankett används för återbesättning och utökad rekrytering. I blanketten 
ska bland annat skälet till rekryteringen beskrivas och en befattningsbeskrivning 
för den aktuella tjänsten ska bifogas. Av blanketten framgår att personen som 
tar ställning till rekryteringsbehovet och fyller i blanketten ska tänka igenom 
behovet utifrån aspekter som nytänkande, möjligheten att fördela om uppgifter 
inom grupper och möjligheten att nyttja befintlig kompetens. Beslut om 
anställning sker i enlighet med bolagets delegationsförteckning. 

2.3.2.1 Övergripande ramverk för kompetensförsörjning 

Granskningen har visat att medarbetarperspektivet, tillsammans med ett antal 
ytterligare perspektiv, ingår som en del av koncernens långsiktiga ambition som 
beskrivs i affärsplanerna för 2020 och 2021. När det gäller medarbetar-
perspektivet som en del av den långsiktiga ambitionen framgår att koncernen 
vill att medarbetarna ska vara trygga och säkra, motiverade och kompetenta.  

Medarbetarperspektivet och de övriga perspektiven har i affärsplanen för 2021, 
som antogs av styrelsen den 22 oktober 2020, brutits ned till styrelsens uppdrag 
för den kommande femårsperioden och ett antal övergripande mål på fem års 
sikt. Det framgår att Renova ska vara en attraktiv arbetsplats, där det bör finnas 
utvecklingsmöjligheter för alla anställda som önskar det. Utvecklingen ska vara 
till nytta för Renova. Ett av de övergripande målen för 2025 är att 20 procent av 
Renovas yrkesgrupper ska ha en jämn könsfördelning (40/60 procent). 

Granskningen har visat att bolaget har fastställt, och arbetar aktivt med att 
implementera, en övergripande kompetensförsörjningsprocess för koncernen. 
En anvisning som syftar till att beskriva processen har fastställts av HR-chefen 
och gäller för närvarande under perioden 2019-10-09 till och med 2021-06-16. 
Av anvisningen framgår att kompetensförsörjningsprocessen består av fyra steg 
som genomförs årligen på individ-, grupp- och organisationsnivå: kompetens-
analys, kompetensplanering, genomförande och utvärdering. Processen ska 
genomföras årligen på alla tre nivåer. Ansvaret för genomförandet finns hos 
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koncernens chefer, beroende på organisatorisk nivå. Vi har dock noterat att det 
inte framgår hur processtegen ska genomföras och dokumenteras i praktiken.  

Granskningen har även visat att bolaget har fastställt ytterligare styrande 
dokument inom rekryterings- och kompetensförsörjningsområdet.  

En övergripande kompetensförsörjningsplan har tagits fram där det framgår att 
Renovas åtgärder inom kompetensförsörjningsarbetet utgår från den så kallade 
ARUBA-modellen. ARUBA står för Attrahera, Rekrytera, Utveckla, Behålla 
och Avveckla. Inom området Behålla framgår exempelvis att bolaget, för att 
befintliga medarbetare ska vilja och kunna stanna kvar, ska arbeta med att upp-
muntra intern rörlighet och att synliggöra förmåner. Vi har noterat att det inte 
framgår vilka som ansvarar för att genomföra åtgärderna, när de ska genomföras 
eller hur de ska dokumenteras och följas upp. 

Vidare har bolaget upprättat en särskild anvisning för rekrytering som syftar till 
att informera om tillvägagångssättet vid rekrytering och att öka rekryteringens 
kvalitet och kostnadseffektivitet, samtidigt som risken för misstag minimeras. 
Anvisningen hänvisar i sin tur till ytterligare relevant dokumentation, bland 
annat ovannämnda tillsättningsprövning och olika stöddokument. Vi har noterat 
att anvisningen utförligt beskriver hur koncernens rekryteringsprocess går till.  

2.3.2.2 Planering och uppföljning av kompetensförsörjningsarbetet 

Enligt Göteborgs Stads riktlinje för arbetsmiljö, medarbetarskap och chefskap 
ska bolagsstyrelsen systematiskt planera och följa upp att verksamheten försörjs 
med rätt kompetens i relation till verksamhetens utveckling. 

Granskningen har visat att planeringsarbetet på organisationsnivå avseende 
kompetensförsörjningen består av årliga workshops med affärsområdenas 
ledningsgrupper och de gemensamma stabsfunktionerna samt en övergripande 
workshop med koncernledningen. Detta i enlighet med bolagets kompetens-
försörjningsprocess som beskrivits ovan. Som ett stöd i workshoparbetet 
medverkar HR-specialisten inom kompetensförsörjning. Vi har noterat att ett 
underlag i form av en Powerpointpresentation har tagits fram för detta ändamål. 
Enligt uppgift har det under 2020 genomförts kompetensförsörjningsworkshops 
med koncernledningen, stabscheferna samt ledningsgrupperna för affärsområde 
Återvinning respektive affärsområde Logistik. 

Utifrån genomförda workshops ska kompetensförsörjningsplaner för varje 
affärsområde samt koncernen som helhet tas fram. Av intervjuerna framgår 
dock att resultaten av samtliga workshops i nuläget inte finns dokumenterade, 
vilket uppges kommer att ske på sikt. Som tidigare nämnts har granskningen 
visat att processen och de olika arbetssätten fortfarande befinner sig i en 
implementeringsfas. Vi har dock tagit del av Energiåtervinnings (som ingår i 
affärsområde Återvinning) kompetensförsörjningsplan, som har tagits fram 
utifrån 2019 års workshop, då arbetet bröts ned på avdelningsnivå. 
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Granskningen har visat att det inte sker någon dokumenterad uppföljning av 
kompetensförsörjningsplanerna. Av intervjuerna framgår att aktiviteterna i de 
planer som finns framtagna ska följas upp av ansvariga inom lednings-
grupperna. Detta lyfts i intervjuerna fram som ett förbättringsområde. 

2.3.2.3 Göteborgs Stads program för attraktiv arbetsgivare 2019–2023 

Göteborgs Stads program för attraktiv arbetsgivare 2019–2023 syftar till att 
förena nämnder och bolagsstyrelser kring gemensamma mål och strategier för 
att stärka stadens förutsättningar att vara en attraktiv arbetsgivare med förmåga 
att utföra och utveckla dess verksamheter. Programmet består av tre mål varav 
det tredje, Vi attraherar, utvecklar och behåller medarbetare, framför allt berör 
kompetensförsörjningsområdet. Målet är i sin tur uppdelat i fyra strategier: 

• vi bedriver ett aktivt, samordnat och långsiktigt arbete för att attrahera, 
utveckla och behålla medarbetare 

• vi använder kompetensen ändamålsenligt genom nya sätt att organisera 
och bemanna 

• vi erbjuder attraktiva anställningsvillkor och förmåner 
• genom att kommunicera den nytta vi gör för dem vi är till för stärker vi 

Göteborgs Stads arbetsgivarvarumärke. 

Respektive strategi har brutits ned till ett antal aktiviteter som bidrar till genom-
förandet. Vissa aktiviteter är av mer övergripande karaktär medan andra är mer 
konkreta. Vi har sammanställt ett antal aktiviteter inom de fyra strategierna 
ovan som vi uppfattar att bolaget berörs av. Vi har därefter ställt frågor om hur 
aktiviteterna har genomförts eller planeras att genomföras. 

Av intervjuerna framgår att de aktiviteter som ännu inte har genomförts har 
lagts in i affärsplanen för 2021 eller i ett särskilt dokument som avser input till 
affärsplanearbetet, i syfte att säkerställa att samtliga delar täcks in i kommande 
års affärsplaner. Vi har dock noterat att det i affärsplanen för 2021 inte framgår 
någon tydlig koppling eller hänvisning till programmet eller strategierna. Det 
ges därmed ingen tydlig indikation kring genomförandet i affärsplanen. Utifrån 
den sammanställning och de uppgifter som bolaget har lämnat konstaterar vi 
dock att det pågår ett relevant arbete med att genomföra programmets strategier. 

2.3.2.4 Arbetet med lönesättning 

Av Göteborgs Stads riktlinje för arbetsmiljö, medarbetarskap och chefskap 
framgår att Göteborgs Stads löner ska vara sakliga, jämställda och konkurrens-
kraftiga, som grund för långsiktig kompetensförsörjning. Grunden för arbets-
givarens bedömning av medarbetarens prestation tydliggörs genom väl kända 
och verksamhetsanpassade bedömningskriterier.  

I intervjuerna uppges att koncernen har arbetet mycket med lönesättnings-
området under de senaste åren, och gjort ett större omtag för att kunna värdera 
svårighetsgraderna i befattningarna. Befattningarnas svårighetsgrader, som 
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framgår av befattningsbeskrivningarna, påverkar lönesättningen. Vidare framgår 
av intervjuerna att bedömningskriterierna för lönesättningen bland annat görs 
kända i verksamheten genom Renovakoncernens förhållningssätt H.E.T.A, som 
står för helhetsperspektiv, engagemang, tillsammans och ansvar och som fram-
går av uppförandekoden. Koncerns chefer ska årligen gå igenom H.E.T.A och 
bedömningskriterierna vid arbetsplatsträffar samt vid utvecklingssamtalen. 

Av intervjuerna framgår att löneskillnader mellan kvinnor och män analyseras 
och kartläggs årligen i lönekartläggningen, vilket är ett krav i diskriminerings-
lagen. Vi har tagit del av 2019 års lönekartläggning och slutsatserna inför 2020 
års löneöversyn. Vi har noterat att åtgärder presenteras för de eventuella 
osakliga löneskillnader som har identifierats. 

2.3.2.5 Projekt Jobbspår Avfall och återvinning 

Renovakoncernen bedriver sedan 2019 projektet Jobbspår Avfall och Åter-

vinning i samverkan med Arbetsförmedlingen och Göteborgs Stads arbets-
marknad och vuxenutbildningsförvaltning. Av årsrapporten för 2019 framgår att 
projektet syftar till att kombinera strategisk kompetensförsörjning med social 
hållbarhet och samhällsnytta. Totalt 18 deltagare, som står långt ifrån arbets-
marknaden, erbjuds genom projektet möjlighet att kombinera praktik i verk-
samheten med studier i svenska samt B- och C-körkortsutbildning. Målet är att 
det ska bli anställningsbara som i första hand miljöarbetare/chaufförer när 
projektet avslutas under 2020. Under 2020 startar en ny projektomgång upp. 

Av intervjuerna och den projektredovisning som vi har tagit del av framgår att 
av totalt 18 deltagare som medverkade i den första omgången av projektet har 
två personer fått en tillsvidareanställning och två personer har fått ett vikariat 
respektive visstidsanställning vid Renova. När det gäller övriga deltagare fram-
går att drygt hälften har fått anställning hos annan arbetsgivare, varav två som 
chaufförer. Flera deltagare uppges inte ha klarat körkortskraven.  

Enligt uppgift från bolaget har den första omgången av projektet följts upp 
muntligen till styrelsen under året. Vi har noterat att det inte har skett någon 
skriftlig projektredovisning till styrelsen. 

2.3.2.6 Kompetensförsörjning utifrån ett jämställdhets- och 
likabehandlingsperspektiv 

Ett utpekat utvecklingsområde i Göteborgs Stads plan för jämställdhet 2019–

2023 är Jämlik kompetensförsörjning och arbetsvillkor oavsett kön. Ett mål är 
att öka andelen av det kön som är underrepresenterat i stadens yrkesgrupper. Ett 
ytterligare mål är att osakliga löneskillnader som beror på kön ska upphöra. 
Samtliga nämnder och styrelser ska enligt planen fortsätta med årlig löne-
kartläggning och handlingsplan för jämställda löner. 

Granskningen har visat att Renovakoncernen mäter könsfördelningen inom 
olika yrkesgrupper genom Nyckeltalsinstitutets jämställdhetsindex JÄMIX. För 
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att en yrkesgrupp ska räknas som jämställd ska fördelningen mellan könen upp-
gå till 40/60 procent. Det vill säga andelen av det kön som är underrepresenterat 
inom en yrkesgrupp ska inte understiga 40 procent. Resultatet av 2020 års 
undersökning, som bygger på uppgifter från 2019, visar att 16 procent av yrkes-
grupperna inom koncernen är jämställda utifrån denna definition. 

Som tidigare nämnts har vi noterat att det i bolagets affärsplan för 2021 finns ett 
övergripande mål att andelen yrkesgrupper på Renova som har en jämn köns-
fördelning utifrån ovannämnda definition ska uppgå till 20 procent 2025. 
Motsvarande mål finns inte fastställt i affärsplanen för 2020.  

Av Renovas likabehandlingsplan för 2020–2022 framgår att personalen ska 
avspegla befolkningssammansättningen i regionen. För att öka mångfalden gen-
om en jämnare balans mellan könen ska bland annat workshops genomföras 
med ett kvinnligt nätverk i syfte att ta fram aktiviteter för fler kvinnliga med-
arbetare. Av intervjuerna framgår att nätverket består av en särskild grupp av 
anställda kvinnor inom koncernen som får lämna input kring deras erfarenheter 
av att arbeta inom koncernen och i en mansdominerad bransch. Vidare framgår 
att bolaget har tagit fram ett antal rekryteringsfilmer och i dessa medvetet valt 
att lyfta fram kvinnor som arbetar i koncernen. 

Av Göteborgs Stads plan för jämställdhet 2019-2023 framgår vidare att 
rekryterande chefer och HR-specialister vid samtliga nämnder och styrelser ska 
medverka i kompetenshöjande åtgärder för normkritisk rekryteringsprocess. Av 
Göteborgs Stads plan för att förbättra hbtq-personers livsvillkor 2017-2021 
framgår, inom temaområdet HR och kompetens, att alla nämnder och styrelser 
ska säkerställa att normkritik ingår i introduktionsutbildningar för nyanställda.  

Av intervjuerna framgår att samtliga tre HR-partners vid Renova har genomgått 
utbildning avseende normkritisk rekrytering. Koncernens HR-partners uppges 
finnas med i samtliga rekryteringar och stöttar rekryterande chefer, där dessa 
kunskaper överförs. I intervjuerna uppges även alla chefer i koncernen ha 
genomgått utbildning i normkritik genom Intraservice. Normkritik ingår inte i 
introduktionen av nyanställda men uppges tas med i planeringen. 

2.3.3 Bedömning  
Vi bedömer att det pågår ett aktivt arbete med att implementera koncernens 
kompetensförsörjningsprocess. Vi ser särskilt positivt på ambitionen att tydligt 
koppla det strategiska arbetet med kompetensförsörjning till affärsplanen och 
koncernens ledningsgrupper. Bolaget har även fastställt relevanta styrande 
dokument avseende rekrytering och kompetensförsörjning. Bolaget har även an-
tagit mål om och vidtagit åtgärder för att öka andelen jämställda yrkesgrupper. 

Vi bedömer att bolaget i större utsträckning kan dokumentera och följa upp vid-
tagna åtgärder inom kompetensförsörjningsområdet, inklusive genomförande av 
exempelvis Göteborgs Stads program för attraktiv arbetsgivare 2019–2023. Be-
hovet av tydligare dokumentation och uppföljning innefattar även de workshops 
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som genomförs med bland annat affärsområdenas ledningsgrupper och de 
kompetensförsörjningsplaner som ska tas fram utifrån detta arbete.  

Lekmannarevisorernas sammantagna bedömning är att styrelsens arbete med 
rekrytering och kompetensförsörjning är ändamålsenligt. 

2.4 Resor i tjänsten 

2.4.1 Utgångspunkter i granskningen 
Inom Göteborgs Stad genomförs tjänsteresor med olika syften och ändamål. 
Regler för resor finns i Göteborgs Stads policy och riktlinjer för resor i tjänsten. 
Policyn med riktlinjer anger förutsättningar och förhållningssätt när stadens 
representanter reser och är på konferens. Den beskriver hur medarbetare och 
förtroendevalda bör agera för att resa ekonomiskt, säkert och miljöanpassat. 
Policyn säger bland annat att de minst klimatpåverkande färdmedlen ska väljas, 
att resor ska göras på ett kostnadseffektivt sätt och att färdsätt och logi ska 
väljas så att arbetstiden kan utnyttjas effektivt. Vid val av resa ska en avvägning 
göras över syftet med resan, dess tid, kostnad, klimatpåverkan samt 
konsekvenser för resenärens säkerhet och arbetsmiljö. Resor och logi ska 
beställas via den av Göteborgs Stad upphandlade resetjänsten.  

Göteborgs Stads policy och riktlinjer för resor i tjänsten har i september 2020 
ersatts av Göteborgs Stads riktlinje för resor och möten i tjänsten. Granskningen 
har dock utgått från den tidigare policyn och riktlinjerna. Som redogörs för 
nedan har alla granskade resor genomförts innan den nya riktlinjen fastställdes. 

Utöver Göteborgs Stads policy och riktlinjer för resor i tjänsten bör hänsyn tas 
till Göteborgs Stads policy och riktlinje mot mutor samt Skatteverkets rättsliga 
vägledning. 

Om bolagets resor inte sker i enlighet med stadens policy och riktlinje finns 
bland annat risken för förtroendeskada. I synnerhet om bolaget väljer dyrare 
resealternativ och/eller färdsätt som står i strid med policyns miljökrav. Kraven 
på god ordning inom området är av stor betydelse för förtroendet hos 
allmänheten. Felaktigheter kan orsaka kommunen ett minskat förtroende. 

Syftet med granskningen är att bedöma om styrelsen har en tillräcklig intern 
kontroll avseende resor i tjänsten. Revisionskriterier utgörs bland annat av 
Göteborgs Stads policy och riktlinjer för resor i tjänsten, Skatteverkets väg-
ledning för Studie- och konferensresor och Göteborgs Stads regler för attest. 

Granskningen har utförts genom dokumentstudier, stickprov av underlag från 
konton där resor i tjänsten finns bokförda samt intervjuer. 

På grund av den rådande pandemin, som i stor utsträckning har påverkat 
resandet i tjänsten under 2020, har granskningen avgränsats till att omfatta tolv 
resehändelser. Stickproven omfattar både Renova AB och Renova Miljö AB. 
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Perioden som stickproven bygger på har även utökats till att omfatta 2019 till 
och med den 31 maj 2020. Hälften av stickproven avser resehändelser under 
2019 och hälften avser resehändelser under 2020. De granskade resorna har 
olika karaktär, exempelvis utlandsresor, interna konferenser, utbildningar och 
möten i tjänsten. Ett av stickproven avser inte en enskild resehändelse utan ett 
flertal resor mellan Renovas anläggningar som en del av det ordinarie arbetet. 

2.4.2 Iakttagelser 

2.4.2.1 Bolagets anvisning för resor i tjänsten 

Granskningen har visat att bolaget har en lokal anvisning för tjänsteresor, som 
utgår från Göteborgs Stads policy och riktlinjer för resor i tjänsten från 2015. 
Stadens policy och riktlinjer för resor i tjänsten har, som tidigare nämnts, under 
2020 ersatts av Göteborgs Stads riktlinje för resor och möten i tjänsten. 

Av bolagets lokala anvisning för tjänsteresor framgår att befogenhetsfördelning 
avseende godkännande av resa, konferens och logi anges i bolagets delegations-
förteckning. Av delegationsförteckningen framgår vem som har rätt att god-
känna utbildning, tjänsteresor och konferenser för avdelningschefer, affärs-
områdeschefer, övrig personal inom landet samt över personal utom Sverige. 
Av den lokala anvisningen framgår även att bokning och beställning av resor 
med tåg och flyg samt hotellrum ska ske via upphandlad resebyråtjänst. 

2.4.2.2 Syfte, arbetstid och upplägg 

Hänsyn ska tas till syftet med resan och vilken nytta resan kan få för arbets-
givarens verksamhet. Det är därför enligt Skatteverkets rättsliga vägledning 
viktigt att syfte och nytta tydligt framgår i den dokumentation – de underlag – 
som skall finnas tillgängliga hos arbetsgivaren. 

Enligt Skatteverkets rättsliga vägledning måste en studie- eller konferensresa 
utgöra effektivt arbete. Som tumregel gäller att studie- eller konferenstiden ska 
vara minst sex timmar per dag. Under en vecka bör den effektiva studie- eller 
konferenstiden omfatta minst 30 timmar. Dessa 30 timmar ska vara jämnt 
fördelade under veckan. 

Granskningen har visat att det överlag går att utläsa syftet med de granskade 
resehändelserna, att program eller agenda finns och att det av dessa framgår hur 
länge deltagarna ska arbeta. Syftet med resan skulle dock kunna dokumenteras 
tydligare i vissa fall. Syftet framgår ofta indirekt genom de aktiviteter som finns 
specificerade. I flera stickprov framgår inte tidsangivelser alternativt att arbets-
tiden är svår att bedöma, varför det är svårt att avgöra om studie- eller 
konferenstiden omfattar sex timmar. 
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2.4.2.3 Reseräkningar 

Om den anställde själv har haft utgifter i samband med en tjänsteresa, som är att 
anse som bolagets utgifter, ska den anställde få skattefri ersättning för dessa 
utgifter. En reseräkning är ett underlag för utbetalningen av dessa skattefria 
kostnadsersättningar. En reseräkning är också ett underlag för eventuella 
skattepliktiga förmåner, såsom kostförmåner som inte är skattefria. För tjänste-
resor till platser som ligger mer än 50 kilometer från arbetsplatsen och hemmet, 
och där övernattning sker, har den anställde rätt till traktamente som ska täcka 
de ökade kostnaderna. Om arbetsgivaren betalar den anställdes måltider under 
resan minskar detta traktamente. 

I Göteborgs Stads policy och riktlinjer för resor i tjänsten saknas skrivning 
kring reseräkning. Sådan skrivning saknas även i stadens nya riktlinje för resor 
och möten i tjänsten. Det är därför viktigt att det i bolagets interna anvisning för 
resor i tjänsten framgår vilka regler som gäller för upprättande av reseräkning.  

Av bolagets lokala anvisning för resor i tjänsten framgår att reseräkningar ska 
skrivas för samtliga resor, både endagsresor och övernattningsresor och för 
såväl utrikes- som inrikesresor. 

Granskningen har visat att det i nio av tolv stickprov förekommer, i olika 
utsträckning, att anställda inte har upprättat reseräkningar. Majoriteten av de nio 
resorna har dock skett till platser som ligger inom 50 kilometer från arbets-
platsen. Om övernattning sker har de anställda i dessa fall inte rätt till 
traktamente. Om det handlar om representation är dessutom eventuella måltider 
som arbetsgivaren har betalat för skattefria. Vi har dock noterat att det även i tre 
resor som har skett till platser mer än 50 kilometer från arbetsplatsen, och där 
övernattning har skett (inklusive en av utlandsresorna), förekommer att del-
tagare inte har upprättat reseräkningar. För en av dessa resor, som har gått till 
Stockholm, saknas exempelvis reseräkningar för 10 av 11 deltagare. 

För en av resorna, där övernattning har skett, har traktamente betalats ut till en 
deltagare trots att platsen ligger inom 50 kilometer från arbetsplatsen. I ett annat 
stickprov har, enligt uppgift, fel måltid tagits upp som skattepliktig kostförmån. 

När det gäller de två utlandsresorna, som har gått till USA respektive Italien, 
har inga kostförmåner redovisats i de upprättade reseräkningarna. Det framgår 
därmed inte vilka eller hur många måltider som arbetsgivaren har betalat för. 
Om arbetsgivaren har betalat för måltider, vilket enligt uppgift har skett när det 
gäller de två resorna, ska de anställdas traktamenten reduceras. Vi har noterat att 
inga avdrag för måltider har gjorts i de traktamenten som utbetalats. 

2.4.2.4 Användning av stadens upphandlade resetjänst 

Av stadens policy för resor i tjänsten framgår att den av staden upphandlade 
resetjänsten ska användas vid bokning av resa och logi. Det framgår även av 
bolagets lokala anvisning för resor i tjänsten att beställning av resor med tåg och 
flyg samt hotellrum sker via upphandlad resebyråtjänst. 
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Granskningen har visat att ett av de tolv stickproven avser resor med egen bil 
mellan Renovas anläggningar, varför användandet av upphandlad resetjänst inte 
är relevant. För tre av stickproven har resan inte arrangerats av bolaget. För 
återstående åtta stickprov har den upphandlade resetjänsten använts i två fall. 
De sex stickprov som kvarstår avser alla någon form av internt konferensarbete 
eller liknande, som inkluderar hotellövernattning. Bolaget har skickat upp-
handlade ramavtal för de hotell och bussbolag som har använts vid dessa resor. 
För en av resorna har tåg och taxi bokats separat för två deltagare. Vi har noterat 
att stadens upphandlade resetjänst då har använts. 

2.4.2.5 Godkännande av resor och attestering av resekostnader 

Granskningen har visat att det saknas skriftliga/dokumenterade godkännanden 
för flera resor, vilket är ett förbättringsområde. När det gäller utlandsresor fram-
går av bolagets lokala anvisning för resor i tjänsten att en resplan ska skrivas, 
där val av färdsätt och logi framgår. Vi har noterat att inga resplaner som be-
skriver val av färdsätt och logi har skrivits av deltagarna inför godkännande av 
de två utlandsresorna som omfattas av granskningen. 

Enligt Göteborgs Stads regler för attest får beslutsattest inte ske för egna 
kostnader i tjänsten. Till exempel vid resor, kurser, konferenser eller liknande 
tillfällen då personen själv deltagit. Vidare framgår att en person som befinner 
sig i beroendeställning till någon annan inte ska attestera händelser som avser 
den personen. En underordnad får exempelvis inte attestera ekonomiska 
transaktioner för en överordnad. Attest får inte heller ske om det finns någon 
annan särskild omständighet som kan rubba förtroendet för opartiskheten. 

Granskningen har visat att chefer i sex av stickproven har attesterat egna 
resekostnader. Deras kostnader för exempelvis logi och kost har därmed inte 
brutits ut och attesterats separat.  

Verkställande direktörens kostnader attesteras av styrelsens ordförande i ett 
manuellt attestflöde. Verkställande direktören har deltagit i två av de granskade 
resorna. Enligt uppgift från bolaget har verkställande direktörens resekostnader 
avseende dessa resor attesterats av ordförande manuellt. 

I en av utlandsresorna har en chef som medverkar på resan attesterat hela 
fakturan inklusive sina egna kostnader. Eftersom det handlar om en utlandsresa 
saknar personen behörighet utifrån befogenhetsfördelningen att attestera 
kostnader för den övriga personalen som deltar. 

2.4.3 Bedömning 
Lekmannarevisorerna bedömer att den interna kontrollen avseende resor i 
tjänsten inte är tillräcklig och behöver stärkas. Bolaget behöver bland annat 
säkerställa att chefer inte attesterar egna resekostnader, att reseräkningar upp-
rättas i större utsträckning och att de traktamenten som ska betalas ut till an-
ställda reduceras i de fall arbetsgivaren även har betalat deras måltider. 
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Vi bedömer att bolagets lokala anvisning för tjänsteresor är inaktuell i flera 
avseenden och behöver uppdateras. Vi bedömer även att bolaget bör överväga 
att förtydliga processen för att godkänna resor i tjänsten, så att godkännanden 
dokumenteras skriftligt. När det gäller flygresor ska det enligt stadens nya rikt-
linjer för resor och möten i tjänsten anges vem som har befogenhet att besluta 
om detta samt hur beslut om flygresor dokumenteras särskilt. Vi bedömer även 
att bolaget vid utlandsresor bör säkerställa att resplan inklusive val av färdsätt 
och logi skrivs, i enlighet med den lokala anvisningen. 

Sammanfattningsvis lämnar vi följande rekommendation: 

Lekmannarevisorerna rekommenderar bolaget att stärka den interna kontrollen 

avseende resor i tjänsten. 

2.5 Uppföljning av grundläggande granskning 
Inom ramen för den grundläggande granskningen av bolaget 2019 noterade 
lekmannarevisorerna att styrelsehandlingar i flera fall inte fanns tillgängliga på 
Göteborgs Stads hemsida. Det framgick inte heller om bolaget av sekretesskäl 
har valt att inte tillgängliggöra handlingar.  

Skyldigheten att tillgängliggöra styrelsehandlingar på stadens hemsida följde 
tidigare av fullmäktiges riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag, som 
under hösten 2019 ersattes av Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning. I sam-
band med detta överfördes bland annat kravet att tillgängliggöra styrelse-
handlingar till respektive bolags (kommande) ägardirektiv. Arbetet med att 
revidera ägardirektiven för de regionala bolagen pågår fortfarande, men enligt 
uppgift från stadsledningskontoret under 2019 är planen att även dessa ska 
bygga på den gemensamma strukturen för ägardirektiv. 

Vi har i år följt upp rekommendationen genom att kontrollera om handlingar i 
form av kallelser, beslutsunderlag och protokoll från styrelsens sammanträden 
under 2020 finns tillgängliga på stadens hemsida. 

2.5.1 Iakttagelser 
Styrelsen har i ett yttrande under 2020 uppgett att bolaget, i syfte att ta hand om 
rekommendationen, upprättat tydliga instruktioner med fördelning av ansvar för 
att säkerställa att alla handlingar publiceras på Göteborgs Stads hemsida. 

Vi har noterat att styrelsehandlingar i större utsträckning än tidigare finns 
tillgängliga på Göteborgs Stads hemsida, även om det fortfarande förekommer 
att handlingar i form av beslutsunderlag saknas. I flera fall beror detta sannolikt 
på att handlingarna bedöms omfattas av sekretess enligt offentlighets- och 
sekretesslagen. I en del fall har bolaget i ett särskilt dokument redogjort för att 
en specifik handling inte görs tillgänglig på hemsidan eftersom den bedöms 
omfattas av sekretess. I andra fall framgår inte detta, vilket innebär att det i 
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vissa ärenden är svårt att avgöra vilka handlingar som har behandlats av 
styrelsen och varför inte samtliga handlingar finns tillgängliga. 

Granskningen har visat att handlingarna från arbetsutskottets möte den 15 april, 
där beslut har fattats på delegation av styrelsen, saknades i sin helhet på stadens 
hemsida fram till och med december 2020. Under december har handlingar i 
form av protokoll, kallelse och beslutsunderlag dock gjorts tillgängliga.  

2.5.2 Bedömning 
Lekmannarevisorerna kan konstatera att det fortfarande förekommer att enskilda 
handlingar som har behandlats av styrelsen saknas på Göteborgs Stads hemsida. 
Det framgår inte alltid om bolaget på grund av sekretessbestämmelser medvetet 
har valt att inte göra vissa handlingar tillgängliga på hemsidan, vilket bör för-
tydligas. Det är även viktigt att bolaget säkerställer att styrelsehandlingar görs 
tillgängliga i relativt nära anslutning till styrelsens sammanträden. Lekmanna-
revisorernas övergripande bedömning är samtidigt att bolaget har förbättrat sina 
rutiner när det gäller att tillgängliggöra styrelsehandlingar på stadens hemsida.  

Rekommendationen bedöms vara omhändertagen. 

2.6 Uppföljning av ärendeberedning och 
beslutsunderlag 
Lekmannarevisorerna granskade 2019 bolagets ärendeberedning och besluts-
underlag. Utifrån en stickprovsgranskning av tre beslutsärenden bedömde vi att 
kvaliteten på styrelsens beslutsunderlag inte var tillräckligt god. Ärendena be-
dömdes, i varierande utsträckning, sakna tillräcklig historik, sammanhang och 
bakgrund för att vara kompletta och kunna läsas självständigt. Vi noterade även 
att ärendestrukturen och rubrikerna i Göteborgs Stadshus AB:s anvisning för 
ärendeberedning inte tillämpades i de granskade ärendena. Mot denna bakgrund 
lämnades följande rekommendation till styrelsen: 

Lekmannarevisorerna rekommenderar styrelsen att säkerställa följsamhet mot 

Göteborgs Stadshus AB:s anvisning för ärendeberedning. 

Vi har i år följt upp rekommendationen genom att ta stickprov på ett besluts-
ärende som styrelsen har behandlat under året. Beslutsunderlaget har granskats 
utifrån bestämmelserna i Stadshus anvisning. 

2.6.1 Iakttagelser 
Det framgår av styrelsens yttrande avseende hur bolaget avser att ta hand om 
rekommendationen att Renova har implementerat stadens mall för styrelse-
handlingar och att alla styrelsehandlingar sedan sammanträdet 2020-02-07 har 
utgått från den aktuella mallen. 
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2.6.1.1 Stickprovsgranskning 

Vi har tagit stickprov på och granskat ett beslutsärende i form av ett remissvar 
som antogs av styrelsen för Renova AB den 25 november 2020: Remissvar om 

förvaltning och utveckling av IT.  

Ärendet avser styrelsens yttrande om förslaget till Göteborgs Stads riktlinje för 
styrning, samordning och finansiering av digital utveckling och förvaltning, 
som har remitterats till bolaget för synpunkter. Vi har tagit del av allt besluts-
underlag som styrelsen har haft tillgång till i beredningen av ärendet.  

Eftersom ärendet avser ett remissvar har vi även översiktligt granskat följ-
samheten mot kommunstyrelsens riktlinjer för remittering. Vi har noterat att 
bolaget, på cirka en sida, har sammanfattat remissvarets synpunkter. Enligt 
uppgift från bolaget har remissvaret och det justerade styrelseprotokollet (när 
det fanns tillgängligt) expedierats till stadsledningskontoret. 

Möjligheten att läsa ärendet självständigt 
Stadshus anvisning för ärendeberedning anger att ett ärende ska kunna läsas 
självständigt med den historik och bakgrund som krävs. 

Granskningen har visat att bakgrunden till den föreslagna riktlinjen och styr-
modellen beskrivs i remissvaret. I ärendet redogörs även övergripande för inne-
hållet i riktlinjen och de synpunkter som styrelsen föreslås ställa sig bakom 
genom remissvaret. Vi har inte noterat några avvikelser när det gäller att kunna 
läsa ärendet självständigt utifrån nödvändig historik och bakgrund. 

Rubrikstruktur och grafisk profil i ärendet 
Beslutsunderlaget ska enligt Stadshus anvisning strukturellt följa den 
utformning som framgår av stadens gemensamma mall för tjänsteutlåtanden. 
Det innefattar bland annat rubrikerna Förslag till beslut, Sammanfattning och 
Beskrivning av ärendet. Av mallen framgår närmare vilken information som ska 
framgå under respektive rubrik. Beslutsunderlaget ska vidare, enligt Stadshus 
anvisning, vara anpassat så att Göteborgs Stads grafiska profil upprätthålls. Om 
bolaget har en särprofilering ska innehåll, rubriker och format vara anpassade så 
att de följer tjänsteutlåtandemallen. 

Vi har noterat att ärendet delvis följer den utformning som framgår av stadens 
gemensamma mall för tjänsteutlåtanden. Rubrikerna Samverkan, Beskrivning av 

ärendet och Bolagets bedömning saknas. Rubriken Ärendet, där det kort och 
koncist ska framgå vad styrelsen ska ta ställning till, redogörs för i en annan 
ordning än vad som framgår av tjänsteutlåtandemallen. Av mallen framgår även 
att det, vid fråga om remissvar, bör anges hur lång remisstiden är. Vi har noterat 
att detta inte framgår av det granskade ärendet. 

Granskningen har visat att Renovas grafiska profil används i beslutsunderlaget. 
Bortsett från ovannämnda avvikelser avseende rubrikernas utformning har 
underlaget anpassats utifrån den gemensamma tjänsteutlåtandemallen. 

Page 412 of 652



 

 
 

Stadsrevisionen 28 (38) 
Revision  
 2021-01-19 

Belysning av den ekonomiska, ekologiska och sociala dimensionen 
Enligt den gemensamma mallen för tjänsteutlåtanden ska ett ärende belysas 
utifrån tre dimensioner: den ekonomiska, ekologiska och sociala. När det gäller 
den ekonomiska dimensionen ska det redovisas vilka ekonomiska konsekvenser 
som väntas av ärendet, såväl internt som externt och på lång och kort sikt. Det 
ska även framgå en analys om ärendet väntas inverka positivt eller negativt på 
invånarnas och stadens ekonomiska situation. 

Redovisningen av den ekologiska dimensionen ska innehålla en analys om 
ärendet väntas inverka positivt eller negativt på invånarnas och stadens eko-
logiska förhållande, samt i vilken omfattning ärendet förväntas påverka i ena 
eller andra riktningen. Under den sociala dimensionen ska det bland annat fram-
gå om ärendet har positiv eller negativ inverkan för barn, mångfald och 
jämställdhet, eller andra relevanta perspektiv inom den sociala dimensionen. 

Granskningen har visat att ärendet innehåller rubriker avseende belysning av de 
tre dimensionerna. När det gäller den ekonomiska dimensionen framgår att rikt-
linjen kan komma att innebära såväl en besparing som en kostnadsökning. Detta 
beror på hur framtida tjänster utformas och hur pass anpassade och flexibla 
dessa är utifrån Renovas specifika behov.  

När det gäller den sociala dimensionen framgår på motsvarande sätt att rikt-
linjen i sig inte har någon inverkan. Hur de framtida tjänsterna utformas anges i 
ärendet dock både kunna vara ett stöd i arbetet med att skapa tillgänglighet till 
Renovas service och en risk för minskade möjligheter till likvärdig service för 
invånarna i alla ägarkommuner. Risken bygger på att bastjänster som är för 
tvingande kan innebära att möjligheterna till samverkan på lika villkor med 
samtliga ägarkommuner minskar. Det kan i sin tur indirekt påverka invånarnas 
möjligheter till service, baserat på kommuntillhörighet. 

När det gäller den ekologiska dimensionen har bolaget inte identifierat några 
särskilda konsekvenser utifrån den förslagna riktlinjen. 

Bedömning av ärendets principiella beskaffenhet 
Enligt Stadshus anvisning ska ett ärende innehålla en bedömning av ärendets 
principiella beskaffenhet1 med motiv till bedömningen. 

Vi har noterat att ärendet inte innehåller en bedömning av ärendets principiella 
beskaffenhet. Det finns inte heller någon rubrik för denna bedömning. Att 
ärendet inte innehåller en sådan bedömning följer sannolikt av att det handlar 
om ett remissvar, som enbart syftar till att redogöra för styrelsens synpunkter på 
en föreslagen riktlinje. Det är samtidigt viktigt att bolaget följer Stadshus an-
visning och i alla ärenden, inklusive remissärenden, bedömer och motiverar 
deras eventuella principiella beskaffenhet. 

 

 
1 Kommunallagen 10 kap. 3 §. 
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2.6.2 Bedömning 
Vi konstaterar att bolaget under 2020 har tagit fram och börjat tillämpa en mall 
för tjänsteutlåtanden som bygger på Stadshus anvisning för ärendeberedning 
och stadens gemensamma tjänsteutlåtandemall. Utifrån stickprovsgranskningen 
av ett remissvar bedömer vi att ärendet i allt väsentligt följer anvisningen och 
mallen. Mindre avvikelser har noterats när det gäller rubrikutformningen, vilket 
uppges bero på att handläggaren i ärendet har valt att ta bort rubriker i bolagets 
ärendemall (inklusive rubriken om ärendets principiella beskaffenhet). Enligt 
bolaget ska rubriker inte tas bort i ärendemallen, vilket kommer att förtydligas i 
instruktionen. Vi bedömer samtidigt att det kan ta tid för den här typen av 
förändrade arbetssätt kopplat till ärendeberedning att, fullt ut, få genomslag i 
organisationen. Som ett led i implementeringen är det viktigt att handläggare får 
bra stöd och förutsättningar i beredningen av ärenden till styrelsen.  

Lekmannarevisorerna bedömer sammanfattningsvis att styrelsen har stärkt följ-
samheten mot Stadshus anvisning för ärendeberedningen. Rekommendationen 
bedöms därför vara omhändertagen. 

2.7 Uppföljning av systemet för styrning, 
uppföljning och kontroll 
Lekmannarevisorerna granskade 2018 system för styrning, uppföljning och 
kontroll. Vi bedömde att styrelsens och den verkställande direktörens interna 
styrning och kontroll i några delar inte var ändamålsenlig och tillräcklig samt 
avvek mot gällande riktlinjer. Utifrån granskningen bedömde vi att arbetet 
kunde förbättras inom följande områden: 

• Det var svårt att tolka resultatet samt utläsa vilka slutsatser som drogs 
av kontrollerna i den interna kontrollplanen varför det var svårt att 
verifiera om de riskreducerande åtgärderna/kontrollaktiviteterna hade 
fungerat på ett tillfredsställande sätt. 

• I årsrapporten för 2017 lämnades inte någon bedömning om systemet 
för styrning, uppföljning och kontroll fungerade på ett betryggande sätt. 

Utöver dessa förbättringsområden noterade vi att det i bolagets Anvisning för 

intern styrning, uppföljning och kontroll saknades information om styrelsens 
årliga utvärdering av systemet. Vi noterade även, utifrån dokumentationen av 
utförda stickprov, att sambanden mellan risk och utförd kontroll i intern 
kontrollplanen behövde tydliggöras. 

Granskningen resulterade i att vi riktade följande rekommendation till styrelsen: 

Lekmannarevisorerna rekommenderar styrelsen att säkerställa följsamhet mot 

stadens riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll. 

Under 2019 följde vi upp rekommendationen genom intervjuer, dokument-
studier samt stickprov av två kontroller i bolagets intern kontrollplan för 2019. 
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Utifrån denna granskning noterade vi att bolagets anvisning för intern styrning, 
uppföljning och kontroll reviderats så att det framgår att styrelsen årligen ska 
utvärdera systemet för styrning, uppföljning och kontroll och att den stads-
gemensamma bedömningsmallen ska användas i bedömningen. Styrelsen 
utvärderade systemet under oktober 2019 och utvärderingen styrelse-
behandlades därefter vid sammanträdet den 25 november 2019. 

Gällande bedömningen i årsrapporten om systemet för styrning, uppföljning och 
kontroll har fungerat på ett betryggande sätt visade granskningen att en sådan 
bedömning planerades att lämnas från och med årsrapporten för 2019.  

Den uppföljande granskningen visade att det fortsatt var svårt att tolka resultatet 
och utläsa vilka slutsatser som dragits av kontrollerna i intern kontrollplanen för 
2019. Vi bedömde att det inte gick att verifiera om riskreducerande åtgärder 
hade fungerat på ett tillfredsställande sätt eller inte. Vi bedömde samtidigt att 
intern kontrollplanen för 2020, som antogs av styrelsen den 23 september 2019, 
till viss del fått en mer ändamålsenlig utformning, även om dess åtgärder och 
kontroller i stor utsträckning bygger på konstaterade brister i verksamheten, 
snarare än risker som ännu inte har inträffat. 

Sammanfattningsvis bedömde vi att styrelsen vidtagit åtgärder för att stärka 
följsamhet mot stadens riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll, men att 
delar av de brister som framgick av 2018 års granskning inte hade omhänder-
tagits. Lekmannarevisorerna bedömde därför att rekommendationen kvarstod. 

Vi har i år följt upp rekommendationen genom intervjuer, dokumentstudier samt 
stickprov av två åtgärder respektive kontroller i intern kontrollplanen för 2020.  

2.7.1 Iakttagelser 

2.7.1.1 Bedömning i årsrapporten för 2019 

Vi har noterat att styrelsen i årsrapporten för 2019, som antogs den 7 februari 
2020, har redovisat resultatet av den utvärdering av systemet för styrning, 
uppföljning och kontroll som genomfördes den 23 oktober 2019. Det framgår 
att det finns förbättringspotential inom vissa områden, bland annat att styrelsen 
mer regelbundet vill följa en del ärenden såsom större investeringar och intern 
kontrollplanen. Ett annat förbättringsområde som lyfts fram är att bolagets risk-
analys kan göras mer övergripande utifrån verksamhetens alla risker.  

Det framgår av årsrapporten att styrelsen, vid sammanträdet den 25 november 
2019, har beslutat att 2019 års intern kontroll har varit tillräcklig och att det 
aktuella systemet för intern kontroll är tillräckligt effektivt. Bedömningen 
bygger, utöver utvärderingen, bland annat på koncernens övergripande risk-
analys, resultatet av interna kontroller 2019 och externa revisorers iakttagelser. 
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2.7.1.2 Uppföljning av intern kontrollplanen för 2020 

Intern kontrollplanen för 2020 följdes upp av styrelsen den 23 september. 
Uppföljningen har sammanställts och presenterats av Renovas hållbarhetschef 
som samordnar intern kontrollarbetet. 

Av det skriftliga underlaget framgår vilka kontroller som har genomförts. Det 
framgår även vilka riskreducerande åtgärder som helt eller delvis har genom-
förts till och med september 2020 samt vilka åtgärder som senast kommer 
genomföras helt eller delvis under december 2020. För de åtgärder som inte 
kommer att genomföras, eller som enbart delvis kommer att genomföras, till 
och med december kommenteras anledningen till detta särskilt.  

Av uppföljningen framgår att samtliga kontroller har genomförts eller kommer 
att genomföras under 2020. De flesta åtgärderna som planerats att genomföras 
under 2020 har även eller kommer även att genomföras under 2020.  

Vi har noterat att resultatet och slutsatserna av kontrollerna och åtgärderna inte 
framgår i det skriftliga uppföljningsunderlaget. Utifrån genomförda kontroller 
görs ingen verifiering av om införda åtgärder har haft avsedd effekt. 

2.7.1.3 Stickprovsgranskningen 

Vi har tagit stickprov på två riskreducerande åtgärder respektive kontroller i 
intern kontrollplanen för 2020. Vi har granskat hur åtgärderna och kontrollerna 
har genomförts och dokumenterats inom uppföljningen av intern kontrollplanen. 
Samtliga granskade åtgärder och kontroller hade, enligt uppföljningen till 
styrelsen, genomförts till och med september. 

Stickprov 1 
Den första åtgärden och kontrollen avser det riskområde som i intern kontroll-
planen benämns Medarbetarenkät. Inom området beskrivs risker som bolaget 
har identifierat utifrån svaren på genomförd medarbetarenkät. Dels att för hög 
andel av medarbetarna (10 procent) anser sig ha blivit utsatta för kränkande 
särbehandling, dels risk för att medarbetare slutar då 18 procent av personalen 
anger att de kan tänka sig att gå vidare till andra uppdrag.  

För att åtgärda de identifierade riskerna hänvisas i intern kontrollplanen till en 
separat handlingsplan. Kontrollerna består dels av ledningens uppföljning av 
handlingsplanen, dels av medarbetarenkäten 2021. Den förstnämnda kontrollen 
omfattas av denna stickprovgranskning.  

Av intervju med bolagets hållbarhetschef framgår att det inom ramen för 
uppföljningen av intern kontrollplanen 2020 inte har gjorts någon särskild 
dokumentation av hur åtgärden och kontrollen har genomförts. Personen har 
dock muntligen följt upp arbetet genom ett möte med koncernens HR-chef. 

Granskningen har visat att den riskreducerande åtgärden inte består av en 
separat handlingsplan (som kan utläsas av intern kontrollplanen) utan flera 
handlingsplaner och aktiviteter som följer av resultatet i medarbetarenkäten. 
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Planerna följs upp på affärsområdesnivå och i koncernledningen. Vi har bland 
annat noterat att koncernledningens handlingsplan avseende aktiviteter utifrån 
medarbetarenkäten har följts upp vid strategiledningsgruppsmöten i januari och 
augusti 2020. Vi har även noterat att enkätresultatet och behovet av åtgärder har 
behandlats inom ramen för Renovas arbetsmiljökommitté.   

Stickprov 2 
Den andra åtgärden och kontrollen avser det riskområde som i intern kontroll-
planen benämns Omvärlds- och strategirisker. En risk som har identifieras är att 
Renovas ekonomistyrningsmodell ej fullt ut är anpassad till behov. Det framgår 
att risken kommer att åtgärdas genom ett projekt som syftar till att införa en ny 
ekonomistyrningsmodell. För kontroll av åtgärden hänvisas till projektmålen.  

Granskningen har visat att det, inom ramen för uppföljningen av intern kontroll-
planen 2020, inte har gjorts någon särskild dokumentation av hur åtgärden och 
kontrollen har genomförts. Hållbarhetschefen har dock genom ett möte med 
koncernens ekonomichef (som är ordförande för projektets styrgrupp) följt upp 
det aktuella projektarbetet muntligen. 

Enligt uppgift finns projektet dokumenterat i sin helhet. Den första fasen har 
avslutats och fas två har påbörjats. Modellen som projektet syftar till att införa 
beräknas börja implementeras under 2022. Den dokumentation som finns 
kopplat till själva kontrollen av åtgärden är minnesanteckningar från projektets 
styrgruppsmöte i juni 2020, där bland annat förslag till reviderade projektmål 
för den andra fasen behandlades. Av intervjun framgår att det, utifrån ovan-
nämnda avstämning mellan hållbarhetschefen och ekonomichefen, kunde 
konstateras att projektet genomfördes enligt plan och att arbetet fungerade bra. 
Eftersom projektet pågår har ännu inga slutsatser kunnat dras av kontrollen. 

2.7.1.4 Samlad riskbild och intern kontrollplan 2021 

Den 25 november antog styrelsen bolagets samlade riskbild och intern kontroll-
plan för 2021, som består av ett dokument. Vi har noterat att väsentliga risker 
som följer av genomförda riskanalyser har kopplats till intern kontrollplanen för 
2021. För risker som bedöms behöva hanteras beslutar styrelsen om risk-
reducerande åtgärder. Motsvarande risker följs upp genom kontroller i intern 
kontrollplanen. De består ofta av att kontrollera om beslutade åtgärder för att 
minska riskerna har genomförts enligt plan. Det framgår även vem som 
ansvarar för att genomföra åtgärderna respektive kontrollerna. 

2.7.2 Bedömning 
Lekmannarevisorerna bedömer att det har skett förbättringar när det gäller 
styrelsens arbete med styrning, uppföljning och kontroll. Vi bedömer att den av 
styrelsen fastställda samlade riskbilden respektive intern kontrollplanen för 
2021, som utgörs av ett dokument, har utvecklats ytterligare och fått en ännu 
mer ändamålsenlig utformning än tidigare.  
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Vi bedömer att det har skett ett relevant arbete med de åtgärder och kontroller i 
2020 års intern kontrollplan som vi har granskat särskilt. Uppföljningen av 
intern kontrollplanen till styrelsen visar även på ett tydligt sätt vilka åtgärder 
och kontroller som har genomförts och vilka som återstår. Vi bedömer samtidigt 
att det fortsatt är svårt att tolka resultatet och utläsa vilka slutsatser som har 
dragits av genomförda kontroller. 

Enligt Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll ska den 
samlade riskbilden beskriva åtgärder som redan har införts för att minska risker 
och nya åtgärder som behöver vidtas. Intern kontrollplanen ska upprättas utifrån 
den samlade riskbilden och innehålla de områden/processer som ska granskas 
särskilt under kommande verksamhetsår för att verifiera att redan införda 
åtgärder har fått avsedd effekt. Det kan konstateras att det, inom ramen för 
styrelsens uppföljning av intern kontrollplanen 2020, inte framgår om införda 
åtgärder har fått avsedd effekt. Det vill säga om åtgärderna bedöms ha bidragit 
till att minska identifierade risker. Vi bedömer att en sådan verifiering rimligen 
kräver att resultatet och slutsatserna av genomförda kontroller dokumenteras. 

Lekmannarevisorernas sammantagna bedömning är att styrelsen i vissa delar 
har omhändertagit rekommendationen men att genomförda kontroller i intern 
kontrollplanen behöver dokumenteras samt ligga till grund för verifiering av om 
införda riskreducerande åtgärder har fått avsedd effekt. Vi bedömer därför att 
rekommendationen kvarstår: 

Lekmannarevisorerna rekommenderar styrelsen att säkerställa följsamhet mot 

stadens riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll. 

2.8 Uppföljning av inköp och upphandling 
PwC granskade 2019, på uppdrag av Stadsrevisionen, inköp och upphandling 
vid bolaget. Syftet med granskningen var att bedöma om: 

• styrelsen följer lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om 
upphandling inom försörjningssektorn (LUF), stadens regelverk och 
eget regelverk avseende inköp och upphandling 

• det förekommer otillåtna direktupphandlingar hos styrelsen 
• direktupphandlingar genomförs i enlighet med lag och stadens 

riktlinjer, bland annat avseende hur konkurrens tillvaratas och 
dokumentation upprättas 

• styrelsen uppvisar en god följsamhet mot gällande ramavtal (stads-
gemensamma och verksamhetsspecifika) 

• styrelsen har ändamålsenliga kontrollaktiviteter för att säkerställa 
följsamhet mot gällande regelverk inom området samt för att säkerställa 
följsamhet mot ramavtal 

• inköpsorganisationen är utformad på ett ändamålsenligt sätt avseende 
beställarnas ansvar och befogenheter och om det ges stöd, utbildning 
och information för att genomföra och dokumentera upphandlingar, 
inköp och avrop i enlighet med gällande riktlinjer. 
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Granskningen visade på flera brister i hanteringen av direktupphandlingar, i 
synnerhet gällande dokumentationskrav och krav på tillvaratagande av 
konkurrens. Det noterades även brister när det gäller att kontrollera leverantörer 
avseende skatter och avgifter. I granskningen identifierades en otillåten direkt-
upphandling över direktupphandlingsgränsen i LUF, som borde ha annonserats i 
enlighet med lagstiftningen. En annan brist som noterades var att direkt-
upphandlingar av varor och tjänster av liknande slag som genomförs i verk-
samheten under året inte sammanräknas för att säkerställa att inköpen inte 
sammantaget överskrider direktupphandlingsgränsen. 

Det konstaterades att bolaget uppvisar en god ramavtalstrohet, det vill säga en 
god följsamhet till gällande stadsgemensamma och verksamhetsspecifika ram-
avtal. Inköpsorganisationen ansågs vara utformad på ett ändamålsenligt sätt. 

Utifrån granskningen bedömde lekmannarevisorerna sammantaget att styrelsen 
behöver förbättra följsamheten mot upphandlingslagstiftningen, stadens regel-
verk och eget regelverk avseende inköp och upphandling. Följande 
rekommendation lämnades: 

Lekmannarevisorerna rekommenderar styrelsen att omhänderta de brister som 

har identifierats utifrån granskningen samt säkerställa att inköps- och 

upphandlingsarbetet bedrivs i enlighet med gällande regelverk. 

Vi har i år följt upp rekommendationen genom att ställa frågor till bolaget, med 
utgångspunkt i styrelsens yttrande. 

2.8.1 Iakttagelser 
Styrelsen har under 2020 inkommit med ett yttrande om hur bolaget avser att 
omhänderta rekommendationen. Där framgår att en reviderad inköpshandbok 
kommer att implementeras under 2020. Rutinen för direktupphandlingar har 
särskilt beaktats, och den omarbetade rutinen tydliggör krav på konkurrens-
utsättning av inköpsuppdrag samt dokumentationen av genomförda uppdrag. 
Det framgår vidare att ett led i arbetet med att stärka följsamheten mot lag-
stiftningen är att organisatoriskt minska antalet beställare och att samtidigt 
utöka utbildningsinsatserna för beställarna. 

Av kommunikationen med bolaget framgår att inköpsenheten under året har 
behövt prioritera bort slutförandet och implementeringen av den nya inköps-
handboken. Skälet uppges vara att enheten under året har behövt fokusera på 
annonserade upphandlingar. Enligt uppgift är den nya inköpshandboken fram-
tagen men inte fastställd. Implementering kommer att ske under 2021. Vi har 
även noterat att det inte har vidtagits några åtgärder för att minska antalet be-
ställare i organisationen under året.  

Antalet beställare är samma som tidigare men kommer enligt uppgift att ses 
över under 2021. Om utökade utbildningar för beställare krävs kommer detta att 
ske i samband med implementeringen av den reviderade inköpshandboken. 
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Granskningen har samtidigt visat att det har skett andra förbättringar avseende 
arbetet med direktupphandlingar. Enligt uppgift från bolaget har behovet av att 
stödja verksamheten i direktupphandlingar uppmärksammats och merparten av 
dessa inköp har centraliserats till inköpsenheten. En resurs har avsatts på halvtid 
för att genomföra inköp som betraktas som direktupphandlingar och för att 
stötta andra beställare i organisationen gällande detta. Rutinen för att lägga upp 
nya leverantörer och att bedöma deras status har även flyttats från redo-
visningsenheten till inköpsenheten, vilket bolaget anser har bidragit till att 
stärka kontrollen kring direktupphandlingar och upplägg av nya leverantörer. 

Direktupphandlingsrutinerna uppges ytterligare ha stärkts genom att inköp upp 
till 50 000 kronor behöver föregås av leverantörskontroll. Bedömningen kan 
endast ske av inköpsenheten. Direktupphandlingar som överstiger 50 000 
kronor men understiger direktupphandlingsgränsen ska dokumenteras i ett sär-
skilt dokument, där följande information anges: att minst tre leverantörer har 
tillfrågats, belopp samt motiv till varför en direktupphandling har skett och 
varför en leverantör har valts. Uppdraget och den valda leverantören 
kontrolleras av inköpsenheten. 

2.8.2 Bedömning 
Vi bedömer, utifrån de uppgifter som bolaget har lämnat, att åtgärder har vid-
tagits för att framför allt stärka den interna kontrollen av direktupphandlingar. 
Vi ser särskilt positivt på att rutinerna för att dokumentera inköp som under-
stiger direktupphandlingsgränsen har stärkts. Det är viktigt att bolaget, som ett 
led i arbetet med att stärka den interna kontrollen av direktupphandlingar, säker-
ställer att separata inköp av liknande varor och tjänster sammanräknas under 
året så att inköpen inte sammantaget överstiger direktupphandlingsgränsen. 

Vi konstaterar att fastställandet och implementeringen av den nya inköpshand-
boken, som styrelsen har lyft fram som en central åtgärd för att omhänderta 
rekommendationen, inte har genomförts under 2020 utan har flyttats fram till 
2021. Vi bedömer att bolaget behöver fastställa inköpshandboken och påbörja 
implementeringen. Rekommendationen bedöms därför kvarstå: 

Lekmannarevisorerna rekommenderar styrelsen att omhänderta de brister som 

har identifierats utifrån granskningen samt säkerställa att inköps- och 

upphandlingsarbetet bedrivs i enlighet med gällande regelverk. 
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3 Lekmannarevisorernas uppdrag och 
rapportering 
 
Den kommunala revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument med 
uppdrag att granska den verksamhet som bedrivs i kommunen. 

Lekmannarevisorer är förtroendevalda och utses av kommunfullmäktige ur 
gruppen förtroendevalda revisorer i kommunen. Lekmannarevisorerna har  
ett självständigt uppdrag att granska de bolag som helt eller delvis ägs av 
kommunen. I Göteborg utses i regel två lekmannarevisorer för varje bolag. 
Revisorerna är oberoende och granskar på kommunfullmäktiges uppdrag och 
därigenom indirekt också för medborgarna.  

Resultatet av lekmannarevisorernas granskning redovisas i gransknings-
rapporter och granskningsredogörelser. 

Revisorerna genomför också särskilda granskningar som i regel rör flera bolag 
och nämnder. Dessa redovisas löpande under året till kommunfullmäktige i 
revisionsrapporter. 

Revisorerna tar även varje år fram en årsredogörelse som sammanfattar den 
granskning som gjorts i kommunen under det aktuella året. 

Revisorernas rapporter hittar du på www.goteborg.se/stadsrevisionen 
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4 Språkbruk och revisionstermer 
 
När revisorerna har genomfört en granskning lämnar de ofta rekommendationer 
till de granskade nämnderna och bolagen. Ibland lämnar de även revisionskritik. 

Rekommendationer lämnas när revisorerna ser brister i verksamheten. 
Rekommendationerna syftar till att utveckla och förbättra verksamheten. 

Revisionskritik lämnas när revisorerna ser brister i verksamheten som är av mer 
allvarlig karaktär. Revisionskritik graderas genom begreppen erinran eller 
anmärkning. Anmärkning är allvarligast. När det gäller nämnderna kan en 
anmärkning lämnas med eller utan tillstyrkan om ansvarsfrihet. 

Under kommande år följer revisorerna upp vilka åtgärder som nämnden eller 
bolaget har gjort för att följa revisorernas rekommendationer. 
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Sammanfattning 
Från och med den 1 januari 2020 är barnkonventionen svensk lag vilket innebär att ett större an-
svar för kommuner att ta hänsyn till barnets rättigheter vid beslut som rör barn. PwC har fått i upp-
drag av de förtroendevalda revisorerna i Härryda kommun att granska kommunens arbete utifrån 
barnkonventionen. Syftet har varit att bedöma om kommunstyrelsens ledning, styrning och uppfölj-
ning är ändamålsenlig utifrån ett barnrättsperspektiv. 

Efter genomgång av samtliga revisionsfrågor gör vi bedömningen att kommunstyrelsen ledning, 
styrning och uppföljning inte helt är ändamålsenlig utifrån ett barnrättsperspektiv. 

Vår bedömning är att det saknats ett tydligt helhetsgrepp från kommunstyrelsen i sin ledning, styr-
ning och uppföljning för att säkerställa att kommunen uppfyller barnkonventionens krav i praktiken.  
För närvarande saknas till exempel en tydlig styrning och inriktning för barnrättsarbetet i centrala 
styrdokument. Barnets bästa har heller inte systematiskt prövats, men implementering av ett barn-
rättsperspektiv i beslutsprocesser pågår.    
 
Härryda kommun har under flera år prioriterat barn och ungas möjlighet till dialog och inflytande. 
Det är positivt att kommunen vidtagit vissa åtgärder för att implementera barns rättigheter så som 
att utveckla forum för dialog, inrättat barnrättsambassadörer och en barnrättssamordnare. Kom-
munen har även genomfört utbildningar för chefer och medarbetare, planerat för ytterligare utbild-
ningar liksom följt upp barns och ungas levnadsvillkor. Vi kan samtidigt konstatera att kommunsty-
relsen inte har följt upp de åtgärder inom barnrättsarbetet som drivits i tjänsteorganisationen. Det 
saknas en röd tråd i kommunstyrelsens styrning, från inriktning till uppföljning utifrån ett barnrätts-
perspektiv. 
 
Barnkonventionen är en kommunövergripande angelägenhet. För att anpassa kommunernas verk-
samheter efter barnkonventionen behöver hela styrkedjan involveras, inklusive kommunstyrelsen. 

 

Rekommendationer 

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att: 

• Inkludera ett tydligt barnrättsperspektiv i centrala styrdokument, 

• Säkerställa former för bedömning av barnets bästa, såsom stöd för barnkonsekvensana-
lyser, i kommunens beslutsprocesser, 

• Fortsätta utveckla former för barns och ungas rätt till delaktighet och tydligare koppla ung-
domsrådet till beslutsprocesser, 

• Upprätta en kompetensutvecklingsplan utifrån en analys av behov och vilka funktioner, in-
klusive förtroendevalda, som bör utbildas i barnkonventionen.   

• Systematiskt följa upp och utvärdera barnrättsarbetet och dess effekter. 
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 Inledning 
 

1.1. Bakgrund 
Sverige har åtagit sig att följa FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) som 
antogs av FN:s generalförsamling 1989. Konventionen ratificerades 1990 och från och med den 1 
januari 2020 är barnkonventionen svensk lag. Att barnkonventionen blivit lag innebär att ett större 
ansvar för kommuner att ta hänsyn till barnets rättigheter vid beslut som rör barn.    

Konventionen innehåller fyra grundläggande principer som är styrande för tolkningen av konvent-
ionen. Dessa principer uttrycker att: 

• Alla barn har lika värde och därmed rätt att inte bli diskriminerad (artikel 2) 

• Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn (artikel 3) 

• Alla barn har rätt till liv och utveckling (artikel 6)  

• Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas 
till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad (artikel 12)  
 

Av artikel 4 i konventionen framgår att konventionsstaten, där kommuner och regioner också ingår, 
ska nyttja sina resurser till fullo för att uppfylla barns rättigheter och vidta alla lämpliga åtgärder 
gällande exempelvis administrativa förfaranden för att genomföra konventionens rättigheter. Rege-
ringens strategi för genomförandet och förverkligandet av konventionen uttrycker bland annat att 
kommuner bör inrätta system för att kunna följa hur barns bästa förverkligas. För att barnets rättig-
heter ska ha genomslag behövs även kompetenshöjande insatser för beslutsfattare och anställda.  

Barn definieras enligt konventionen som varje människa under 18 år. Enligt siffror från år 2020 har 
Härryda kommun 9 977 kommuninvånare i åldern 0-17 år, vilket motsvarar 26 procent av Härryda 
kommuns befolkning.  

Revisorerna har, med bakgrund av ovanstående, funnit att det utifrån väsentlighet och risk är rele-
vant att granska styrningen och uppföljningen kring barnkonventionen 

1.2. Syfte och revisionsfrågor 
Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsens ledning, styrning och uppföljning 
ändamålsenlig utifrån ett barnrättsperspektiv.  
 
Detta kommer att ske genom att besvara följande revisionsfrågor: 
 

● Har kommunstyrelsen gjort någon analys och vidtagit åtgärder för att förbereda sig inför att 
barnkonventionen blir lag?  

● Innefattar kommunens centrala styrdokument ett barnrättsperspektiv? 
● Finns former för hur barnets bästa tillvaratas i arbets- och beslutsprocesser? 
● Finns former för dialog och inflytande för barn och ungdomar i beslutsprocesser? 
● Har kommunstyrelsen kännedom om kunskapsnivån i kommunorganisationen gällande 

barnkonventionen? 
● Har utbildning/kompetenshöjande insatser genomförts om konventionen och dess tillämp-

ning? 
● Har kommunstyrelsen följt och analyserat aktuell statistik om barns levnadsvillkor och situ-

ation i kommunen? 
● Har kommunstyrelsen följt upp och utvärderat arbetet med barnkonventionen? 
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1.3. Revisionskriterier 
• Kommunallagen (2017:725) 
• Lag (2018:1197) om Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter  
• Nationell strategi för att stärka barnets rättigheter 

1.4. Avgränsning 
Granskningen avgränsas till att omfatta kommunstyrelsens styrning och ledning på området, dvs 
kommunstyrelsens samordnade roll över kommunens strategiska arbete inom granskningsområ-
det. 

1.5. Metod 
 

Metoden har bestått av intervjuer och dokumentgranskning.  

Vi har genomfört intervjuer med funktionschefen för funktionen utveckling, utredare inom funktion-
en utveckling, funktionschefen för verksamhetsstöd tillika kommunövergripande barnrättssamord-
nare, verksamhetsutvecklare med fokus på barn och ungas delaktighet tillika samordnare och sek-
reterare för ungdomsrådet, ungdomsrådets ordförande och kommunstyrelsens ordförande. 

Vi har tagit del av och granskat relevanta, centrala styrande dokument och genomförda uppfölj-
ningar, bland annat kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2020-2022, årsredovisning för år 2019 
och välfärdsbokslut för år 2019.  

Rapporten har varit föremål för sakgranskning av de intervjuade. 
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 Utgångspunkter 
 

2.1. Organisation  
 
Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen i uppdrag att leda och samordna allt arbete i kommu-
nen och ta ett helhetsansvar för kommunens ekonomi. Kommunstyrelsen i Härryda kommun är 
också verksamhetsnämnd för samhällsbyggnadsfrågor och för frågor som inte ligger under någon 
annan nämnds ansvarsområde så som hållbarhetsfrågor, folkhälsa, näringsliv, fastighet, krisled-
ning och arbetsgivarfrågor. Underställt kommunstyrelsen finns ett ungdomsråd som består av för-
troendevalda ledamöter och ungdomsrepresentanter. Rådet fungerar som ett forum för dialog mel-
lan unga och beslutsfattare. 
 
Utöver kommunstyrelsen finns sedan år 2019 ytterligare en verksamhetsnämnd, välfärdsnämnden. 
Välfärdsnämnden ansvarar för frågor som rör utbildning, socialtjänst, kultur och fritid. Förändringen 
av den politiska organisationen vid årsskiftet 2018/2019 har, enligt uppgifter från kommunen, inne-
burit mycket arbete. Det har varit av stor vikt att säkerställa att organisationen fungerar. 
 
Härryda kommuns tjänsteorganisation består sedan 1999 av en sammanhållen förvaltning som är 
indelad i tre sektorer med fokus på kärnverksamheten (utbildning, kultur och fritid, socialtjänst, 
samhällsbyggnad), en sektor för stöd (teknik och förvaltningsstöd) samt tre centrala stabsfunktion-
er (ekonomi, personal och utveckling). 

Den centrala utvecklingsfunktionen består av fem enheter som leds av funktionschefen för utveckl-
ing. En enhet inom funktionen består av kompetenser inom folkhälsa och hållbar utveckling som 
leder och samordnar det kommunövergripande arbetet med Agenda 2030. Utvecklingsfunktionen 
består även av en kanslienhet som bland annat arbetar med ärendehanteringsprocesser.  

Inom sektorn för utbildning, kultur och fritid finns en funktion för verksamhetsstöd som består en 
funktionschef, enhetschef och elva verksamhetsutvecklare. Tidigare fanns en central folkhälsoen-
het i kommunen. När folkhälsoenheten upplöstes flyttades de strategiska kompetenserna främst till 
den centrala utvecklingsfunktionen men två utvecklare, varav en har särskilt fokus på barns och 
ungas delaktighet, tillhör numera funktionen för verksamhetsstöd. 

En kommunövergripande barnrättsamordnare har inrättats i Härryda kommun under våren 2020 av 
förvaltningsledningen. Barnrättsamordnaren är en strategisk samordningsroll med uppgift att driva 
barnrättsfrågan i hela kommunorganisationen. Rollen initierades och innehas av funktionschefen 
för verksamhetsstöd inom sektorn för utbildning, kultur och fritid. Samordnarrollen ingår som en del 
i hennes ordinarie uppdrag. Enligt uppdragsbeskrivningen är syftet med rollen att med utgångs-
punkt i barnkonventionen säkra att alla som arbetar i kommunen känner till barnets rättigheter och 
tar dessa i beaktande i sitt arbete. I detta ingår bland annat att samordna och ge stöd i barnrätts-
frågor till kommunala lednings- och arbetsgrupper, att omvärldsbevaka och utarbeta styrdokument 
inom området. Förvaltningsledningen lämnar uppdrag till barnrättsamordnaren som leder och 
samordnar arbetet. 
 
Barnrättssamordaren planerar att bilda ett nätverk med representanter från varje sektor i syfte att 
utbyta erfarenheter och i samverkan utveckla kommunens barnrättsarbete.  
 
 
 
    

Page 431 of 652



 

6 
 

 Iakttagelser och 
bedömningar 

 

3.1. Kommunstyrelsens analys och styrning för ett barnrättsperspektiv 
 

Revisionsfråga 1: Har kommunstyrelsen gjort någon analys och vidtagit åtgärder för att 
förbereda sig inför att barnkonventionen blir lag? 

 
Revisionsfråga 2: Innefattar kommunens centrala styrdokument ett barnrättsperspektiv? 

 
3.1.1. Iakttagelser 

 
Analys och åtgärder 
 
Kommunstyrelsen har inte fattat beslut om att genomföra en analys av kommunens nuläge utifrån 
barnkonventionens krav. Kommunstyrelsen har inte behandlat barnkonventionen som ett särskilt 
ärende under år 2019 och år 2020.     

Kommunfullmäktiges presidium tog del av en presentation om nuläget gällande barnkonventionen i 
Härryda kommun i februari 2020. Presentationen beskrev den nya barnrättslagen och att kommu-
nen behöver utveckla och säkerställa ett barnrättsarbete grundat i barnkonventionen. Det beskrevs 
även vilka åtgärder som vidtagits på kommunövergripande nivå i Härryda kommun.  

Åtgärder som vi noterat vidtagits för att stärka barnrättsarbetet på kommunövergripande nivå och 
som presenterats för kommunfullmäktiges presidium är: 

• att förvaltningsledningen under våren 2020 fattat beslut om att inrätta en funktion som 
barnrättsamordnare, 

• att frivilliga ungdomar utsetts till barnrättsambassadörer och fått utbildning om barnkon-
ventionen,  

• att kansliet ser över hur styrdokument ska utformas för att tillgodose barnrättsperspekti-
vet, 

• att samtliga 150 chefer har fått utbildning i barnkonventionen vid en obligatorisk chefskon-
ferens i november 2019,  

• att förslag på utbildning för förtroendevalda diskuterats med kommunfullmäktiges presi-
dium och planerades in under året. Utbildningarna har blivit framflyttade tills vidare på 
grund av Covid -19,  

• att tidigare forum för dialog, ungdomsforum, utvecklats till ett ungdomsråd under år 2019.  

Den åtgärd som kommunstyrelsen har fattat beslut om gäller instruktion till ungdomsrådet. Övriga 
åtgärder ovan har genomförts inom tjänsteorganisationen eller inom annan nämnds område. 

Ytterligare förberedande arbete har skett inom välfärdsnämndens verksamheter. Som exempel 
genomför sektorn för utbildning, kultur och fritid tillsammans med sektorn för socialtjänst ett projekt 
med namnet ”Tidiga samordnade insatser”. Syftet med projektet är att öka kvaliteten i samverkan 
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mellan olika kommunala och regionala aktörer genom att implementera ett arbetssätt med SIP, 
samordnad individuell plan, samt att förbereda verksamheterna inför att barnkonventionen skulle 
bli svensk lag.  
  
Härryda kommun och Svenska kyrkan uppmärksammade att FN:s barnkonvention blev lag med en 
filmgala, Freja, i januari 2020. Elever i årskurs nio hade möjligheten att delta i en filmtävling där de 
själva fick berätta om sina upplevelser av att vara ung just nu. Filmgalan kommer anordnas också 
2021, med temat makt.   
 
Barnrättssamordnaren och två verksamhetsutvecklare har under hösten 2020 bokat tid i alla sek-
torsledningar, för att informera kring barnrätt och barnrättsamordnarens uppdrag. Vid besökstill-
fället har sektorsledningarna fått i uppdrag att fortsätta arbete med barnrättsfrågan inom sin sektor 
utifrån sin sektors utmaningar. Stödmaterial från SKR för arbetet har tillhandahållits av barnrätts-
samordnaren. Under våren 2021 planerar barnrättssamordnaren komma tillbaka till sektorsled-
ningarna för att följa upp arbetet.  
 
Förvaltningsledningen fick, enligt intervjuer, en första information om att barnkonventionen blir lag i 
september 2019. Förvaltningsledningen har därefter behandlat frågan 28 januari 2020 samt 31 
mars 2020 för ställningstaganden kring hur arbetet ska hanteras i kommunen.  
 
De intervjuade är tydliga med att arbetet är i ett uppstartsskede och att de dessutom har fått göra 
omprioriteringar under våren på grund av Covid-19. Konsekvenser av detta har bland annat varit 
att översynen av styrdokument och planerade utbildningar flyttas fram.  

Barnrättsperspektiv i centrala styrdokument 

Härryda kommun har upprättat två centrala verksamhetsplaner med budget, en för kommunstyrel-
sen och en för välfärdsnämnden. Kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2020-2022 inkluderar de 
övergripande verksamhetsmålen för kommunorganisationen. Ett verksamhetsmål som rör barn är 
målet att alla elever efter slutförd grundskola eller gymnasieutbildning har tillräcklig kompetens för 
arbete eller fortsatta studier. Enligt verksamhetsplanen är arbetet med Agenda 2030 prioriterat, 
vilket även inkluderar social hållbarhet och därmed arbete med ungas psykiska hälsa och ohälsa. 
Verksamhetsplanen nämner inte specifikt barnrättsperspektivet eller barnkonventionen. Det finns 
inte heller ett mål med ett bredare fokus på barns levnadsvillkor. Vi kan även notera att resursför-
delningen och budgetposter inte har analyserats utifrån dess påverkan på barn. 

Härryda kommun har för närvarande inget övergripande styrdokument som sätter riktningen för 
arbetet med barnkonventionens rättigheter. Det pågår ett arbete inom den centrala utvecklings-
funktionen, kansliet, att ta fram ett övergripande styrdokument inom området liksom att se över hur 
övriga styrdokument ska utformas för att tillgodose ett barnrättsperspektiv. Arbetet planerades först 
att genomföras under år 2020, men på grund av pandemin har det skett omprioriteringar av funkt-
ionens arbete. En omvärldsanalys av hur andra kommuner har utformat sina styrdokument har 
genomförts. Barnrättssamordnaren har enligt sin uppdragsbeskrivning i uppgift att utarbeta planer 
och rutiner för barnrättsarbetet, och planerar för detta under kommande år.  

Ett centralt strategiskt styrdokument är Strategisk plan för Agenda 2030 2.0. Kommunfullmäktige 
antog planen i sin första version i juni 2019 och den andra versionen i december 2019 med intent-
ionen att planen ska uppdateras årligen. Strategisk plan för Agenda 2030 innehåller principer för 
kommunens arbete med social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. En av de fyra prioriterade 
insatsområdena rör vikten av att unga får ett ökat inflytande i arbetet för en hållbar utveckling. Det 
anges att förvaltningen ska skapa förutsättningar att omsätta ungas engagemang till handling. 
Eftersom styrdokumentet rör hållbarhet, är argument till ungas inflytande att unga är viktiga aktörer 
som bärare av ett framtidsperspektiv. Perspektivet att barnet är rättighetsbärare betonas inte i 
detta sammanhang. Det uttrycks oavsett en tydlig ambition att unga ska göras delaktiga och få 
inflytande. Utvecklingsfunktionen leder och samordnar arbetet med Agenda 2030 och involverar 
kommunens övriga verksamheter i arbetet.  
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3.1.2. Bedömning 
Revisionsfråga 1: Har kommunstyrelsen gjort någon analys och vidtagit åtgärder för att förbereda 
sig inför att barnkonventionen blir lag? 

Vi bedömer att revisionsfrågan delvis är uppfylld. 

Det är positivt att det har uppmärksammats att barnkonventionen blivit lag och att kommunfullmäk-
tige tagit del av en presentation av barnrättsarbetet och vidtagna åtgärder. Kommunstyrelsen har 
däremot inte efterfrågat eller tagit del av en dokumenterat nulägesanalys och fattat beslut om in-
riktning på barnrättsarbetet. Barnrättsarbetet är en kommunövergripande angelägenhet och vi vill 
betona att det är kommunstyrelsen som har det operativa ansvaret att leda och samordna kommu-
nens arbete.  

Kommunstyrelsen har fattat beslut om att utveckla forumet för dialog mellan beslutsfattare och 
unga till ett formellt ungdomsråd. Fler åtgärder har också vidtagits inom förvaltningen. Det är posi-
tivt att en barnrättssamordnare inrättats och att arbete sker för att stärka såväl kunskapen om 
barnkonventionen som att utveckla strukturer och styrdokument för att tillgodose ett barnrättsper-
spektiv.  

Det finns således ett barnrättsarbete i kommunen som är i uppstartsfasen. Vi bedömer dock att 
kommunstyrelsen inte i tillräcklig utsträckning har förberett inför lagens ikraftträdande. För att barn-
rättsperspektivet ska bidra till varaktiga resultat krävs att det är en del av kommunstyrelsens ordi-
narie processer för styrning och ledning.  

Revisionsfråga 2: Innefattar kommunens centrala styrdokument ett barnrättsperspektiv? 

Vi bedömer revisionsfrågan som ej uppfylld.  

Sammantaget bedömer vi att de nuvarande centrala styrdokumenten, så som verksamhetsplan 
och budget, inte är utformade för att styra mot att ett barnrättsperspektiv ska genomsyra kommu-
nens arbete. Barns rättigheter är inte är synliggjorda och att det saknas mål för barns levnadsvill-
kor och för barnrättsarbetet. Det ska samtidigt lyftas att de centrala styrdokumenten inkluderar 
områden som rör barn. I strategin för Agenda 2030 finns också en koppling till vissa av barns rät-
tigheter, även om den inte är explicit. Det är positivt att strategin för Agenda 2030 har som ett prio-
riterat område att barn ska komma till tals, vilket är en central princip enligt barnkonventionen. Det 
är också positivt att det finns ett pågående arbete vid utvecklingsfunktionen att se över styrdoku-
menten utifrån ett barnrättsperspektiv samt ett pågående uppdrag hos barnrättsamordnaren att 
upprätta rutiner och planer för barnrättsarbetet. 
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3.2. Former för barnets bästa och barnets rätt att uttrycka sin mening 
 

Revisionsfråga 3: Finns former för hur barnets bästa tillvaratas i arbets- och beslutsprocesser? 

Revisionsfråga 4: Finns former för dialog och inflytande för barn och ungdomar i beslutsprocesser?  
 

3.2.1. Iakttagelser 
 
Former för att ta tillvara barnets bästa 
 
Vi kan notera att systematisk prövning av barns bästa i övergripande processer och nämnd- och 
styrelsebeslut inte skett. En uppdatering av handboken för ärendehantering pågår för närvarande, 
och beräknas vara klar i januari 2021. I den kommer stöd för prövningar av barnets bästa att ingå. 
Vi har tagit del av ett utkast av stödet som ger vägledande frågor för hur barns bästa kan bedömas 
inför beslut som rör barn. Kansliet har börjat utbilda handläggare och chefer i sektorerna i ärende-
hantering, där bedömning av barnets bästa ingår. Det pågår även en översyn av mallarna för tjäns-
teskrivelser. Tidigare har mallarna för tjänsteskrivelser, enligt intervjuer, inkluderat skrivningar om 
barnets bästa. De obligatoriska punkterna att fylla i konsekvenser för barn togs tog bort med an-
ledning av att de inte medförde ett önskvärt resultat i praktiken, utan främst blev en formalia. 

 
Former för dialog och inflytande 

Sedan år 2010 har kommunen haft ett forum för dialog mellan unga och beslutsfattare. Det första 
forumet kallades Ungdomsforum. Ungdomsforum var, enligt dess instruktion från kommunstyrel-
sen, ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan kommunen och före-
trädare för ungdomar i åldersgruppen 13-19 år.  

Under år 2019 omformades ungdomsforum till ett ungdomsråd i syfte att ytterligare stärka ungdo-
mars möjligheter till dialog och påverkan. Förändringen beslutades om vid en översyn av samtliga 
råd och forum i samband med den nya politiska organisationen som trädde i kraft vid årsskiftet 
2018/2019. Enligt intervjuer fanns även ett behov av ett omtag kring vilka frågor som ungdomsfo-
rumet i praktiken behandlade. Det blev, enligt intervjuer, främst specifika skolfrågor bland de unga 
och partipolitik bland de förtroendevalda. Ett exempel på hur ungas möjlighet att komma till tals 
stärkts genom ungdomsrådet, är att ordförande for forumet numera är en ungdomsrepresentant. 

Ungdomsrådet ska fungera som ett forum för dialog mellan unga och beslutsfattare i kommunala 
frågor. Ungdomsrådet är underställt kommunstyrelsen och kan, enligt sin instruktion från kommun-
styrelsen, fungera som ett referensorgan i frågor som berör barn och unga inom kommunstyrel-
sens och välfärdsnämndens ansvarsområde.  

Ungdomsrådet är sammansatt av förtroendevalda och ungdomsrepresentanter. I rådet ingår tre 
kommunalråd samt en företrädare för varje politiskt parti. Ungdomsrepresentanterna utses av 
gymnasieskolan (rätt att utse tolv ledamöter) och av varje högstadieskola (rätt att utse två ledamö-
ter var från antingen årkurs 8 eller årskurs 9). Utöver det kan ungdomsrådet utse ledamöter som 
bor i kommunen men går i gymnasieskola utanför kommunen. Ungdomsrådet leds av en ordfö-
rande och posten innehas av en ungdomsrepresentant. En av kommunens verksamhetsutvecklare 
utgör samordnare och sekreterare för rådet.  

Inför uppstarten av ungdomsrådet år 2019 har ungdomsrepresentanterna fått en utbildning i hur 
kommunen fungerar. Sektorn för utbildning, kultur och fritid har förtydligat kedjan med klassråd, 
elevråd och ungdomsråd så att frågor hamnar i rätt forum. Satsningen på de formella inflytandefrå-
gorna uppges i intervjuer ha skett för att stärka barns rätt till dialog och delaktighet, liksom för att 
stärka likvärdigheten i dessa frågor mellan skolorna. Varje år erbjuder kommunen elevrådsutbild-
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ningar för högstadieskolor och elevskyddsutbildningar. Verksamhetsutvecklaren med fokus på 
barn och unga har också, tillsammans med rektorer, tagit fram stödmaterial för att tydliggöra de-
mokratiuppdraget i skolorna på ett likvärdigt sätt. 

Ungdomsrådet sammanträder minst två gånger per halvår. Före sammanträden sker förmöten 
med ordföranden, övriga ungdomsrepresentanter, samordnaren för ungdomsrådet samt en fritids-
ledare. Under förmötena diskuteras vilka frågor som ungdomsrepresentanterna vill lyfta på kom-
mande sammanträde och vilka ärenden som är aktuella i välfärdsnämnden och kommunstyrelsen. 
Protokollen från sammanträdena är tillgängliga på Härryda kommuns hemsida. De intervjuade 
upplever att det är tydligare än tidigare att ungdomsrådet ska behandla övergripande, kommunala 
frågor. Enligt intervjuer är det dock en bit kvar till jämlikhet i dialogen mellan förtroendevalda och 
ungdomsrepresentanter.  

Frågor som rådet behandlat har bland annat rört trygghet på offentliga platser, diskriminering och 
psykisk ohälsa. Enligt intervjuer lyfte ungdomsrepresentanterna tidigt vikten av att kommunen ar-
betar för att förebygga och minska droganvändningen bland unga. Kommunen kommer, enligt 
intervjuer, delvis som en konsekvens av detta tillsätta en tjänst med fokus på det drogförebyg-
gande arbete.  
      
Enligt intervjuer kan ungdomsrepresentanter påverka vilka frågor som lyfts i ungdomsrådet och 
dess arbetssätt, men i intervjuer lyfts även att det är svårt att i stort se var ungdomsrådet kommer 
in i ordinarie arbets- och beslutsprocesser i kommunen. Ungdomsrepresentanterna har enligt öns-
kemål fått en dragning om hur budgetprocessen fungerar. Vi kan samtidigt notera att dialogen inte 
tydligt är sammankopplad med beslutsprocesser och beslutsfattandet. Det är ett pågående utveckl-
ingsarbete tillsammans mellan de unga och kommunen att hitta bra former för detta. Kommunen 
har infört en ny styrmodell där årshjul och upplägg ses över, vilket innebär att alla rådens påver-
kansformer just nu ses över. 

Själva formen och arbetssättet för rådet utvärderas och utvecklas kontinuerligt. Utifrån ungdoms-
representanternas önskemål har det redan skett justeringar. Tidigare var sammanträdena uppde-
lade mellan elever vid grundskolan och gymnasieskolan (också utifrån ungas önskemål), men nu 
har rådet valt att ha gemensamma sammanträden med alla ledamöter.   
 
Enligt intervjuer önskar ungdomsrepresentanterna fler remisser och samarbeten. Än så länge har 
få aktörer använt rådet som remissinstans. Samhällsbyggnadssektorn har påbörjat en process 
gällande översiktsplanen. Det pågår även förberedelser för att genomföra en workshop, framtids-
verkstad, för att involvera ungdomsrådet i framtagandet av ett hållbarhetsstrategiskt program i 
kommunen.  

Det finns enligt intervjuer en positiv förväntan på vad ungdomsrådet ska kunna åstadkomma både 
hos ungdomsrepresentanterna själva och hos kommunen. Det betonas i intervjuer att det är viktigt 
att gemensamt i kommunorganisationen ta ungas förväntan på dialog och reellt inflytande på all-
var, för att kunna behålla engagemanget hos de unga. Det ställer krav på ett tydligt sammanhang 
för ungdomsrådet i kommunens övergripande strukturer och arbetsprocesser, till exempel rutiner 
för när ungdomsrådet bör inkluderas och hur återkoppling ska ske.  

Enligt uppgifter från förvaltningen finns en lång tradition av systematisk dialog med olika grupper i 
kommunen. I samband med den nya politiska organisationen har behov uppstått av översyn och 
uppdatering av arbetsformer, rollfördelning och styrdokument bland annat när det gäller dialogar-
betet. Det pågår för närvarande ett arbete med detta. Vi kan notera att det i nuläget inte finns styr-
dokument som övergripande sätter riktningen för arbetet med dialog och delaktighet. 
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Ungdomsrådet ska enligt förvaltningen, ses som ett komplement till de övriga verktyg och kanaler 
som används för att göra barn och unga delaktiga i arbets- och beslutsprocesser. Barn och unga 
har kontinuerligt gjorts delaktiga i övergripande projekt och andra förfaranden som påverkar kom-
munens styrning.  
 
Barn och unga har inkluderats i framtagandet av visionen för Härryda kommun. Visionen antogs 
under 2019 och pekar ut riktningen för kommunens utveckling och ska utgöra en grund för förvalt-
ningens prioriteringar och beslut. Över hälften av underlaget som inkom för att utforma visionen 
kom från barn och unga. 
 
Elever i årskurs 8 och 9 har under år 2019 och år 2020 redovisat förslag på hur företag kan ut-
veckla sitt arbete med hållbar utveckling inom projektet "Tillsammans för Agenda 2030”. Ett annat 
exempel på ungas delaktighet är ”Ung & hållbar", en digital temadag i oktober år 2020 med ca 300 
skolelever om hållbarhet för att få del av ungas förslag om hållbarhetsarbetet inför politiskt beslut 
om hållbarhetsstrategiskt program. Det har även genomförts ett samarbete mellan gymnasiet och 
centrumutvecklaren för åtgärder i den fysiska miljön i Mölnlycke utifrån ungas idéer. Unga har även 
tillsammans med konstnärer arbetat med konst i det offentliga rummet.   
 
Uppföljningen av LUPP-enkäten, som beskrivs mer om i avsnitt 3.4, inkluderar också ungas delak-
tighet vid analyser av resultatet.  Det förs även diskussioner på hur kommunen kan öka tillgänglig-
heten för barn och unga att använda kommunens befintliga kanaler för att tycka till, så som att 
lämna medborgarförslag, liksom att skapa nya kanaler för att inhämta barn och ungas åsikter. 

3.2.2. Bedömning 
Revisionsfråga 3: Finns former för hur barnets bästa tillvaratas i arbets- och beslutsprocesser? 

Vi bedömer att revisionsfrågan delvis är uppfylld.  

Det finns i nuläget inte arbetssätt för att systematiskt ta tillvara barnets bästa i kommunstyrelsens 
arbets- och beslutsprocesser. Former, ett metodstöd, är framtaget. Den kommer inkluderas i 
handboken för ärendehantering när den är klar i januari 2021. Det sker för närvarande utbildning 
av handläggare och chefer i ärendeprocessen, inklusive barnrättsperspektiv inför beslut. Det finns 
således ett pågående arbete för att stärka former för barnets bästa att tillvaratas i arbets- och be-
slutsprocesser.   

Revisionsfråga 4: Finns former för dialog och inflytande för barn och ungdomar i beslutsprocesser? 

Vi bedömer att revisionsfrågan är uppfylld.  

Vi bedömer att kommunen sedan en lång tid tillbaka arbetat för att stärka barn och ungas möjlighet 
till dialog och inflytande. Vi har tagit del av ett flertal exempel där barn och ungas inkluderats i 
kommunens arbets- och beslutsprocesser. Enligt vår bedömning är barn och ungas delaktighet är 
en prioriterad fråga i Härryda kommun. Det är positivt att kommunen utvecklat forumet för dialog 
mellan beslutsfattare och unga, numera ungdomsrådet, för att ytterligare stärka möjligheten till 
påverkan. Det är även positivt att ungdomsrepresentanter, förtroendevalda och tjänstepersoner 
tillsammans formar forumet. Vi kan se exempel på att ungdomsrepresentanternas önskemål har 
beaktats på sätt som rör formen för sammanträden och vilka frågor som hanteras. Genom ung-
domsrådet bedömer vi att de unga fått större möjligheter att göra sina röster hörda genom att de 
kontinuerligt för en dialog med beslutsfattare.  
 
Samtidigt kvarstår en utmaning att tydligare koppla ungdomsrådet till beslutsprocesser liksom dess 
plats i den kommunövergripande strukturen som dess roll som remissinstans. Detta ser vi som ett 
långsiktigt utvecklingsområde för ungdomsrådet, även om kommunens barn och unga också ge-
nom andra former inkluderas i beslutsprocesser. Det är viktigt att förtroendevalda och medarbetare 
kontinuerligt får kunskap om inflytandefrågor för unga för att utveckla bemötandet och hur ungas 
synpunkter kan beaktas. Vi vill därmed uppmuntra kommunstyrelsen att fortsätta att utveckla sin 
goda grund för dialog och inflytande för barn och unga.   
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3.3. Kompetenshöjande insatser om barnkonventionen 
 

Revisionsfråga 5: Har kommunstyrelsen kännedom om kunskapsnivån i kommunorganisationen 
gällande barnkonventionen? 

Revisionsfråga 6: Har utbildning/kompetenshöjande insatser genomförts om konventionen och 
dess tillämpning?  

 

3.3.1. Iakttagelser 
 
Härryda kommun har anordnat kompetenshöjande insatser för kommunens chefer, medarbetare 
och för barn och unga.  
 
En utbildning på runt två timmar om barnkonventionen har genomförts i november 2019 i samband 
med en obligatorisk chefskonferens för kommunens 150 chefer. Barnrättssamordnaren och två 
verksamhetsutvecklare har också bokat tider i alla sektorsledningar, runt 30-40 minuter, för att 
informera kring barnrätt och barnrättsamordnarens uppdrag. Inom verksamheterna har det även 
genomförts kompetenshöjande insatser. Sektorn för utbildning, kultur och fritid har bland annat 
arbetat med att höja personalens kompetens på barnrättsområdet under år 2019.  
 
En satsning för att stärka kunskapen om barn och ungas rätt sker även med hjälp av kommunens 
barnrättsambassadörer. Barnrättsambassadörerna består av frivilliga ungdomar, främst gymnasi-
eungdomar, som genomgått en utbildning om barnkonventionen under sommaren 2019. Barnrätt-
sambassadörernas uppdrag är att informera om barnkonventionen till barn och invånare i Härryda 
kommun. Under 2019 var det många som anmälde intresse och runt 15-17 ungdomar utbildades. 
Under hösten 2020 finns runt en tredjedel av barnrättsambassadörerna kvar. Barnrättsambassadö-
rerna samordnas av en fritidsledare och har som mål att träffas en gång i månaden. De har bland 
annat tagit fram en presentation och quiz om barnkonventionen som kan användas vid information 
för elever.  
 
De förstroendevalda har inte utbildats i barnkonventionen under 2018 eller 2019. Den centrala 
utvecklingsfunktionen planerade att anordna utbildning om barnkonventionen för samtliga förtro-
endevalde under våren 2020. Utbildningarna har fick dock flyttas fram tills vidare med anledningen 
av Covid-19 pandemin. I nuläget är det oklart när utbildningarna kan genomföras, och det förs 
diskussioner om de kan ske digitalt istället för fysiskt. Efter det första steget med utbildningar till 
förtroendevalda är planen, enligt uppgifter från förvaltningen, att varje nämnd ska ta ställning till 
vilka ytterligare insatser som behövs inom respektive nämnd och dess verksamhetsområde, och 
att kommunstyrelsen ska beakta det övergripande perspektivet utifrån KS helhetsansvar.  
 
Kommunstyrelsens har i nuläget inte genomfört någon kartläggning av kunskapsläget i kommunor-
ganisationen eller på annat sätt behandlat frågan om behov av utbildning. En dialog mellan kom-
munstyrelsens ordförande och centrala tjänstepersoner i frågan förs dock, enligt intervjuer. Enligt 
förvaltningen en det är inte brukligt i Härryda kommun att göra kartläggningar om kunskapsläget i 
enskilda frågor. Förvaltningen har bedömt att ett behov finns av ökad kunskap inom barnkonvent-
ionen vilket föranlett de genomförda och planerade utbildningssatsningarna. 
 

3.3.2. Bedömning 
Revisionsfråga 5: Har kommunstyrelsen kännedom om kunskapsnivån i kommunorganisationen 
gällande barnkonventionen? 

Vi bedömer att revisionsfrågan inte är uppfylld. 
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Vi grundar bedömningen på att kommunstyrelsen inte har behandlat frågan om utbildning i barn-
konventionen. Vi vill samtidigt lyfta det skett bedömningar av behov av utbildning i tjänsteorganisat-
ionen som lett till kompetenshöjande insatser. 

Revisionsfråga 6: Har utbildning/kompetenshöjande insatser genomförts om konventionen och 
dess tillämpning?  

Vi bedömer att revisionsfrågan delvis är uppfylld.  

Det är positivt att Härryda kommun har involverat och tagit till vara på ungas engagemang för att 
stärka kunskapen hos barn och unga gällande deras rättigheter genom att inrätta en grupp barn-
rättsambassadörer. Det är även positivt att barnrättsambassadörerna är en pågående, långvarig 
insats. Vi konstaterar även att det genomförts kompetenshöjande insatser för samtliga chefer och 
vissa funktioner. Vi bedömer dock att det saknas en plan kring kontinuerliga utbildningsinsatser. Vi 
grundar också bedömningen på att förtroendevalda inte har fått utbildning i barnkonventionen un-
der de senaste åren. Vi vill samtidigt framhålla det positiva i planerna att utbilda samtliga förtroen-
devalda, och har förståelse för att planerarna fått förändras under år 2020 till följd av pandemin.  

 

3.4. Uppföljning och utvärdering av arbetet med barnkonventionen 
 

Revisionsfråga 7: Har kommunstyrelsen följt och analyserat aktuell statistik om barns  
levnadsvillkor och situation i kommunen? 

Revisionsfråga 8: Har kommunstyrelsen följt upp och utvärderat arbetet med barnkonventionen?  
 

3.4.1. Iakttagelser 
 
Härryda kommun gör ett välfärdsbokslut runt vart fjärde år, senaste välfärdsbokslutet är för år 
2019. Genom välfärdsbokslutet ska hälsoutvecklingen i Härryda kommun synliggöras liksom häl-
sans fördelning i befolkningen. Syftet är att skapa en nulägesbild som ger ett underlag för verk-
samhetsplanering och resursfördelning. I välfärdsbokslutet för 2019 är varje avsnitt kopplat till de 
nationella målområdena för folkhälsa och de globala målen i Agenda 2030. 

Välfärdsbokslutet inkluderar statistik och analys av levnadsvillkor och situationer för barn och unga 
inom områdena delaktighet och inflytande, goda uppväxtvillkor och levnadsvanor. Inom avsnittet 
för goda uppväxtvillkor synliggörs barn som lever i ekonomisk utsatthet, barns medlemskap i före-
ningar, upplevelsen av hälsa och trygghet. Som exempel på slutsatser från välfärdsbokslutet tyd-
liggörs skillnader mellan grupper i kommunen, som i vilka orter som elever i åk 8 känner sig mest 
respektive minst trygga och skillnader i upplevelsen av att kunna föra fram sina åsikter till besluts-
fattare. Statistiken har även ett genusperspektiv. Det konstateras bland annat att flickor i mindre 
utsträckning än pojkar känner förtroende för vuxna. 

Välfärdsbokslutet har behandlats av kommunstyrelsen i juni 2020. Syftet med välfärdsbokslutet är 
att det ska bidra till fortsatt dialog, analys och prioritering i kommande verksamhetsplanering och 
resursfördelning. Enligt uppgifter från förvaltningen används bokslutet i sektorernas planering och 
genomförande av insatser, t ex Kultur och fritids satsning för att nå ut till kommundelar med lågt 
deltagande i förenings- och kulturliv, insatser inom folkhälsoområdet som riktas särskilt mot grup-
per och områden utifrån vad som framkommit i boksluten och skolhälsovårdens insatser som sär-
skilt beaktar flickors psykiska ohälsa.  
 
Statistiken i välfärdsbokslutet är bland annat hämtad från Lupp-enkäten (lokal uppföljning av ung-
domspolitiken) som genomförs av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor (MUCF) till-
sammans med Härryda kommun. I Lupp-enkäten svarar elever i årskurs 8 och år 2 på gymnasiet 
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på frågor som rör livssituation och värderingar. Lupp-enkäten genomförs var tredje år i Härryda 
kommun. Den genomförs just nu, under hösten 2020, i kommunen. Enkätens resultat förväntas 
vara sammanställd under våren 2021. Former för återrapportering är ännu inte satta, men enligt 
intervjuer kommer troligtvis såväl välfärdsnämnden som kommunstyrelsen få en återrapportering 
av resultatet. Ett av Lupp-enkätens syften är att fungera som ett dialogverktyg. I intervjuer fram-
kommer därför att sektorn för utbildning, kultur och fritid har planer på att utarbeta en arbetsmodell 
för att föra en dialog med unga om resultaten för att få en djupare förståelse samt att se över hur 
kommunen kan arbeta för att skapa en positiv förändring utifrån de utvecklingsområden som Lupp-
enkäten visar på.  
 
Kommunstyrelsen följer vissa nyckeltal som rör barn och unga i den ordinarie mål- och verksam-
hetsuppföljningen. I årsredovisningen för verksamhetsåret 2019 redovisas vissa nyckeltal som rör 
barn och unga. Dessa nyckeltal rör band annat skolresultat, elevernas nöjdhet med skolan som 
helhet, ungas deltagande i idrottsföreningar och musik- och kulturskola och aktivitetstillfällen i 
bibliotek. I årsredovisningens avsnitt för välfärdsnämndens verksamhetsredovisning anges bland 
annat att sektorn för utbildning, kultur och fritid arbetat med att höja personalens kompetens på 
barnrättsområdet inför att barnkonventionen blivit lag. Det beskrivs även att ett ungdomsråd och en 
grupp barnrättsambassadörer har tillsatts.  
 
Kommunstyrelsen har inte behandlat ärenden som rör specifikt uppföljning av arbetet med barn-
konventionen och har heller inte utvärderat barnrättsarbetet och dess effekter.  
 
3.4.2. Bedömning 

 
Revisionsfråga 7: Har kommunstyrelsen följt och analyserat aktuell statistik om barns  
levnadsvillkor och situation i kommunen? 

Vi bedömer revisionsfrågan som uppfylld. 

Vi bedömer att kommunstyrelsen har följt aktuell statistik som rör barns situation, bland annat ge-
nom Lupp-enkäten och analys av statistik i välfärdsbokslutet. Kommunstyrelsen följer också vissa 
indikatorer som ingår i den ordinarie verksamhetsuppföljningen. Det är positivt att bokslutet an-
vänds i sektorernas planering och genomförande av insatser. Vi vill betona vikten av att statistiken 
även fortsättningsvis utgör underlag för beslut, inklusive nämndbeslut och kommunstyrelsens be-
slut.   

Revisionsfråga 8: Har kommunstyrelsen följt upp och utvärderat arbetet med barnkonventionen? 
 
Vi bedömer revisionsfrågan som ej uppfylld.  
 
Kommunstyrelsen har inte följt upp och utvärderat arbetet med barnkonventionen under de sen-
aste åren. Kommunstyrelsen bör framöver inkludera barnrättsperspektivet i sin struktur med av-
stämningar som sker för att fullgöra sin uppsiktsplikt. Vi kan också notera att budgeten inte utvär-
derats utifrån dess påverkan för olika grupper av barn. Kommunstyrelsen bör också utvärdera vilka 
effekter arbetet har för att förverkliga barns rättigheter. 
 
Vi har förståelse för att kommunen inte har hunnit följa upp barnkonventionen utifrån det faktum att 
den blivit lag, eftersom lagen trädde i kraft i januari 2020. Vi har också förståelse för att kommunen 
fått göra omprioriteringar under året på grund av krisledningen kopplat till det kritiska läget som 
pandemin medfört. Vi vill samtidigt betona att det inte är ett nytt ansvar för kommunstyrelsen från 
år 2020 att implementera barnkonventionen och därmed följa upp barnrättsarbetet. Sveriges kom-
muner har haft ett ansvar att implementera barnkonventionen sedan dess ratificering år 1990 med 
olika nationella vägledningar som stöd, t.ex. Strategi för att stärka barnets rättigheter, som riksda-
gen antog år 2010. Under 2016 lämnade barnrättighetsutredningen förslag på att göra barnkon-
ventionen till lag år 2018. Regeringen föreslog år 2017 att göra barnkonventionen till lag år 2020 
istället för att ge myndigheter mer tid till förberedelse, vilket riksdagen godkände år 2018. Utifrån 
det faktum att kommunens ansvar att arbete med barnkonventionen sträcker sig längre tillbaka än 
januari 2020, har vi även valt att granska om uppföljning skett även år 2018 och 2019. 

Page 440 of 652



 

15 
 

Revisionell bedömning 
Efter genomgång av samtliga revisionsfrågor gör vi den samlade bedömningen att 
kommunstyrelsens ledning, styrning och uppföljning inte helt är ändamålsenlig utifrån ett 
barnrättsperspektiv. 

Vår bedömning är att det saknats ett tydligt helhetsgrepp från kommunstyrelsen i sin ledning, styr-
ning och uppföljning för att säkerställa att kommunen uppfyller barnkonventionens krav i praktiken.  
För närvarande saknas till exempel en tydlig styrning och inriktning för barnrättsarbetet i centrala 
styrdokument. Barnets bästa har heller inte systematiskt prövats, men implementering av ett barn-
rättsperspektiv i beslutsprocesser pågår.    
 
Härryda kommun har under flera år prioriterat barn och ungas möjlighet till dialog och inflytande. 
Det är positivt att kommunen vidtagit vissa åtgärder för att implementera barns rättigheter så som 
att utveckla forum för dialog, inrättat barnrättsambassadörer och en barnrättssamordnare. Kom-
munen har även genomfört utbildningar för chefer och medarbetare, planerat för ytterligare utbild-
ningar liksom följt upp barns och ungas levnadsvillkor. Vi kan samtidigt konstatera att kommunsty-
relsen inte har följt upp de åtgärder inom barnrättsarbetet som drivits i tjänsteorganisationen. Det 
saknas en röd tråd i kommunstyrelsens styrning, från inriktning till uppföljning utifrån ett barnrätts-
perspektiv. 
 
Barnkonventionen är en kommunövergripande angelägenhet. För att anpassa kommunernas verk-
samheter efter barnkonventionen behöver hela styrkedjan involveras, inklusive kommunstyrelsen. 

Den revisionella bedömningen grundar sig på nedanstående revisionsfrågor. 

3.5. Bedömningar mot revisionsfråga 

Revisionsfrågor Kommentar  

Revisionsfråga 1 
Har kommunstyrelsen gjort nå-
gon analys och vidtagit åtgärder 
för att förbereda sig inför att 
barnkonventionen blir lag?  

Delvis Uppfyllt 
Kommunstyrelsen inte har gjort 
någon dokumenterad analys för 
att förbereda sig inför att barn-
konventionen blivit lag. 
Vissa åtgärder har vidtagits. 

 

Revisionsfråga 2 
Innefattar kommunens centrala 
styrdokument ett barnrättsper-
spektiv? 
 

Ej Uppfyllt 
Sammantaget bedömer vi att de 
centrala styrdokumenten, till 
exempel verksamhetsplan och 
budget, inte är utformade för att 
styra mot att ett barnrättsper-
spektiv ska genomsyra kommu-
nens arbete. Det är positivt att 
strategin för agenda 2030 beto-
nar viken att öka barns delaktig-
het och inflytande, vilket är en 
central princip enligt barnkon-
ventionen.  
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Revisionsfråga 3 
Finns former för hur barnets 
bästa tillvaratas i arbets- och 
beslutsprocesser? 

Delvis Uppfyllt 
Det finns i nuläget inte arbetssätt 
för att systematiskt ta tillvara 
barnets bästa i kommunstyrel-
sens arbets- och beslutsproces-
ser. Former, ett metodstöd, är 
framtaget. Den kommer inklude-
ras i handboken för ärendehan-
tering när den är klar i januari 
2021. Det sker för närvarande 
utbildning av handläggare och 
chefer i ärendeprocessen, inklu-
sive barnrättsperspektiv inför 
beslut. Det finns således ett 
pågående arbete för att stärka 
former för barnets bästa att till-
varatas i arbets- och beslutspro-
cesser.   

 

Revisionsfråga 4 
Finns former för dialog och infly-
tande för barn och ungdomar i 
beslutsprocesser? 

Uppfyllt 
Vi anser att det är positivt att 
barn och ungas delaktighet har 
prioriterats under flera år, och 
varit en del av såväl övergri-
pande projekt som framtagandet 
av program och andra övergri-
pande förfaranden. Det är även 
positivt att ett formellt forum för 
dialog, ungdomsrådet, där unga 
och beslutsfattare möts finns 
och kontinuerligt utvecklas. För 
närvarande kvarstår en utma-
ning att tydligare koppla forumet 
till beslutsprocesser.  

 
 
 

Revisionsfråga 5 
Har kommunstyrelsen känne-
dom om kunskapsnivån i kom-
munorganisationen gällande 
barnkonventionen? 

Ej Uppfyllt 
Vi grundar bedömningen på att 
kommunstyrelsens inte har be-
handlat frågan om utbildning i 
barnkonventionen. Vi vill samti-
digt lyfta att det är positivt att 
tjänsteorganisationen genomfört 
kompetensutvecklingsinsatser 
utifrån ett bedömt behov av 
dessa. 

 

Revisionsfråga 6 
Har utbildning/ 
kompetenshöjande insatser 
genomförts om konventionen 
och dess tillämpning? 

Delvis Uppfyllt 
Det är genomförts kompetens-
höjande insatser för chefer och 
vissa funktioner. Det är positivt 
att Härryda kommun har involve-
rat och tagit till vara på ungas 
engagemang för att stärka kun-
skapen hos barn och unga gäl-
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lande deras rättigheter genom 
att inrätta en grupp barnrättsam-
bassadörer. Förtroendevalda har 
inte utbildats de senaste åren. 
Planer på att utbilda samtliga 
förtroendevalda under år 2020 
har dock funnits, som av förståe-
lige skäl fått ställas in på grund 
av pandemin. Vi bedömer att det 
saknas en plan kring kontinuer-
liga utbildningsinsatser. 

Revisionsfråga 7 
Har kommunstyrelsen följt och 
analyserat aktuell statistik om 
barns levnadsvillkor och situat-
ion i kommunen? 

Uppfyllt 
Vi bedömer att kommunstyrel-
sen har följt aktuell statistik som 
rör barns situation, bland annat 
genom Lupp-enkäten, den ordi-
narieverksamhetsuppföljningen 
och analys av statistik i välfärds-
bokslutet.  

 

Revisionsfråga 8 
Har  
kommunstyrelsen följt upp och 
utvärderat arbetet med barnkon-
ventionen? 

Ej Uppfyllt 
Kommunstyrelsen har inte följt 
upp och utvärderat arbetet med 
barnkonventionen under de 
senaste åren. Kommunstyrelsen 
bör framöver inkludera barn-
rättsperspektivet i sin struktur 
med avstämningar för att full-
göra sin uppsiktsplikt. Kommun-
styrelsen bör fokusera på att  
utvärdera vilka effekter arbetet 
har för att förverkliga barns rät-
tigheter.  

 

 

 

  

Page 443 of 652



 

18 
 

3.6. Rekommendationer 
 

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att: 

• Inkludera ett tydligt barnrättsperspektiv i centrala styrdokument, 

• Säkerställa former för bedömning av barnets bästa, såsom stöd för barnkonsekvensana-
lyser, i kommunens beslutsprocesser, 

• Fortsätta utveckla former för barns och ungas rätt till delaktighet och tydligare koppla ung-
domsrådet till beslutsprocesser, 

• Upprätta en kompetensutvecklingsplan utifrån en analys av behov och vilka funktioner, in-
klusive förtroendevalda, som bör utbildas i barnkonventionen.   

• Systematiskt följa upp och utvärdera barnrättsarbetet och dess effekter. 
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2020-12-07 
 
 
 
 
 

  

Fredrik Carlsson  Anna Olsson Lindén 

 

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) 
(PwC) på uppdrag av Härryda kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår 
av projektplan från den 2020-04-23. 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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Årsplan kommunstyrelsen 2021 

Dokumentets syfte är att skapa en överblick över fasta och årligen återkommande ärenden till kommunstyrelsen och när de planeras att 
behandlas under år 2021. Dokumentet används som ett stöd av ordföranden och förvaltningen vid planering av arbetet. Övriga aktuella och 
löpande ärenden som kommunstyrelsen tar upp under ett år ingår inte i årsplanen. 
 

Sammanträde/ 
kvartal 

Ärende Kommentar Går vidare 
till KF 

4 mars Årsrapporter från råden 2020 Råden lämnar skriftliga rapporter om arbetet år 2020.  

4 mars Årsredovisning 2020 Årsredovisningen är kommunstyrelsens rapport till 
kommunfullmäktige för verksamhetsåret 2020. Den 
innehåller räkenskaper, ekonomisk ställning, viktiga 
händelser och måluppfyllelse för hela kommunen inklusive 
koncernen. 

Beslut KF 

4 mars Ombudgetering av investeringar, 
fastställande av resultatfond 
samt reviderad balansbudget för 
2021 

 Beslut KF 

4 mars Ekonomiska 
planeringsförutsättningar inför 
driftbudget/plan 2022-2024 och 
investeringsbudget/plan 2022-
2026 

 Beslut KF 

Utvecklingsfunktionen
Matilda Johansson
Senast reviderad 2021-02-12
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31 mars Verksamhetsberättelse 2020 I verksamhetsberättelsen följer kommunstyrelsen upp sin 
egen verksamhet utifrån verksamhetsplan, budget och dess 
mål och inriktningar.  
Information i vissa fördjupande teman gällande år 2020 samt 
beslut. 

Delges KF 

31 mars Uppföljning av intern 
kontrollplan 2020 

  

31 mars Ekonomisk månadsuppföljning 
per februari 

 Delges KF 

29 april Uppföljning av aktuella 
detaljplaner och 
genomförandeprojekt 
(projektportföljen) 

Fördjupad information i vissa utvalda projekt (1-3 stycken) 
inklusive ekonomi, tidplan/leverans och tid på projekt. 
Översiktlig information om projektportföljen i sin helhet. 
Ca. 90 minuter avsätts för information och frågor. 

 

27 maj Ekonomisk månadsuppföljning 
per mars 

 Delges KF 

27 maj Budget 2022 med plan för 
perioden 2023-2026 samt mål och 
inriktningar för Härryda 
kommun 

Dokumentet tas fram av politiken och fastställs av 
kommunfullmäktige. Här anges prioriterade mål och 
inriktningar för kommande år samt ekonomiska ramar för 
respektive nämnd. Förvaltningens ekonomiska bedömning 
och underlag för budget 2022-2024 lämnas till politiken i 
samband med budgetarbetet. 

Beslut KF 

10 juni Kommunstyrelsens uppsiktsplikt Information från samtliga nämnder och bolag.  
Även brådskande beslutsärenden kan tas upp detta tillfälle. 

 

26 augusti Ekonomisk månadsuppföljning 
per juni 

 Delges KF 
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26 augusti Sammanträdesdagar för 
kommunstyrelsen år 2022 

  

26 augusti Sammanträdesdagar för 
kommunfullmäktige år 2022 

 Beslut KF 

23 september Kommunstyrelsens budget 2022 
med plan för perioden 2023-2026 
samt mål och inriktningar 

Dokumentet tas fram av politiken och fastställs av 
kommunstyrelsen. Det baseras på den av fullmäktige 
fastställda budgeten för 2022. Här konkretiseras inriktningen 
för det som är kommunstyrelsens verksamhetsområden, 
dessutom beskrivs särskilda mål och inriktningar som är 
prioriterade 2022. Utifrån detta uppdrar kommunstyrelsen åt 
förvaltningen att ta fram förslag till verksamhetsplan och 
driftbudget 2022-2024 samt investeringsbudget 2022-2026. 

 

21 oktober Uppföljning av aktuella 
detaljplaner och 
genomförandeprojekt 
(projektportföljen) 

Fördjupad information i vissa utvalda projekt (1-3 stycken) 
inklusive ekonomi, tidplan/leverans och tid på projekt. 
Översiktlig information om projektportföljen i sin helhet. 
Ca. 90 minuter avsätts för information och frågor. 

 

21 oktober Delårsbokslut per den 31 augusti 
2021 samt helårsprognos 

Kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige om 
delåret 2021. Innehåller räkenskaper, ekonomisk ställning 
och måluppfyllelse för hela kommunen inklusive koncernen. 
Rapporten innehåller även en prognos för hur resultatet 
kommer se ut i årsredovisningen 2021.  

Beslut KF 

21 oktober Delårsrapport – 
verksamhetsberättelse inklusive 
helårsprognos  

Kommunstyrelsens uppföljning av sin egen verksamhet, per 
31 augusti 2021, utifrån verksamhetsplan, budget och dess 
mål och inriktningar.  

Delges KF 

18 november Kommunstyrelsens 
verksamhetsplan och driftbudget 
för 2022-2024 samt 
investeringsbudget för 2022-2026 

Beslut om verksamhetsplan, förslaget tas fram av 
förvaltningen utifrån uppdraget i september. Förvaltningens 
förslag innehåller även bostadsförsörjningsprogram och 
lokalresursplanering.  

Delges KF 
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18 november Kommunstyrelsens plan för 
intern kontroll 2022 

  

16 december Ekonomisk månadsuppföljning 
per oktober 

  

Kvartal 4 Partistöd 2021 Partier ska lämna i redovisning över föregående år senast i 
juni. 

Beslut KF 

 
 
Ytterligare ärenden som är återkommande 

- Redovisning av inkomna planbesked sker löpande. 
- Redovisning av medborgarförslag, två ggr per år. 
- Anmälan av personuppgiftsincidenter två ggr per år. 
- Statistiska uppgifter lämnas löpande.  

 
Ärenden som återkommer varje mandatperiod 

- Strategisk plan 2019-2022 (antogs av kf 28 mars 2019 § 46) 
- Riktlinjer för bostadsförsörjning 2019-2022 (antogs av kf 23 maj 2019 § 80) 
- Program för privata utförare (antogs av kf 13 november 2017 § 187) 
- Aktualitetsprövning av översiktsplan (godkändes av kf 18 juni 2018 § 114, ny översiktsplan är under arbete) 
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Sektorn för utbildning, kultur och fritid U HARRYA 
"OUN 

Datum 2021-02-23 Dnr 2021 KS25 002 

Anmälan av delegationsbeslut till förvaltningschefen och 
kommunstyrelsen 2021-03-04 

Beslutsfattare 

Martin Wennberg 

Gabriella Knutsson 

Susanne Flenner 

Päivi Malmsten 

Katarina Hult 

Niklas Henningsson 

Camilla Haglund 

Kerstin Carlsson 

Lotta Lundqvist 

Magnus Fagerström 

Christian Liljemark 

Börje Persson 

Anna-My Zetterberg 

Mikael Svensson 

Thomas Svensson 

Päivi Malmsten 

Christian Liljemark 

Magnus Fagerström 

Charlotte Scott 

Charlotte Scott 

Katarina Johansson 

Maria Carlsson 

Malin Olsson Asp 

Martin Frejinger 

Martin Frejinger 

Anna-My Zetterberg 

Beslut 

Anställning 

Anställning 

Anställning 

Utse ny beslutattestant 

Anställning 

Anställning 

Anställning 

Anställning 

Ledighet längre än 14 dagar 

Ledighet längre än 14 dagar 

Ledighet längre än 14 dagar 

Anställning 

Ledighet längre än 14 dagar 

Anställning 

Anställning 

Kommunikativt stöd 

Ledighet längre än 14 dagar 

Anställning 

Ledighet längre än 14 dagar 

Ledighet längre än 14 dagar 

Anställning 

Ledighet längre än 14 dagar 

Anställning 

Ledighet längre än 14 dagar 

Anställning 

Ledighet längre än 14 dagar 
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Beslutsfattare 

Börje Persson 

Maria Carlsson 

Carina Torstensson 

Sofie Johansson 

Camilla Ahlin 

Ulrika Ek 

Lotta Lundqvist 

Katarina Hult 

Katarina Hult 

Katarina Hult 

Elisabeth Wallberg 

Christian Liljemark 

Christian Liljemark 

Tomas Hubert 

Tomas Hubert 

Katarina Hult 

Susanne Thander 

Päivi Malmsten 

Charlotte Scott 

Charlotte Scott 

Charlotte Scott 

Charlotte Scott 

Hanna Ranner 

Hanna Ranner 

Paula Palmdahl 

Thomas Svensson 

Anders Uvebrant 

Beslut 

Ledighet längre än 14 dagar 

Ledighet längre än 14 dagar 

Anställning 

Anställning 

Ledighet längre än 14 dagar 

Anställning 

Ledighet längre än 14 dagar 

Anställning 

Ledighet längre än 14 dagar 

Ledighet längre än 14 dagar 

Ledighet längre än 14 dagar 

Anställning 

Ledighet längre än 14 dagar 

Anställning 

Ledighet längre än 14 dagar 

Anställning 

Anställning 

Utse beslutattestant 

Ledighet längre än 14 dagar 

Anställning 

Ledighet längre än 14 dagar 

Anställning 

Ledighet längre än 14 dagar 

Anställning 

Tilldelningsbeslut förnyad konkurrensutsättning 

Ledighet längre än 14 dagar 

Anställning 
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Sektorn för socialtjänst  
 
 
 
 
 

Datum 2021-02-24 Dnr 2021KS4 002  

 

 
 

  

 

   
 

Anmälan av delegationsbeslut till förvaltningschefen och 
kommunstyrelsen 

Beslutsfattare Beslut 

Negin Davoodi 
 
Peter Lönn 
Pia Jäderklint 
Eva Sellgren 
Peter Berg, enhetschef Social 
resursförvaltning Göteborgs 
stad 

Beslut om bostadsanpassningsbidrag 2021-01-01 till 
2021-01-31 
Upphandling antigentest för Covid-19 
Anställningar 
Anställningar 
Serveringstillstånd, Lavera 
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Sektorn för samhällsbyggnad  
 
 
 
 
 

Datum 2021-02-23 Dnr 2021KS11 002  
 

 
 

  

 

   
 

Anmälan av delegationsbeslut till förvaltningschefen och 
kommunstyrelsen 

Beslutsfattare Beslut 

Elin Andersson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Ohlsson 

2020/61 Yttrande till polismyndigheten angående upplåtelse 
av offentlig plats 

2020/62 Yttrande till polismyndigheten angående upplåtelse 
av offentlig plats 

2020/64 Beslut om upplåtelse av offentlig plats 

2020/65 Beslut om upplåtelse av offentlig plats 

2020/66 Yttrande till polismyndigheten angående upplåtelse 
av offentlig plats 

2020/67 Yttrande till polismyndigheten angående upplåtelse 
av offentlig plats 

2020/68 Yttrande till polismyndigheten angående upplåtelse 
av offentlig plats 

2020/69 Yttrande till polismyndigheten angående upplåtelse 
av offentlig plats 

2020/70 Beslut om upplåtelse av offentlig plats 

2020/71 Beslut om upplåtelse av offentlig plats 

2020/72 Beslut om upplåtelse av offentlig plats 

2021/01 Yttrande till polismyndigheten angående upplåtelse 
av offentlig plats 

2021/02 Yttrande till polismyndigheten angående upplåtelse 
av offentlig plats 

2021/03 Yttrande till polismyndigheten angående upplåtelse 
av offentlig plats 

2021/04 Yttrande till polismyndigheten angående upplåtelse 
av offentlig plats 

2021/06 Beslut om upplåtelse av offentlig plats 

2021/07 Yttrande till polismyndigheten angående upplåtelse 
av offentlig plats 

 
Omorganisation inom leding och administration· jurist och 
kommunekolog flyttas från ledning till administration ny 
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Beslutsfattare Beslut 

 

 

Fredrik Wejrot 

 

 

 

 

Fredrik Wejrot  

 

 

 

 

 

 

Anders Ohlsson 

 

 

Peter Wallentin  

 

Petrus Sigvardsson  

 

 

Peter Wallentin 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Wallentin 

 

 

 

tjänst enhetschef administration med digitaliseringsansvar 
inrättas inom administrationen. 

 
Driftbidrag 2020  

Vrestaby Vägförening Bredaremossen, 3 000 kr  

Driftbidrag 2020  

Hårskeröd Vägsamfällighet 4 680 kr 

 

Driftbidrag 2020  

Bua Norra Samfällighetsförening, 3 000 kr 

Driftbidrag 2020  

Lahallsvägens vägsamfällighet, 3300 kr 

Driftbidrag 2020  

Landvetters Buarås samfällighetsförening, 3 000 kr 

 

Utse Thomas Hammarlund som beslutsattestant ansvar 
3000-3999 under perioden 210215- 210221 

 

Lämna ingen Erinran på samråd från Lantmäteriet med dnr 
2021ks103, avstyckning vid Gökskulla 1:20 

 
2021.03 Undantag från bestämmelser  
2021.04 Undantag från bestämmelser  
2021.05 Undantag från bestämmelser 

 
Avslår delvis begäran att få ta del av allmän handling 
 
Miljökonsekvensbeskrivning fördjupad översiktsplan, 
Landvetter södra, daterad den 2 april 2020  
( originalhandling-ej publik version), 

Artskyddsutredning för Landvetter södra, 
daterad den 15 april 2020 och 

mötesanteckningar från artskyddsmöte den 12 februari 2019 
mellan kommunen och länsstyrelsen beträffande Landvetter 
södra. 

 

Avslår delvis begäran att få ta del av allmän handling: 
Samrådsyttrande för fördjupad översiktsplan, Landvetter 
södra 
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Beslutsfattare Beslut 

Peter Wallentin 

 

 

Fredrik Wejrot 

 

 

Fredrik Wejrot  

 

Anders Ohlsson 

 

Fortesa Bytegi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avslår delvis begäran att få ta del av allmän handling: 
Samrådsyttrande för detaljplan Hulebäck 1 :34, engelska 
skolan 

 
Driftbidrag 2020  
Liseberg- och Klintevägens vägsamfällighet, 3 500 kr 

 

Driftbidrag 2020 
Landvetters vägförening 72 400 kr. 
 
Personuppgiftsbiträdesavtal för S-GROUP Solutions AB 

 

Beslut Ansökan om fastighetsreglering, Avtal nr 12748-2020 
Fastigheter: Hulebäck s: 10, 1 :598, 1 :211  
 

Ansökan om fastighetsreglering, Avtal nr 12749-2020 
Fastigheter: Hulebäck 1 :561, 1:495  
 

Servitutsavtal, Avtal nr 12750-2020  
Fastigheter: Hulebäck 1 :583, 4:7  
 

Överenskommelse om fastighetsreglering Avtal nr 12759-
2020, Fastigheter: Hulebäck 1 :654, 4:38  
 

Servitutsavtal, Avtal nr 12760-2020, Fastigheter: Hulebäck 
1:583, 1:143 

 
Servitutsavtal, Avtal nr 12772-2020. Fastigheter Hulebäck: 
1:580, Landvetters-Backa 1:209 

 

Överenskommelse om fastighetsreglering Avtal nr 12773-
2020, Fastigheter: Landvetters-Backa 1 :4, 1 :42  

 

Servitutsavtal, Avtal nr 12774-2020. Fastigheter: Hulebäck  
1 :580, Landvetters-Backa 1:225  

 
Överenskommelse om fastighetsreglering Avtal nr 12775-
2020. Fastigheter: Skällared 1: 132, 1 :61 

 

Överenskommelse om ledningsrätt, Avtal nr 12776-2020  

Fastighet: Hulebäck 1: 144  
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Beslutsfattare Beslut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Wejrot  

 

Fredrik Wejrot 

 

 

 

 

 

 

Irmana Cukur  

 

Överenskommelse om fastighetsreglering Avtal nr 12777-
2020. Fastigheter: Hulebäck 1:211, 1:144  

 

Markupplåtelseavtal - Optofibemät Avtal nr 12782-2020 
Fastighet: Landvetters-Backa 1 :209  

 

Markupplåtelseavtal - Optofibemät Avtal nr 12783-2020 
Fastighet: Landvetters-Backa 1 :225  

 

Markupplåtelseavtal - Optofibemät Avtal nr 12784-2020 
Fastighet: Älmhult 1 :226  

 

Markupplåtelseavtal - Optofibemät Avtal nr 12785-2020 
Fastighet: Älmhult 1 :227  

 

Markupplåtelseavtal - Optofibemät Avtal nr 12786-2020 
Fastighet: Älmhult 1 :228 

 

Markupplåtelseavtal - Optofibemät Avtal nr 12787-2020 
Fastighet: Älmhult 1 :229  

 
Överenskommelse om ledningsrätt Avtal nr 12789-2021 
Fastighet: Hulebäck 1: 141  

 

Överenskommelse om ledningsrätt Avtal nr 12790-2021 
Fastighet: Hulebäck 1: 145 

 

Anställning Processledare 

 

Driftbidrag 2020. Stugvägens vägsamfållighetsförening,  
3 000 kr  

 
Driftbidrag 2020. Kärrsgärde-Sandsbacka vägsamfällighet,  
7 380 kr  

 
Driftbidrag 2020. Huvdaby samfällighetsförening, 5600 kr 

 
 
Anställning, Administratör 
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Beslutsfattare Beslut 

Robin Axelsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Wallentin  

 

Peter Wallentin  

 

Peter Wallentin  

 

 

Peter Wallentin  

 

 

Peter Löön  

 

Karl Falck  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servitutsavtal för in- och utfart Avtal nr 57-2020. 
Fastigheter: Bårhult 1: 112, 1: 120  

Ansökan om avstyckning Avtal nr 58-2020. Fastighet:  
Bårhult 1 : 121  

Godkännande av förrättning Avtal nr 23-2020. Fastighet: 
Björröd 1: 191  

Ansökan om ledningsrätt. Avtal nr 12747-2020 Fastigheter: 
Råda 1:1, 1:7  

Köpekontrakt. Avtal nr 12788-2020 Fastighet: Björröd 1 :4 

 

Avrop på ramavtal, tekniska konsulter. Bullerutredning för 
utredning inom detaljplan för Bocköhalvön. 
 
Avrop på ramavtal för trafikutredningstjänster för utredning 
inom detaljplan för Bocköhalvön. 

 
Yttrande på remiss av förrättningsärende från Lantmäteriet 
angående att slå samman Klåddegärde 1:5 och 1:23. 
Kommunen har ingen erinran. 

 
lämnat yttrande på remiss från Lantmäteriet angående 
avstyckning från Hindås 1:205. Kommunen har inget att 
erinra. 
 
Beslut om yttrande över samråd av Bollebygds kommuns 
förslag på ny gällande översiktsplan 
 

Överenskommelse om ledningsrätt Avtal nr 2740-2020 
Fastighet: Tahult 2:4  

 
Överenskommelse om ledningsrätt Avtal nr 2741-2020 
Fastighet: Tahult 2:5  

 
Överenskommelse om ledningsrätt Avtal nr 2742-2020 
Fastighet: Tahult 2:6  

 
Överenskommelse om ledningsrätt Avtal nr 2743-2020 
Fastighet: Tahult 2:14  

 
Ansökan om ledningsrätt. Avtal nr 2745-2020  
Fastigheter: Vaseliden 1: 1, 1 :3, 1 :4, 1 :5, 1 :6, Önneröd 1: 
105, 1: 154, Landvetter s:8  

Ansökan om avstyckning. Avtal nr 12746-2020 Fastighet: 
Önneröd 1 :4 
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Beslutsfattare Beslut 

 Överenskommelse om ledningsrätt Avtal nr 12754-2020 
Fastighet: Landvetters-Backa 1: 14  

 
Överenskommelse om ledningsrätt Avtal nr 12755-2020 
Fastighet: Landvetters-Backa 1 :38 

 

Överenskommelse om ledningsrätt Avtal nr 12756-2020 
Fastighet: Landvetters-Backa 1: 108 

 

Överenskommelse om ledningsrätt Avtal nr 12757-2020 
Fastighet: Landvetters-Backa 1: 14 3 

 

Överenskommelse om ledningsrätt Avtal nr 12758-2020 
Fastighet: Landvetters-Backa 1 :97 

 

Servitutsavtal. Avtal nr 12761-2020 Fastigheter: Hönekulla 
1: 13, 1 :817 

 

Överenskommelse om ledningsrätt Avtal nr 12768-2020 
Fastighet: Landvetters-Backa 1 :79 

 

Överenskommelse om ledningsrätt Avtal nr 12769-2020 
Fastighet: Landvetters-Backa 1 :80 

 

Servitutsavtal för ledning Avtal nr 12770-2020 Fastigheter: 
Mölnlycke 1: 160, 1: 165 

 

Överenskommelse om fastighetsreglering samt avtalsservitut 
för belysning Avtal nr 12779-2020 Fastigheter:  
Prästgärde 1 :78, 1 :69 

 

Ledningsrättsavtal, Avtal nr 12780-2020. Fastigheter: 
Önneröd 1: 105, 1 :244, 1 :246 
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Sektorn för teknik och förvaltningsstöd  
 
 
 
 
 

Datum 2021-02-22 Dnr 2021KS2 002  

 

 
 

  

 

   
 

Anmälan av delegationsbeslut till förvaltningschefen och 
kommunstyrelsen 

Beslutsfattare Beslut 

Per-Arne Larsson 

 

Maria Hamrehjelm 

 

 

Kajsa Angervall 

Anders Lagerkvist 

 

Maria Hamrehjelm 

 
 
Anders Lagerkvist 
 
 
Per-Arne Larsson 
 
 
 
Per-Arne Larsson 
 
 
Per-Arne Larsson 
 
 
 
Maria Hamrehjelm 

Upphandling av ramavtal samt val av leverantör 
(förlängning av ramavtal ventilationsarbeten x2, förlängning 
av ramavtal rörarbeten x2) 

Inhyrning, uthyrning och uppsägning av fastighet, lokal och 
lägenhet (andrahandsuthyrning västra flygeln Råda Säteri – 
Karwine and Lucas AB, uthyrning östra arbetarbostaden + 
uthus Råda Säteri – By Brulay) 

Beslut tillsvidareanställning vaktmästare 

Beslut tillsvidareanställning enhetschef servicedesk 

Beslut anställning >6 månader teknisk systemförvaltare 

Inhyrning, uthyrning och uppsägning av fastighet, lokal och 
lägenhet (uthyrning Metallvägen 7 A – Härryda Vatten och 
Avfall AB) 

Tilldelning av kontrakt som grundar sig på ramavtal 
(förnyad konkurrensutsättning IT-konsulter) 
 
Inköp inom budget och val av leverantör sektorsspecifikt 
(direktupphandling utfärdare av Svensk Miljöbas – 
Ecosustain i Kungälv AB) 
 
Upphandling av ramavtal samt val av leverantör (ramavtal 
sanering och skadedjursbekämpning - Anticimex AB) 
 
Upphandling av ramavtal samt val av leverantör (ramavtal 
trycksättningssläp för trycksatt nödvatten – POAN 
Watersystems AB) 
 
Inhyrning, uthyrning och uppsägning av fastighet, lokal och 
lägenhet (uthyrning del av trädgårdsvillan Råda Säteri -
Power of senses AB och Sensiveda Hälsoutveckling) 
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Utvecklingsfunktionen 
 
 
 
 
 

Datum 2021-02-22 Dnr 2021KS61 002  

 

 
 

  

 

   
 

Anmälan av delegationsbeslut till förvaltningschefen och 
kommunstyrelsen 

Beslutsfattare Beslut 

Bo Ekström 

Peter Lönn 

Peter Lönn 

Anna Jakobsson 

Tilldelning av kontrakt – Banktjänster 
Direktupphandling – Konsultuppdrag 
Förordnande av tf sektorchef SHB 
Anställning – Vik. kommunjurist 
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