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KALLELSE 

1 Fastställande av föredragningslistan 

2 Information från Trafikverket om samråd 3 för ny järnväg 
Göteborg-Borås (30 min) 

Trafikverket 16:10 

3 Uppföljning av aktuella detaljplaner och 
genomförandeprojekt (projektportföljen) (90 min) 

4 Återremitterat ärende: Arrendeavtal för Aktivitetspark i 
Mölnlycke 
2021KS35 

Ärendet återremitterades av kommunfullmäktige 19 april. Handlingar 
publiceras när fullmäktiges protokoll är justerat.  

5 Återremitterat ärende: Förslag på ny energi- och 
klimatplan 
2020KS166 

6 Svar på motion om resursfördelning i kommunens skolor 
2020KS633 

7 Svar på motion om att utreda en gång- och cykelväg 
mellan bostadsområdet i Björröd och bostadsområdet i 
Skällsjöås 
2020KS666 

8 Svar på motion om Håll Sverige Rent-dagen 
2020KS631 
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Therese Axenborg 
Tayman Mashid, Irmana Cukur, 
Anders Ohlsson  16:40

, Karl Falck, 



 

 

KALLELSE 
 

  
 

 

 

 
9 Svar på motion om att införa ett hållbarhetspris i Härryda 

kommun 
2020KS629 

  
 
 

 

 
10 Svar på motion om hedersomnämnande hållbarhet 

2020KS636 
  
 
 

 

 
11 Lokala trafikföreskrifter om högsta tillåten hastighet på 

Benarebyvägen 
2021KS192 

  
 
 

 

 
12 Lokal trafikföreskrift om cirkulationsplats på 

Härkeshultsvägen 
2021KS200 

  
 
 

 

 
13 Lokal trafikföreskrift om cirkulationsplats på Backavägen 

2021KS201 
  
 
 

 

 
14 Kommunens medverkan i ny programperiod för Leader - 

lokalt ledd utveckling fr o m 2023 
2020KS688 

  
 
 

 

 
15 Förtydligande till uppdrag om fördjupad medborgardialog 

runt frågan om utveckling av stadsparken vid Massetjärn i 
Mölnlycke 
2021KS186 
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KALLELSE 

16 Tillsättande av arbetsgrupp för politiskt inspel på 
samrådshandlingar för översiktsplan och 
parkeringsstrategi 
2021KS270 

17 Yttrande till förvaltningsrätten i mål om 
laglighetsprövning av kommunstyrelsens beslut om 
samarbetsavtal I avseende etapp 1 inom Landvetter Södra 
2020KS692 

18 Svar på medborgarförslag om att binda ihop Härrydas 
tätorter med vettiga cykelbanor/-vägar 
2020KS646 

19 Svar på medborgarförslag om att förbjuda biltrafik på 
delar av Fagerhultsvägen 
2020KS701 

20 Svar på medborgarförslag om källsortering hemma 
2020KS520 

21 Dokumenthanteringsplan säkerhetsfunktionen, sektorn för 
teknik och förvaltningsstöd 
2021KS214 

22 Anmälan av personuppgiftsincidenter till 
kommunstyrelsen 2020-2021 
2021KS64 
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KALLELSE 

beslut om 

2021KS46 

24 Delgivning av välfärdsnämndens beslut om ekonomisk 
månadsuppföljning per februari 2020 
2021KS46 

25 Delgivning av protokoll från råd 2021 
2021KS8 

26 Delgivningar 2021 
2021KS9 

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

28 Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för socialtjänst 
2021 
2021KS4 

29 Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för 
samhällsbyggnad 2021 
2021KS11 

30 Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för teknik och 
förvaltningsstöd 2021 
2021KS2 
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23 Delgivning av välfärdsnämndens 
verksamhetsberättelse 2020



 

 

KALLELSE 
 

 
31 Anmälan av delegationsbeslut från kommunledning och 

funktionerna: Utveckling, Personal, Ekonomi och 
upphandling 2021 
2021KS61 

  
 
 

 

 
32 Begäran om startbesked Bro över RV 40 

Konstruktionsvägen SEKRETESS 
2021KS195 

  
 
 

 

 
33 Antagande om entreprenad för Mölnlycke fabriker, etapp 

2 SEKRETESS 
2021KS177 
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Återremitterat ärende: Förslag på ny energi- 
och klimatplan 

5 

2020KS166 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sektorn för samhällsbyggnad 
Sara Gustafsson 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-03-30   
 

 
 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Diarienummer 
2020KS166 010 

 

 

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

Den 4 februari 2021 § 42 redovisade förvaltningen ett förslag på ny energi- 
och klimatplan för kommunstyrelsen. I samband med detta beslutade 
kommunstyrelsen att återremittera ärendet till förvaltningen för att tillföra 
ett avsnitt om hur Härryda kommun samverkar för att ta fram 
kollektivtrafiklösningar som förbättrar möjligheterna till resande i regionen, 
samt tillföra ett avsnitt som handlar om hur kommunen kommunicerar ut 
arbetet med Energi- och klimatplanen mot omvärlden. 

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

Föreliggande förslag på energi- och klimatplan utgår ifrån kommunens 
arbete med strategisk plan Agenda 2030. I förslaget ges en samlad bild av 
kommunens pågående och planerade arbete inom energi- och 
klimatområdet. Planen uppmärksammar även framtida utvecklingsområden 
där kommunen har rådighet att utföra åtgärder som hjälper kommunen, 
invånare och företag att agera i linje med målen inom energi- och 
klimatområdet. Redogörelse över energianvändningen och utsläppen av 
växthusgaser som sker i kommunen finns som en bilaga till planen. 
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Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 30 mars 2021 
 Kommunstyrelsens beslut 4 februari 2021 § 42 
 Förslag till ny energi- och klimatplan 29 mars 2021 
 Gällande energi- och klimatplan antagen av kommunfullmäktige 

den 23 mars 2015 § 50 
 Kommunstyrelsens beslut 2 april 2020 § 150 

 
Ärendet 
Den 2 april 2020 § 150 beslutade kommunstyrelsen att uppdra åt 
förvaltningen att ta fram en ny energi- och klimatplan för Härryda kommun 
samt att den nya planen ska börja gälla under 2021. Den 4 februari 2021 § 
42 redovisade förvaltningen ett förslag på ny energi- och klimatplan för 
kommunstyrelsen. I samband med detta beslutade kommunstyrelsen att 
återremittera ärendet till förvaltningen för att 

 tillföra ett avsnitt i kapitel 4 om hur Härryda kommun arbetar aktivt 
med Västtrafik, VGR och Trafikverket för att ta fram 
kollektivtrafiklösningar som förbättrarmöjligheterna till resande i 
regionen, speciellt in mot Göteborg 

 tillföra ett nytt kapitel 6 som handlar om hur vi kommunicerar ut 
planen motomvärlden generellt, och specifikt en transparent 
redovisning av hur arbetet med Energi- och klimatplanen sker på 
kommunens hemsida, där medborgarna löpande kan följa 
utvecklingen. 

Enligt lagen om kommunal energiplanering ska varje kommun ha en aktuell 
plan för tillförsel, distribution och användning av energi i kommunen. I en 
sådan plan ska det finnas en analys av vilken inverkan den i planen 
upptagna verksamheten har på miljön, hälsan och hushållningen med mark 
och vatten och andra resurser. Planen ska beslutas av kommunfullmäktige.  

Härryda kommuns nuvarande energi- och klimatplan antogs av 
kommunfullmäktige den 23 mars 2015 § 50 och sätter mål till 2020. Energi- 
och klimatplanen är kommunens långsiktiga plan för att minska 
klimatpåverkan och planen innehåller åtgärder fördelade över förvaltningen 
och berörda bolag. Nuvarande plan utgår från de tidigare energipolitiska 
inriktningsmålen och de politiska inriktningsmålen för miljö antagna av 
kommunfullmäktige. I samband med införandet av en ny styrmodell för 
Härryda kommun under 2019 har de tidigare politiska inriktningsmålen 
blivit inaktuella.  

Föreliggande förslag på energi- och klimatplan ersätter gällande energi- och 
klimatplan och utgår ifrån kommunens arbete med strategisk plan Agenda 
2030. I enlighet med strategisk plan Agenda 2030 är arbetet med att minska 
energianvändningen och klimatpåverkan en del av kommunens ordinarie 
styrmodell. Detta innebär att kommunen på många fronter inom 
kommunkoncernens verksamheter arbetar för att skapa möjligheter för 
kommunen, invånare och företag att bli mer energieffektiva och minska sina 
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utsläpp av klimatpåverkande växthusgaser. Syftet med energi- och 
klimatplanen är att ge en samlad bild av kommunens pågående och 
planerade arbete för att skapa förutsättningar för energi- och klimatsmarta 
boenden, lokaler och transporter.   
 
Energi- och klimatplanens innehåll 
Energi- och klimatplanen består av tre delar. I första delen redovisas de 
energi- och klimatmål som Härryda kommun har antagit och arbetar mot. 
Dessa består av fyra av de mål som ingår i Agenda 2030; mål 7 Hållbar 
energi för alla, mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, mål 11 
Hållbara städer och samhällen och mål 13 Bekämpa klimatförändringarna 
samt två av de fokusområden som ingår i klimat 2030 Västra Götaland 
ställer om; fokusområde Hållbara transporter samt fokusområde Sunda och 
klimatsmarta bostäder och lokaler. 
I andra delen beskrivs de åtgärder som kommunkoncernens verksamheter 
idag utför och planerar att utföra för att uppnå de satta målen. Dessa 
åtgärder är indelade i sex olika handlingsområden, Tillräckliga och 
tillförlitliga elnät, Fysisk planering och mobilitet, Förnybar el, 
Energieffektivisering, Energi- och klimatrådgivning och Kollektivtrafik. 
I tredje delen görs en utblick mot fem framtida utvecklingsområden där 
kommunen har rådighet och kan utföra åtgärder som hjälper kommunen, 
invånare och företag att agera i linje med satta mål inom energi- och klimat. 
De utvecklingsområden som lyfts i planen är solenergi, laddinfrastruktur, 
parkering som styrmedel, hållbar trafikstrategi samt samverkan mellan 
förvaltningen och de kommunala bolagen. I planen beskrivs även hur 
kommunen arbetar och planerar att arbeta med kommunikation kring frågor 
rörande energi och klimat. En nulägesbeskrivning över energianvändningen 
och utsläpp av växthusgaser i kommunen finns som en bilaga till planen. 

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

 
Anders Ohlsson  
Samhällsbyggnadschef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-02-04 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 42        Dnr 2020KS166 

Ny energi- och klimatplan  

  
Kommunstyrelsen beslutade den 2 april 2020 § 150 att uppdra åt förvaltningen att ta fram en 
ny energi- och klimatplan för Härryda kommun samt att den nya planen ska börja gälla under 
2021. 
 
Enligt lagen om kommunal energiplanering (1977:439) ska kommuner i sin planering främja 
hushållningen med energi samt verka för en säker och tillräcklig energitillförsel och ha en 
aktuell plan för tillförsel, distribution och användning av energi i kommunen. Planen ska 
beslutas av kommunfullmäktige. 
 
Föreliggande förslag på energi- och klimatplan utgår ifrån kommunens arbete med strategisk 
plan Agenda 2030. I förslaget ges en samlad bild av kommunens pågående och planerade 
arbete inom energi- och klimatområdet. Vidare uppmärksammas även framtida 
utvecklingsområden där kommunen har rådighet att utföra åtgärder som hjälper kommunen, 
invånare och företag att agera i linje med målen inom energi- och klimatområdet. Redogörelse 
över energianvändningen och utsläppen av växthusgaser som sker i kommunen finns som en 
bilaga till planen. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 11 januari 2021 
 Förslag till ny energi- och klimatplan 14 januari 2020 
 Gällande energi- och klimatplan antagen av kommunfullmäktige den 23 mars 2015 § 

50 
 Kommunstyrelsens beslut 2 april 2020 § 150 

  

Förslag till beslut på sammanträdet   
Kersti Lagergren (M) föreslår med instämmande av Håkan Eriksson (KD), David Dinsdale 
(L), Robert Langholz (S), Roland Jonsson (MP), och Peter Arvidsson (SD) att 
kommunstyrelsen återremitterar ärendet till förvaltningen för att 

 tillföra ett avsnitt i kapitel 4 om hur Härryda kommun arbetar aktivt med Västtrafik, 
VGR och Trafikverket för att ta fram kollektivtrafiklösningar som förbättrar 
möjligheterna till resande i regionen, speciellt in mot Göteborg 

 tillföra ett nytt kapitel 6 som handlar om hur vi kommunicerar ut planen mot 
omvärlden generellt, och specifikt en transparent redovisning av hur arbetet med 
Energi- och klimatplanen sker på kommunens hemsida, där medborgarna löpande kan 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-02-04 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

följa utvecklingen. 
  

Peter Arvidsson (SD) föreslår att kommunstyrelsen återremitterar ärendet till förvaltningen 
för att ta hänsyn till nya data vad gäller energieffektiv transport där regiontåg inte är sämre än 
elbilar. Att inte ta bort parkeringsplatser då elbilar är framtiden och vi behöver bilar för vår 
vardag. ”Fordon till elnät” teknik är på utveckling det bör beaktas som energilagring i planer.  
   
Roland Jonsson (MP) föreslår med instämmande av Robert Langholz (S) och Patrik Linde (S) 
att kommunstyrelsen återremitterar ärendet till förvaltningen för att ta fram en analys hur 
verksamheten påverkar miljön hälsa m.m. och dess betydande miljöpåverkan som innebär att 
en strategiskmiljöbedömning ska göras enligt lagkrav. Vidare bör Agenda:s 2030 områden, 
Hållbarkonsumtion och produktion och Ekosystem och biologisk mångfald ingå. 
  

Ajournering   
Sammanträdet ajourneras kl. 18:49-19:00. 
   

Beslutsgång   
Ordföranden konstaterar att det finns tre olika förslag om återremiss. Ordföranden redovisar 
att han kommer att ställa Kersti Lagergrens förslag om återremiss mot avslag, Peter 
Arvidssons förslag om återremiss mot avslag samt Roland Jonssons förslag om återremiss 
mot avslag. 
  
Kommunstyrelsen godkänner redovisad beslutsgång. 
   
Kersti Lagergrens förslag om återremiss och avslag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Kersti 
Lagergrens 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 1.    
  
Roland Jonssons förslag om återremiss och avslag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen avslår Roland 
Jonssons förslag.   
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-02-04 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

   
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:   
Ja-röst för att avslå Roland Jonssons förslag  
Nej-röst för att bifalla Roland Jonssonsförslag  
   
Med 9 ja-röster och 4 nej-röster avslår kommunstyrelsen Roland Jonssons förslag. Hur var 
och en röstade framgår av omröstningslista 2.   
 

Beslut 

Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till förvaltningen för att 
 tillföra ett avsnitt i kapitel 4 om hur Härryda kommun arbetar aktivt med Västtrafik, 

VGR och Trafikverket för att ta fram kollektivtrafiklösningar som förbättrar 
möjligheterna till resande i regionen, speciellt in mot Göteborg 

 tillföra ett nytt kapitel 6 som handlar om hur vi kommunicerar ut planen mot 
omvärlden generellt, och specifikt en transparent redovisning av hur arbetet med 
Energi- och klimatplanen sker på kommunens hemsida, där medborgarna löpande kan 
följa utvecklingen. 

  

Reservation 
Roland Jonsson (MP) reserverar sig mot beslutet skriftligt i bilaga 1. 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: § 42 
Ärende: Ny energi- och klimatplan,  2020KS166 
 
Omröstningslista 1. 

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 

Omröstningslista 2. 

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 9 4 0 
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Bilaga 1 till protokollet, kommunstyrelsen 2021-02-04 § 42 

 
Skriftlig reservation 
Ärende 5: Ny energi och klimatplan 
Jag reserverar mig mot att min återremiss inte antogs. I den nya energi och 
klimatplanen saknas det följande enligt de lagkrav som ställts i 1977:439 och SFS 
2017:1031 
 

o Analys saknas hur kommunens verksamhet har på miljön, hälsan och 
hushållningen med mark och vatten och andra resurser 

o Om en plan som upprättas enligt denna lag kan antas medföra en 
betydande miljöpåverkan ska en strategisk miljöbedömning göras, 

Vidare saknas två viktiga områden enligt Agenda 2030: 
o Hållbar konsumtion och produktion 
o Ekosystem och biologisk mångfald 

I planen står det att ”handlingsplan för hur förvaltningen ska bli fossilfri berörs 
inte i energi- och klimatplanen. Detta beskrivs i plan för fossilberoende 
förvaltning”. Enligt förvaltningen finns inte en sådan plan utan är under 
framtagande. Det är anmärkningsvärt att man hänvisar till en plan som inte är 
finns. 
Under utvecklingsområden används beskrivningen att ”kommunen kan” inte att 
kommunen ska. 
 
 
Roland Jonsson 
MP Härryda 
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Förslag till energi- och 
klimatplan för Härryda 
kommun 
Antagen av kommunfullmäktige: 
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Energi- och klimatplanen har tagits fram av sektorn för samhällsbyggnad i 
samarbete med utvecklingsfunktionen i Härryda kommun under 2020.  

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

Informationen om energianvändningen och utsläppen av växthusgaser i 
kommunen är hämtade från Länsstyrelsernas energi- och klimatsamordning 
och Nationella emissionsdatabasen. 
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1. Sammanfattning 
I enlighet med strategisk plan Agenda 2030 är arbetet med att minska energianvändningen 

och klimatpåverkan en del av kommunens ordinarie styrmodell. Detta innebär att kommunen 

på många fronter inom kommunkoncernens verksamheter arbetar för att skapa möjligheter för 

kommunen, invånare och företag att bli mer energieffektiva och minska sina utsläpp av 

klimatpåverkande växthusgaser. Syftet med energi- och klimatplanen är att ge en samlad bild 

av kommunens pågående och planerade arbete för att skapa förutsättningar för energi- och 

klimatsmarta boenden, lokaler och transporter.  

Energi- och klimatplanen består av tre delar. I första delen presenteras energi- och klimatmål 

som Härryda kommun har antagit och arbetar mot. I andra delen beskrivs de åtgärder som 

kommunkoncernens verksamheter idag utför och planerar att utföra för att uppnå de satta 

målen. I tredje delen görs en utblick mot framtida utvecklingsområden där kommunen har 

rådighet och kan utföra åtgärder som hjälper kommunen, invånare och företag att agera i linje 

med satta mål inom energi- och klimat. I planen beskrivs även hur kommunen arbetar och 

planerar att arbeta med kommunikation kring frågor rörande energi och klimat. En 

nulägesbeskrivning över energianvändningen och utsläpp av växthusgaser i kommunen finns 

som en bilaga till planen. 

 

Energi- och klimatplanen berör kommunkoncernens arbete och de områden som 

kommunkoncernens verksamheter har rådighet över. Handlingsplan för hur förvaltningen ska 

bli fossilfri berörs inte i energi- och klimatplanen. Detta beskrivs i plan för fossiloberoende 

förvaltning. 
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2. Inledning 
Förändringar av klimatet diskuteras ofta som en framtidsfråga. Men mätningar och 

observationer visar att klimatet redan har förändrats till följd av människans påverkan och 

utsläpp av växthusgaser1. En stor andel av dagens utsläpp av växthusgaser kommer från sättet 

vi människor utvinner, omvandlar och använder fossil energi2. För att minska människans 

klimatpåverkan är det därför viktigt att det görs en omställning till mer förnybar energi och en 

effektivare energianvändning. Vidare behöver det även finns fysiska förutsättningar för 

människor och företag att agera energi- och klimatsmart.  

 

Härryda kommun är en stor energianvändare och har i sin roll som myndighet, planerare, 

fastighetsförvaltare, teknisk försörjare och inspiratör ett stort ansvar och en viktig roll att 

fylla. Kommunkoncernen arbetar idag inom många områden för att skapa möjligheter för 

kommunen, invånare och företag att bli mer energieffektiva och minska utsläppen av 

växthusgaser. 

Enligt lagen om kommunal energiplanering (1977:439) ska kommuner i sin planering främja 

hushållningen med energi samt verka för en säker och tillräcklig energitillförsel och ha en 

aktuell plan för tillförsel, distribution och användning av energi i kommunen. Lagen om 

kommunal energiplanering härstammar från 70-talet då frågor gällande fjärrvärme och 

minskat oljeberoende var aktuella.3 Likt många andra kommuner har Härryda kommun idag 

ett större engagemang för energi- och klimatfrågor än så och har därför valt att ta fram en 

energi- och klimatplan som redogör för hur kommunkoncernen idag hanterar och planerar att 

hantera energi- och klimatfrågor.  

 

1.1. Syfte, omfattning och avgränsningar 
Energi- och klimatplanen utgår ifrån de mål och åtaganden som kommunen har inom energi- 

och klimatområdet. I enlighet med strategisk plan Agenda 2030 är arbetet med att minska 

energianvändningen och klimatpåverkan en del av kommunens ordinarie verksamhet. Detta 

innebär att kommunen på många fronter inom kommunkoncernens verksamheter arbetar för 

att skapa möjligheter för kommunen, invånare och företag att bli mer energieffektiva och 

minska utsläppen av klimatpåverkande växthusgaser.  

Syftet med energi- och klimatplanen är att ge en samlad bild av kommunens pågående och 

planerade arbete inom energi- och klimatområdet. Energi- och klimatplanen är ett 

paraplydokument som beskriver kommunkoncernens strategier, planer och arbetssätt för att 

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

“I Härryda kommun bygger vi framtiden. Här har människor och företag 

möjlighet att växa och blomstra. Här lyfter idéer och landar lösningar som 

håller för kommande generationer.” 

-  Härryda kommuns vision, antagen av kommunfullmäktige december 2019 
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skapa förutsättningar för energi- och klimatsmarta boenden, lokaler och transporter. Vidare 

uppmärksammar planen även framtida utvecklingsområden där kommunen har rådighet att 

utföra åtgärder som hjälper kommunen, invånare och företag att agera i linje med målen inom 

energi- och klimatområdet.  

Energi- och klimatplanen består av tre delar. I första delen presenteras de energi- och 

klimatmål som Härryda kommun har antagit och arbetar mot. I andra delen beskrivs de 

åtgärder som kommunkoncernens verksamheter idag utför och planerar att utföra för att 

uppnå de satta målen. I samband med beskrivningen av åtgärderna har det även gjorts en 

analys över vilka av kommunens energi- och klimatmål som berörs av åtgärderna inom 

handlingsområdet. I tredje delen görs en utblick mot framtida utvecklingsområden där 

kommunen har rådighet att utföra åtgärder i linje med satta mål inom energi- och 

klimatområdet. En nulägesbeskrivning över energianvändningen och utsläpp av växthusgaser 

i kommunen finns som en bilaga till planen. I planen beskrivs även hur kommunen arbetar 

och planerar att arbeta med kommunikation kring frågor rörande energi och klimat 

Energi- och klimatplanen berör de områden som kommunkoncernens verksamheter har 

rådighet över. Handlingsplan för hur förvaltningen ska bli fossilfri berörs inte i energi- och 

klimatplanen. Detta beskrivs i plan för fossiloberoende förvaltning. Planen bör ses över vid 

varje mandatperiod och uppdateras i takt med att kommunen tar fram fler strategier och 

handlingsplaner.  
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2. Härryda kommuns mål inom energi och klimat 

Utifrån internationella, nationella och regionala mål har Härryda kommun antagit mål och 

formulerat strategier som är kopplade till kommunens utveckling inom energi- och 

klimatområdet. Energi- och klimatplanen tar avstamp i dessa och beskriver vilka åtgärder som 

kommunkoncernen genomför och planerar att genomföra för att förverkliga dessa mål. 

 

2.1. Agenda 2030 
Sedan 2018 arbetar Härryda kommun aktivt med FN:s globala mål för hållbar utveckling och 

i december 2019 antog kommunfullmäktige Strategisk plan Agenda 2030. Enligt strategisk 

plan Agenda 2030 ska kommunen bidra till en hållbar utveckling i regionen genom att ta täten 

och vara ett föredöme i arbetet med Agenda 2030.  

 

Av de 17 mål som är angivna i Agenda 2030 berör energi- och klimatplanen mål 7, Hållbar 

energi för alla, mål 9, Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, mål 11, Hållbara 

städer och samhällen och mål 13, Bekämpa klimatförändringarna.  

Agenda 2030 mål 7, Hållbar energi för alla 

Mål 7 i Agenda 2030, belyser vikten av att ställa om produktionen och konsumtionen av 

energi för att säkerställa att tillgången till el och energitjänster blir hållbar för alla.  

Delmål som berörs av energi- och klimatplanen: 

• 7.1 Tillgång till modern energi för alla 

• 7.2 Öka andelen förnybar energi i värden 

• 7.3 Fördubbla ökningen av energieffektivitet 

Agenda 2030 mål 9, Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 

Mål 9 i Agenda 2030, belyser vikten av en fungerade, stabil och hållbar infrastruktur för att 

samhället ska klara av att möta framtida utmaningar. Vidare belyser målet att innovation och 

tekniska framsteg är nyckeln till att finna hållbara lösningar. 

Delmål som berörs av energi- och klimatplanen: 

• 9.1 Skapa hållbara, motståndskraftiga och inkluderande infrastruktur 

• 9.4 Uppgradera all industri och infrastruktur för ökad hållbarhet 
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Agenda 2030 mål 11, Hållbara städer och samhällen 

Målet berör effekterna av den globala urbaniseringen som förväntas öka och fokuserar bland 

annat på att skapa en hållbar planering av bostäder, infrastruktur, offentliga platser, 

transporter och återvinning. 

Delmål som berörs av energi- och klimatplanen: 

• 11.2 Tillgängliggöra hållbara transportsystem för alla 

• 11.6 Minska städernas miljöpåverkan 

Agenda 2030 mål 13, Bekämpa klimatförändringarna 

Mål 13, belyser att det måste vidtas omedelbara åtgärder för att bekämpa 

klimatförändringarna och deras konsekvenser.  

Delmål som berörs av klimat och energiplanen: 

• 13.3 Öka kunskapen och kapaciteten för att hantera klimatförändringarna 

 

2.2. Klimat 2030, Västra Götaland ställer om 
Härryda kommun har tillsammans med andra kommuner, företag och organisationer skrivit 

under kraftsamlingen Klimat 2030 Västra Götaland ställer om, som är ett initiativ från Västra 

Götalandsregionen och Länsstyrelsen Väst. Utgångspunkten i samarbetet är att regionen ska 

bli fossilfri till 2030. Detta innebär att utsläppen av växthusgaser ska minska med 80 procent 

från 1990-års nivå och att växthusgaserna från västsvenskarnas konsumtion ska minska med 

30 procent jämfört med 2010, oavsett var i världen utsläppen sker.  

I satsningen har det pekats ut två fokusområden som berör energi- och klimatplanen, Hållbara 

transporter samt Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler. 

Fokusområde: Hållbara transporter 

I fokusområdet uppmärksammas att transportsektorn står för en fjärdedel av utsläppen av 

växthusgaser i regionen samt att det behövs kraftfulla åtgärder för att transportsektorn ska 

bidra till att nå målet om en fossiloberoende region. Dels påpekas att det krävs mer effektiva 

fordon och en ökad andel förnybar energi och dels påpekas att transportbehovet måste 

minska. För att lyckas med detta uppmärksammas att stads- och infrastrukturplaneringen 

behöver förändras så att tillgänglighet i större utsträckning löses genom effektiv 

kollektivtrafik och bättre möjligheter att ta sig fram genom att gå och cykla. 

Fokusområde: Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler 

I fokusområdet uppmärksammas att behovet av att bygga nya bostäder och lokaler är stort i 

Västra Götalandsregionen. Vidare uppmärksammar fokusområdet att det finns ett omfattande 

renoveringsbehov av befintliga bostäder och lokaler i regionen. För att möta detta behov och 

samtidigt nå uppsatta mål framhävs det att klimatpåverkan från materialet och byggprocessen 

behöver reduceras samt att byggandet av energieffektiva och flexibla bostäder och lokaler 

behöver prioriteras.  
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3. Handlingsområden 
Effekterna av klimatförändringarna berör alla oavsett var utsläppen sker. Det är därför viktigt 

att arbeta med klimatfrågan på ett långsiktigt sätt inom alla områden i samhället.  

För att minska klimatpåverkan behöver det göras en omställning till ett samhälle som är mer 

energieffektiv, med mer förnybar el och med mindre utsläpp av växthusgaser. Härryda 

kommun är en stor energianvändare och har i sin roll som myndighet, planerare, 

fastighetsförvaltare, teknisk försörjare och inspiratör en stor och viktig roll att fylla för att 

möjliggöra detta. 

Energi- och klimatplanen tar sikte på att beskriva de åtgärder som kommunens verksamheter 

idag utför och planerar att utföra för att skapa förutsättningar för energi- och klimatsmarta 

boenden, lokaler och transporter. Dessa åtgärder är uppdelade i sex olika handlingsområden, 

tillräckliga och tillförlitliga elnät, fysisk planering och mobilitet, förnybar el, 

energieffektivisering, energi- och klimatrådgivning samt kollektivtrafik. 

Nedan presenteras varje område, vilka åtgärder kommunen utför och planerar att utföra samt 

en analys över vilka av kommunens mål som åtgärderna bidrar till att uppnå. 

 

3.1. Handlingsområde: Tillräckliga och tillförlitliga elnät 
Härryda kommun fortsätter att växa med antal invånare och företag. Samtidigt 

ökar antalet produkter och tjänster som behöver el för att fungera. Detta leder i sin tur till att 

större strömavbrott kan orsaka allvarliga kriser i samhället. För att skapa en hållbar 

samhällsutveckling krävs det därför att det finns elnät som är välutbyggda och tillförlitliga. 

I Härryda kommunkoncern är det Härryda Energi AB (HEAB) som ansvarar för distribution 

av el till hushåll och företag. I denna uppgift ingår ansvar för nätets kvalitet, utbyggnad och 

underhåll. 2019 distribuerade bolaget drygt 300 GWh och hade ungefär 14 500 elnätskunder. 

Inom detta handlingsområde beskrivs hur HEAB arbetar för att säkerställa att elnätet på ett 

tillförlitligt sätt klarar av att leverera el till befintliga och framtida invånare och företag. 

Tillräckliga elnät  

HEAB har under de senaste åren gjort flera satsningar för att säkerställa att elnätet i 

kommunen blir mer tillförlitligt och bättre som kan svara på den framtida efterfrågan på el. 

Bland annat har bolaget investerat i en kraftigare elnätslinga för att tillgodose 

den ökade efterfrågan på el som tillkommer i takt med etableringen av nya bostäder och 

företag i kommunen. 

För att ytterligare säkra upp att elnätet klarar av att tillgodose kommunens framtida elbehov 

diskuterar HEAB med Vattenfall, som äger regionnätet, möjligheten till att på sikt bygga 

ytterligare en inmatningspunkt till Härryda kommuns lokala elnät. Vidare genomför bolaget 

även regelbundna träffar med Härryda kommuns plan- och bygglovsavdelning för att i god tid 

säkra upp att framtida bostäder och lokaler får tillgång till den el som behövs. Bolaget för 

även dialog med Landvetter Södra utveckling AB för att planera hur kommunens befintliga 

elnät ska kunna byggas ut för att i framtiden kunna mata el till det nya samhället. 
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Den lila markeringen visar Härryda energi AB:s distributionsområde 

Tillförlitliga elnät  

För att minska risken för större strömavbrott genomför HEAB risk- och sårbarhetsanalyser på 

sitt befintliga elnät och upptäcker på så sätt svaga eller sårbara delar i nätet. Utifrån dessa 

analyser görs sedan olika prioriteringar. Vidare använder bolaget även beräkningsprogram för 

att i förekommande fall identifiera områden med svaga elnät som inte uppfyller moderna el-

kvalitetskrav. Vid projektering av ombyggnation av befintligt elnät och framtida 

exploateringsområden används sedan denna information för att säkerställa att det finns 

tillgänglig effekt i hela elnätet och goda möjligheter till att koppla om elnätet för att minimera 

avbrottstiden för kunderna.  

HEAB har även under de senaste åren satsat på att gräva ner alltmer elkabel för att minimera 

risken att kraftiga oväder leder till strömavbrott. Bolaget använder även den främsta tekniken 

vid installation av nya anläggningar för att snabbt kunna identifiera vart fel inträffar och 

snabbt återkoppla strömmen till kunderna. För att ytterligare minska tiden som det tar att 

återkoppla strömmen till kunderna vid eventuella avbrott satsar bolaget även på att bygga fler 

omkopplingsslingor som går att fjärrstyra. På så sätt blir det möjlig att göra omkopplingar på 

distans, vilket är mer tidseffektivt än att åka ut och manuellt koppla om ledningarna. 

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

handlingsområdet: 

• Agenda 2030 

✓ Mål 7.1: Tillgång till modern energi för alla 

✓ Mål 9.1: Skapa hållbara, motståndskraftiga och inkluderande infrastruktur  

Page 25 of 463



  
 

 

 

11 
 

 

 

3.2. Handlingsområde: Fysik planering och mobilitet 
Samhällsplanering och särskilt den fysiska planeringen är ett av de viktigaste verktygen för att 

långsiktigt minska utsläppen av växthusgaser och öka energieffektiviteten. Med hjälp av den 

fysiska samhällsplaneringen kan kommunen verka för att skapa klimatsmarta samhällen som 

förbrukar mindre energi och som släpper ut mindre mängder växthusgaser. Bland annat kan 

kommunen planera för tätare samhällen som är mindre bilberoende, har bättre tillgänglighet 

för gående och cyklande samt bättre underlag för fjärrvärme och kollektivtrafik. 

Några viktiga verktyg för att skapa dessa samhällen är kommunens översiktsplan, fördjupade 

översiktsplaner, stadsbyggnadsstudier, trafik- och mobilitetsplaner samt riktlinjer för 

markanvisningar. Nedan beskrivs hur kommunen arbetar med dessa verktyg för att utveckla 

ett samhälle som är mer energieffektivt och har lägre utsläpp av växthusgaser. 

Härryda kommuns översiktsplan 

I kommunens översiktsplan anges kommunens avsiktsförklaring för hur den fysiska miljön 

bör användas, utvecklas och bevaras. Översiktsplanen omfattar hela kommunen och fungerar 

vägledande i beslut om bland annat bygglov och detaljplanering. Just nu pågår ett arbete med 

att ta fram en ny översiktsplan som förväntas att antas under 2022. 

I arbetet med den nya översiktsplanen har det tagits fram en utvecklingsinriktning som 

innehåller kommunens långsiktiga intentioner och prioriteringar gällande den övergripande 

bebyggelsen, kommunikationer och natur- och friluftsliv. Utvecklingsinriktningen antogs av 

kommunfullmäktige i oktober 2020 och kommer ligga till grund för det framtida arbetet med 

översiktsplanen. Utgångspunkten för utvecklingsinriktningen är kommunens vision, mål, 

åtaganden och styrdokument, vilket inkluderar Agenda 2030 strategisk plan och Klimat 2030 

Västra Götaland ställer om.  

I utvecklingsinriktningen framgår att kommunen har som intention att planera för en hållbar 

kommun som möjliggör energieffektiva och klimatsmarta samhällen. Detta genom att 

kommunens tätorter bli mer stadsmässiga med en högre befolkningstäthet, vilket skapar bättre 

tillgänglighet och bättre underlag för service och kollektivtrafik. Vidare är även intentionen 

att framtida översiktsplan ska främja robusta trafiksystem som gör det enklare att resa 

fossilfritt. Detta med ökade möjligheter till att resa kollektivt samt med utvecklade 

möjligheter att gå och cykla mellan och inom olika orter.  

Mölnlycke stadsbyggnadsstudie 

För att säkerställa den långsiktiga utvecklingen av Mölnlyckes centrala delar har det 

genomförts en stadsbyggnadsstudie. Arbetet har skett i dialog med allmänheten, kommunens 

näringsliv, myndigheter och politiker och har sammanställts i en rapport med mål och 

strategier för Mölnlyckes centrumutveckling.  

Strategierna tar sikte på att beskriva hur Mölnlycke centrum ska fortsätta att utvecklas för att 

bli ett attraktivt samhälle och beskriver på samma gång även hur Mölnlycke kan utvecklas för 

att bli mindre fossilberoende. Strategierna syftar bland annat till att öka befolkningstätheten 

och att hitta en balans mellan olika trafikslag så att Mölnlycke centrum kan växa och 

samtidigt vara tillgängliga för alla. Genom ökad befolkningstäthet får fler människor nära till 

centrumutbud, service och kollektivtrafik vilket leder till att bilberoendet minskar. Vidare 
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framhävs även vikten av att Mölnlycke blir mer gång- och cykelvänligt med gena och trygga 

gång- och cykelstråk till omgivande bebyggelse. 

Trafik- och mobilitetsplan i Mölnlycke 

Som en del av Mölnlycke stadsbyggnadsstudie har det även tagits fram en trafik- och 

mobilitetsplan för Mölnlycke. Syftet med planen är att tydliggöra hur trafiken och mobiliteten 

i Mölnlycke kan bidra till en attraktiv stadsutveckling och till en långsiktigt hållbar 

utveckling. 

Trafik- och mobilitetsplanen är utformad som en process där dels nuläget av trafik- och 

mobilitetssituationen beskrivs och dels görs utblickar mot framtiden. Utifrån detta presenteras 

ett antal rekommendationer för hur kommunen kan arbeta vidare med trafik- och 

mobilitetsfrågor i Mölnlycke.  

Många av planens rekommendationer beskriver hur kommunen kan arbeta för att få invånare 

och besökare i Mölnlycke att gå, cykla eller åka kollektivt. Genom att kommunen exempelvis 

planerar nybyggnationer utifrån ett mobilitet- och infrastrukturperspektiv skapas större 

förutsättningar att trafikförsörja områden genom kollektivtrafik, gång och cykel. Planen lyfter 

även fram rekommendationer för hur kommunen kan arbeta med Mobility management för att 

få resenärer i Mölnlycke att frivilligt ändra sina resmönster till mer hållbara alternativ.  

Landvetter södra 

Strax väster om Landvetter flygplats skapas just nu förutsättningar för en ny stad, Landvetter 

södra, att växa fram. Visionen för Landvetter södra är att bygga ett hållbart samhälle från 

grunden med en hållbar och effektiv infrastruktur, samt ett möjligt framtida stationsläge mitt i 

Sveriges största pendlingsstråk, mellan Göteborg och Borås.  

De politiska inriktningsmålen som ska styra arbetet med Landvetter södra, under såväl 

planeringsfas, byggnation och som färdigställt samhälle, anger att Landvetter södra ska bli 

den mänskliga, moderna, internationella och innovativa staden. Detta innebär bland annat att 

Landvetter södra ska byggas med hög täthet och en levande och attraktiv stadskärna. Vidare 

ska Landvetter södra under så väl planeringsfas, byggnation och som färdigställt samhälle 

utnyttja de senaste rönen inom teknisk forskning och använda spjutspetsteknik inom energi, 

miljö, transport och trafik. Ambitionen är att bygga Landvetter södra fossilfritt i så lång 

utsträckning som möjligt. 

Utvecklingen av Landvetter södra sköts av det kommunala bolaget Landvetter Södra 

Utveckling AB. Utvecklingen av Landvetter södra ska ske utifrån målen i Agenda 2030 och 

etappvis. Inför etapp ett har det bildats ett konsortium med Härryda kommun, Landvetter 

Södra Utveckling AB och sex stycken byggaktörer som valts ut då de har ambitionen och 

kompetensen att bygga hållbart i linje med Agenda 2030. Bland annat har företag i konsortiet 

angett i sina intresseanmälningar att de har som ambition att bygga ett samhälle med ökade 

möjligheter att ta sig fram med gång och cykel.  
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Fördjupad översiktsplan för Landvetter södra 

För att möjliggöra Landvetter södras vision arbetas det just nu med att ta fram en fördjupad 

översiktsplan med utvecklingsstrategier som främjar resurssnåla transporter, minimerade 

utsläpp av växthusgaser och minskad energianvändning. Intentionen i utvecklingsstrategierna 

är att Landvetter södra ska byggas med hög bebyggelsetäthet och på så sätt skapa bra underlag 

för servicefunktioner, stationsläge och möjligheter till god kollektivtrafik. Bebyggelsetätheten 

är tänkt att vara som högst i en radie av cirka 600 meter kring stationsläget där 

koncentrationen av service, flöden och folkliv är som störst. Längs med huvudstråken och vid 

stationen är det tänkt att besöksintensiva funktioner som torg, skolor, idrott, kultur, handel och 

arbetsplatser placeras. 

Vidare framgår att kollektivtrafikens, gåendes och cyklisters utrymmesbehov, framkomlighet och 

komfort ska prioriteras samt att det ska byggas sammanhängande och flexibla gång- och 

cykelvägnät. Det ska även vara enkelt att göra byten mellan olika färdmedel för att göra 

kombinationsresor. 

Riktlinjer för markanvisning  

En markanvisning är en överenskommelse mellan en kommun och en byggherre som ger 

byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla med 

kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av bebyggelse av ett visst markområde som 

kommunen äger. Enligt lagen (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar ska 

kommuner som anvisar mark anta riktlinjer för markanvisningar.  

Kommunstyrelsen antog i maj 2019 anpassade riktlinjer för markanvisningar så att 

kommunen förbehåller sig rätten att tillämpa hållbarhetskriterier vid markanvisningstävlingar. 

Exempel på sådana kriterier kan vara lösningar som underlättar och uppmuntrar individer till 

en hållbar livsstil med utökade möjligheter att ta sig fram med cykel. Vidare kan kommunen 

även välja att göra direktavvisningar till byggherrar som planerar byggnation av miljösmarta 

lösningar. 

 

 

 

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

• Agenda 2030 

✓ Mål 7.3: Fördubbla ökningen av energieffektivitet 

✓ Mål 9.1: Skapa hållbara, motståndskraftiga och inkluderande infrastruktur  

✓ Mål 11.2: Tillgängliggöra hållbara transportsystem för alla  

✓ Mål 11.6: Minska städernas miljöpåverkan 

• Västra Götaland ställer om, klimat 2030  

✓ Fokusområde: Hållbara transporter 

✓ Fokusområde: Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler 
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3.3. Handlingsområde: Förnybar energi 
För att skapa en hållbar samhällsutveckling behöver energiförbrukningens utsläpp av 

växthusgaser minska. För att lyckas med detta behöver energiproduktionen med fossila 

energikällor bytas ut och energianvändningen behöver bli mer effektiv. Förnybara 

energikällor så som sol, vind och vatten förnyas naturligt hela tiden och ger lägre utsläpp av 

växthusgaser än fossila energikällor så som olja och kol. Inom detta handlingsområde 

beskrivs hur kommunkoncernen arbetar med att säkerställa att det finns en allmän tillgång på 

förnybar energi i kommunen. 

Härryda Energi Elhandel AB 

Härryda Energi Elhandel AB är ett dotterbolag till Härryda Energi AB. Bolaget har funnits 

sen 2010 och har idag ungefär 5000 elhandelskunder. Bolaget har till uppgift att sälja el och 

säljer enbart förnybar el. Förutom el som produceras av vattenkraft köper bolaget även in 

överskottsenergi av de kunder som producerar egen energi via solceller och liknade. Elen som 

produceras av vattenkraft är märkt med Environmental Product Declaration (EPD) och köps 

in från Vattenfall.4 Att elen är EPD deklarerad innebär att det gjorts en livscykelanalys av 

elens miljöpåverkan av ett certifieringsorgan. På så sätt går det att jämföra miljöpåverkan, 

resursförbrukning, utsläpp, avfall och markanvändning för varje kilowattimme el som 

produceras.  

Förbo 

Förbo är ett kommunalt fastighetsbolag som ägs av de fyra kommunerna Härryda, Mölndal, 

Lerum och Kungälv, varav Härryda kommun är den största ägaren med 42 procent av 

bolagets aktier. Förbo har som uppgift att i allmännyttigt syfte och med iakttagande av 

kommunallagens lokaliseringsprincip främja ägarkommunernas behov av bostadsförsörjning, 

kompletterande kommersiella lokaler och annan service samt lokaler för den kommersiella 

verksamheten genom att äga och/eller förvalta fastigheter. Förbo arbetar löpande med att 

minska sitt klimatavtryck och är bland annat med i Allmännyttas Klimatinitiativ, som har som 

mål att till 2030 ha en fossilfri allmännytta.  

För att bli fossilfri till 2030 köper Förbo idag enbart in Bra miljöval deklarerad el och 

fjärrvärme. Detta innebär att förutom att elen och fjärrvärmen kommer från förnybara källor 

ställs det hårda krav på att produktionen ska ta hänsyns till miljö, klimat, djur och människor. 

Exempelvis får vattenkraft som är märkt med Bra Miljöval inte torrlägga några vattendrag. 

Vidare projekterar Förbo även för solceller i ett flertal projekt. Bland annat i Landvetter 

centrum där Förbo bygger ett helt nytt kvarter, Landevigårdar och i det nya 

kvarteret, Tallspinnaren, på Säteriet i Mölnlycke där solceller på taket kommer förse husens 

allmänna utrymme med el. Förbo satsar även på att erbjuda sina hyresgäster parkeringsplatser 

med möjlighet till elbilsladdning. Under de senaste åren har Förbo monterat 14 laddstolpar i 

sina bostadsområden i Härryda kommun. I samband med att kvarteren Landevigårdar och 

Tallspinnaren blir färdiga kommer även dessa bostadsområden förses med elbilsladdare. 

                                                 
4 The international EDP system (u.å.) 
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Fastighetsfunktionen 

Fastighetsfunktionen ansvarar för kommunens lokaler. I detta ansvar ingår ansvar för 

upphandling, projektering, byggledning, kontroll vid ny-, om- och tillbyggnad av kommunens 

fastigheter samt ansvarar för drift och underhåll av kommunens lokaler. 

Tillsammans med sektorn för teknik- och förvaltningsstöds andra verksamheter är 

fastighetsfunktionen miljödiplomerad enligt Svensk Miljöbas. Detta innebär att det ständigt 

pågår granskning och utveckling av fastighetsfunktionens miljöarbete. Som ett led i 

miljödiplomeringen köper fastighetsfunktionen enbart in el från förnybara energikällor och 

främst fjärrvärme som är märkt med Bra miljöval. Idag finns det solcellsanläggningar på sju 

fastigheter som förvaltas av Härryda kommun och vid varje till-, om- och nybyggnation görs 

det en lönsamhetskalkyl för att installera solceller. Vidare arbetar fastighetsfunktionen med att 

avveckla de oljepannor som fortfarande finns kvar i kommunens fastigheter. I dagsläget finns 

det en plan för hur fastighetsfunktionen ska avveckla tre av sju oljepannor. Övriga fyra 

oljepannor kommer att läggas in i plan för avveckling alternativt omställning. 

 

3.4. Handlingsområde: Energieffektivisering 
Energieffektivisering innebär att energianvändningen optimeras så att samma nytta genereras 

av en mindre mängd energi, vilket kan leda till lägre utsläpp av växthusgaser. Även om den 

största delen av den energi som används av hushåll och till uppvärmning av byggnader i 

kommunen idag kommer från fossilfria källor så kan överskottet som uppstår om 

energiförbrukningen i kommun minskar, ersätta fossilbaserad energiförbrukning som sker på 

andra platser inom EU. Inom detta handlingsområde beskrivs hur Förbo och förvaltningen 

arbetar för att energieffektivisera sina fastigheter. 

Förbo 

Ytterligare ett mål som Förbo antagit genom Allmännyttans klimatinitiativ är att minska sin 

energiförbrukning med 30 procent fram till 2030 jämfört med 2007. För att uppnå detta har 

Förbo en driftgrupp som bland annat följer upp fastigheternas energi- och 

vattenförbrukning. Vidare byter Förbo även ut all belysning i sina områden till LED- 

belysning och alla gamla vattenkranar till engreppsblandare. På Säteriet i Mölnlycke, där 

bolaget har över 700 bostäder, har bolaget även satsat på att byta ut fönster, tilläggsisolera och 

installera ny mer energieffektiv ventilation.  

Förbo har även en hållbar renoveringsstrategi som bland annat går ut på att vid renoveringar 

så långt som möjligt satsa på effektiva energilösningar och bevara befintligt material. Vidare 

är nybyggnation ett prioriterat hållbarhetsområde och Förbo har som policy att all 

nybyggnation, som lägst, ska klara av certifieringen Miljöbyggnad Silvers krav på 

energieffektivitet. Exempelvis ska minst 70 procent av Boverkets energikrav verifieras med 

uppmätt energianvändning. 

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

• Agenda 2030 

✓ Mål 7. 2: Öka andelen förnybar energi i värden 
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Fastighetsfunktionen 

Enligt fastighetsfunktionens verksamhetsplan ska arbetet med att förvalta kommunens lokaler 

ske kostnadseffektivt med miljöarbete i fokus samt med strävan efter att optimera 

förvaltningens lokalanvändning och bygga klimatsmart. För att lyckas med detta har 

fastighetsfunktionen tagit fram en genomförandeplan som bland annat anger att frågan om 

effektiva och kostnadseffektiva energilösningar alltid ska lyftas vid de nyproduktioner som 

fastighetsfunktionen deltar i. 

Fastighetsfunktionen mäter även kontinuerligt energiförbrukningen på kommunens 

fastigheter. På så sätt går det att analysera vad energiförbrukningen beror på och göra 

förändringar som minskar energiförbrukningen. Vidare planerar fastighetsfunktionen att 

minska energianvändningen per kvadratmeter i kommunens lokaler med fyra procent från 

2018 (145 kWh/ kvm) till 2022 (139 kWh/ kvm). Detta ska bland annat ske genom 

kommunikation om lokalernas energiförbrukning med berörda hyresgäster. 

3.5. Handlingsområde: Energi- och klimatrådgivning 
För att nå uppnå satta mål inom energi och klimat räcker det inte med att invånare och företag 

har rätt förutsättningar för att agera energieffektivt och klimatsmart. Invånare och företag 

måste även ta till handling och agera. Därför är det viktigt att invånare och företag får 

information och bli inspirerade till att agera.  

För att hjälpa invånare och företag att agera energieffektivt och klimatsmart erbjuder Härryda 

kommun sedan många år gratis och opartisk energi- och klimatrådgivning för företag, 

organisationer och privatpersoner. Energi- och klimatrådgivaren ger tips och råd om hur 

företag, organisationer och privatpersoner kan minska sin energianvändning, gå över till ökad 

andel förnybar energi och sänka sina energikostnader. Rådgivningen sker både på distans, via 

mejl och telefon samt via platsbesök. Förutom att ge information till de som aktivt söker sig 

med frågor till kommunen, arbetar energi- och klimatrådgivaren även med att söka upp 

företag som kan vara i behov av energi- och klimatrådgivning. Klimat- och energirådgivaren 

samverkar även med olika delar av kommunkoncernen för att sprida information om 

energieffektiva och klimatsmarta lösningar. Den kommunala energi- och klimatrådgivningen 

finansieras med bidrag från Energimyndigheten och sedan 2020 utförs energi- och 

klimatrådgivningen via ett samverkansavtal mellan Borås stad och Härryda kommun. 

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

• Agenda 2030 

✓ Mål 7.3: Fördubbla ökningen av energieffektivitet  

✓ Mål 9.4: Uppgradera all industri och infrastruktur för ökad hållbarhet  

• Västra Götaland ställer om, klimat 2030   

✓ Fokusområde: Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler 

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

• Agenda 2030 

✓ Mål 13.3: Öka kunskapen och kapaciteten för att hantera klimatförändringarna 
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3.6. Handlingsområde: Kollektivtrafik 
Som framgår av nulägesbeskrivningen (se: bilaga 1) sker mest utsläpp av växthusgaser inom 

transportsektorn. För att minska transportsektorns utsläpp behöver resandet bli mer effektivt. 

Ett sätt att uppnå detta är att få fler att resa med kollektivtrafiken istället för med bil. För att 

motivera människor till detta behöver kollektivtrafiken vara välplanerad och välutvecklad. 

Kollektivtrafiken är i sig ett komplext system där många olika aktörer behöver samarbetar för 

att skapa en välplanerad och välutvecklad kollektivtrafik. 

Som kommun har Härryda inte direkt rådighet över kollektivtrafiken, utan det har Västra 

Götalandsregionen (VGR) som är regional kollektivtrafiksmyndighet. Däremot kan Härryda 

kommun vara med och påverka utvecklingen av kollektivtrafiken. I detta handlingsområde 

beskrivs Härryda kommuns samverkan med VGR, Västtrafik, Göteborgsregionen samt den 

rapport som den politiska arbetsgruppen för kollektivtrafikfrågor har sammanställt. 

Kommunens samverkan med Västragötalandsregionen 

Västra Götalandsregionen (VGR) är regional kollektivtrafiksmyndighet. Detta innebär att 

VGR har ansvaret och beslutsrätten för utvecklingen av regionens kollektivtrafik. För att peka 

ut den strategiska utvecklingen för kollektivtrafiken har VGR tagit fram ett 

trafikförsörjningsprogram som fastställer mål och strategier för kollektivtrafiken. Programmet 

arbetas fram av kollektivtrafiknämnden i samarbete med regionens kommuner och antas vart 

fjärde år av regionfullmäktige. Årligen sker en uppföljning av programmet och kommunerna 

ges då möjlighet att yttra sig. Inför kommande program framhöll kommunen i sitt yttrande att 

det är av betydelse att kollektivtrafiken inte bara tillgodoser resbehovet i stråk med ett stort 

antal resenärer utan att det även finns ett tillfredsställande basutbud för boende på 

landsbygden samt att stadstrafikområdet borde utvidgas till att även inkludera områden Väster 

om Landvetters flygplats. 

Kommunens samverkan med Västtrafik 

Västtrafik ägs av VGR och har till uppgift är att på uppdrag av kollektivtrafiknämnden 

planera och upphandla kollektivtrafik. I detta arbete utgår Västtrafik bland annat från 

trafikförsörjningsprogrammet. Vid upphandlingar av kollektivtrafik får berörda kommuner 

möjlighet att komma med inspel gällande sina behov och utvecklingsplaner. Utöver 

upphandlingarna gör Västtrafik årligen en större översyn av trafikutbudet och presenterar en 

trafikplan för kollektivtrafiken. I sitt yttrande över förslag på kommande trafikplan, framförde 

kommunen att förslaget påverkar kommunens näringsliv och invånare negativt och att 

kommunen istället för indragningar vill att fler får möjlighet att resa kollektivt. 

I samband med planering av nya områden finns det möjligheter för kommunen att utforma 

områden som är smidiga att kollektivtrafikförsörja. För att lyckas med detta bjuder 

förvaltningen ofta in Västtrafik i ett tidigt stadie i detaljplaneprocessen.  

Varje kommun har en utsedd kontaktperson i kollektivtrafikfrågor samt en motpart hos 

Västtrafik. På så sätt kan både kommunen och Västtrafik initiera en dialog med 

varandra. Som exempel har Härryda kommun initierat en fördjupad dialog med Västtrafik 

kring hur kollektivtrafiken till Bårhults industriområde kan utvecklas och även bjudit in 

företag vid Bårhult till dialogen.  
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Kollektivtrafiknätverket på Göteborgsregionen 

Kollektivtrafiknätverket på Göteborgsregionen är ett tjänstepersonsnätverk med 

representanter från regionens kommuner, företrädare från VGR, Västtrafik och Trafikverket. 

Nätverket sammanträder ca en gång per månad och diskuterar olika strategiska frågor samt 

bereder ärenden till det delregionala kollektivtrafikrådet. Genom nätverket får Härryda 

kommun möjlighet att tillsammans med andra kommuner hantera gemensamma utmaningar 

kopplat till kollektivtrafiken samt utbyta kunskaper och erfarenheter. 

Politisk arbetsgrupp för kollektivtrafiksfrågor 

I december 2019 tillsatte kommunstyrelsen en politisk arbetsgrupp för kollektivtrafikfrågor 

som fick i uppdrag att ta fram förslag på hur kollektivtrafiken i kommunen ska utformas. I 

januari 2021 slutredovisade arbetsgruppen sitt arbete i en rapport. I rapporten framgår bland 

annat övergripande ställningstagande i kollektivtrafiksfrågor. Till exempel att behov kopplat 

till utbud av kollektivtrafik och framkomlighet bör hanteras i kommunens strategiska 

planering. I samband med rapportens slutredovisning gav kommunstyrelsen förvaltningen i 

uppdrag att utreda de förslag som berör kommunens ansvarsområde samt att förvaltningen 

och ledarmöten från kommunstyrelsen ska delta i workshops med Västtrafik för att utröna hur 

kollektivtrafiken kan utvecklas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

handlingsområdet: 

• Agenda 2030 

✓ Mål 9.1: Skapa hållbara, motståndskraftiga och inkluderande infrastruktur 

✓ Mål 9.4: Uppgradera all industri och infrastruktur för ökad hållbarhet 

✓ Mål 11.2: Tillgängliggöra hållbara transportsystem för alla 

• Agenda 2030 

✓ Fokusområde: Hållbara transporter 

 

✓  
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4. Utvecklingsområden 
Enligt strategisk plan Agenda 2030 ska Härryda kommun vara ett föredöme inom 

hållbarhetsfrågor och kommunens arbete ska präglas av nytänkande och lärande. Som framgår 

av Energi- och klimatplanen så utför och planerar kommunens verksamheter, redan idag, att 

utföra många åtgärder inom energi- och klimatområdet. Dessa åtgärder är dock inte 

tillräckliga för att hantera den omställning som krävs för att uppnå kommunens energi- och 

klimatmål. 

För att förbli en attraktiv kommun och ett föredöme som klarar av att hantera morgondagens 

utmaningar inom energi- och klimatområdet behöver kommunkoncernen blicka framåt och 

genomföra fler åtgärder inom energi- och klimatområdet. Nedan presenteras framtida 

utvecklingsområden där kommunen har rådighet att utföra åtgärder som hjälper kommunen, 

invånare och företag att agera i linje med målen inom energi- och klimatområdet. 

 

4.1. Solenergi 
Ett sätt att öka andelen förnybar energi i den globala energimixen är att installera fler 

solceller. Under åren har solcellstekniken utvecklats och priset på solceller har sjunkit. Idag 

utgör solel mindre än en procent av den totala elproduktionen, men enligt Energimyndigheten 

är det möjligt att fem till tio procent av Sveriges energianvändning 2040 kommer komma från 

solenergi. Kommunen kan arbeta med att främja utvecklingen av solelsproduktionen genom 

att öka andelen solceller på kommunens fastigheter samt genom att stötta och inspirera privata 

fastighetsägare att installera solceller. 

Solceller på kommunens fastigheter 

I dag finns solcellsanläggningar på sju olika fastigheter som förvaltas av Härryda kommun 

och vid varje till-, om- och nybyggnation görs det en lönsamhetskalkyl för att installera 

solceller. Förvaltningen ser positivt på utvecklingen med fler installerade solcellsanläggningar 

och 2016 genomfördes en solenergiutredning för att undersöka vilka av kommunens 

fastigheters tak som har en lämplig placering för produktion av solenergi.  

Innan det beslutas att det ska ske en installation av solceller på en befintlig fastighets tak 

behöver flera parametrar vägas samman. Bland annat är takets återstående beräknade 

livslängd en viktig faktor som avgör hur länge anläggningen kan nyttjas. Enligt den 

beräkningsgrund för byte av tak som används av fastighetsfunktionen bedöms ett tak ha en 

livslängd på ungefär 40 år och en solcellsanläggning en livslängd på ungefär 30 år. 

För att uppnå den största samordningsvinsten bedömer förvaltningen att installation av 

solcellsanläggningar bör prioriteras på byggnader vars tak ska bytas inom några år. För att 

främja utvecklingen av fler installerade solcellsanläggningar ytterligare kan 

fastighetsfunktionen vid inventeringar av kommunens fastigheter göra en bedömning om det 

är skäligt att tidigarelägga en del takbyten för att installera solcellsanläggningar. 
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Information till privata fastighetsägare 

2018 infördes ett undantag från krav på bygglov för vissa solfångare och solcellspaneler i 

plan- och bygglagen. Enligt undantaget är installation av solceller eller solfångare som 

monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial, och som inte medför 

att byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas, i vissa fall bygglovsbefriade. 

För att ytterligare främja att privata fastighetsägare väljer att producera solenergi på sina 

fastigheter kan kommunen satsa på att genomföra olika typer av informationsinsatser. T.ex. 

kan kommunen sprida information gällande solceller till bygglovssökande i kommunen, 

anordna informationskvällar kring solceller, uppmuntra företag som äger stora lager- och 

industribyggnader att uppföra solcellsparker på taken och vid bygglovsansökningar 

rekommendera sökande att kontakta kommunens energi- och klimatrådgivare.  

 

4.2. Laddinfrastruktur 
Som framgår av nulägesbeskrivningen (se: bilaga 1) så är det inom transportsektorn som mest 

utsläpp av växthusgaser sker och där energikällan oljeprodukter används som mest. För att 

minska transportsektorns utsläpp av växthusgaser behöver resandet bli mer effektivt och 

antalet resor som sker med fossildrivna fordon måste minska.  

För att en övergång till fler elektrifierade fordon ska kunna ske behövs en välutvecklad 

laddinfrastruktur med flera olika typer av laddningsmöjligheter. En välutvecklad 

laddinfrastruktur är beroende av två faktorer, dels en välplanerad geografisk placering av 

fysiska laddpunkter, dels att elnätet klarar av att möta det ökade effektbehovet som en 

elektrifiering av transportsektorns kommer att medföra. 

Fysiska laddpunkter 

Det främsta behovet av laddpunkter finns där elfordon står parkerade en längre tid, som vid 

hemmet och vid arbetsplatsen. Denna form av laddinfrastruktur utgörs främst av icke-

publik laddning och sätts upp av privata markägare. Samtidigt utgör publika 

laddningspunkter, så som snabbladdare och destinationsladdare, ett viktigt komplement för att 

skapa ett fulltäckande system för laddinfrastruktur i kommunen.  

För att främja en utveckling av en heltäckande laddinfrastruktur kan kommunen ta fram en 

strategi kring hur kommunen vill att laddinfrastrukturen i kommunen ska utvecklas. En sådan 

strategi kan bland annat innehålla riktlinjer kring uppsättande av publika laddare på 

kommunens mark, hur kommunen ska samverka med privata aktörer för att främja att 

laddpunkter etableras i tillräckligt stor utsträckning samt riktlinjer kring vilken roll 

kommunen ska ta för att främja en regional laddinfrastruktur. 

Ökat effektbehov 

I samband med att transportsektorn elektrifieras kommer efterfrågan på el öka och medföra ett 

ökat effektbehov. En avgörande faktor för att klara av att möta denna efterfrågan är att 

elinfrastrukturen utvecklas så att elnätet kan hantera denna belastningsökning.  

HEAB som är den verksamhet som ansvarar för den största delen av elnätet i kommunen 

arbetar idag med att analysera hur elbehovet kommer att se ut i framtiden ur ett både 
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kortsiktigt och långsiktigt perspektiv. I det kortsiktiga perspektivet, ungefär femton år framåt, 

bedömer HEAB att det befintliga elnätet är rustat för att möta efterfrågan på ökad effekt. I ett 

längre perspektiv bedömer dock HEAB att det behöver göras investeringar i elnätet som 

klarar av att leverera en ökad effekt. HEAB investerar årligen för att förbättra elnätet i 

kommunen och planerar löpande för framtida investeringar. 

Via ägarstyrning kan kommunen uppmuntra HEAB att prioritera de investeringar som krävs 

för att säkerställa att det kommunala elnätet är välutvecklat och stödjer ett ökat effektbehov i 

laddinfrastrukturen.  

4.3. Parkering som styrmedel 
Tillgången på parkeringsplatser är en av de faktorer som har störst betydelse för val av 

transportmedel och resmönster. Därför har möjligheten att använda parkering som strategiskt 

styrmedel för att främja ett hållbart resande en stor potential att lyckas. 

Genom att kommunen tar fram principer kring samutnyttjande av parkeringsanläggningar, 

pendelparkeringars placering, kvalitetskrav på cykelparkeringar samt riktlinjer för att hantera 

parkering vid ny- och ombyggnation av bostäder och verksamheter kan kommunen främja ett 

mer hållbart resande. 

4.4. Hållbar trafikstrategi 
I utvecklingsinriktning för översiktsplanen, Mölnlycke stadsbyggnadsstudie och i 

samrådshandlingarna för den fördjupade översiktsplanen för Landvetter södra framhålls 

vikten av att fler väljer att transportera sig med kollektivtrafik, gång och cykel. För att främja 

denna utveckling ytterligare kan kommunen ta fram en kommunövergripande trafikstrategi.  

Med en trafikstrategi går det att skapa en helhetssyn för hur kommunen ska arbeta för att 

åstadkomma ett långsiktigt hållbart transportsystem som står i samklang med den utveckling 

som kommunen i övrigt vill uppnå. Genom att peka ut en långsiktig riktning för hur 

trafiksystemen i kommunen ska utvecklas till att bli effektiva och hållbara blir det möjligt att 

ta fram systematiska verktyg och metoder som kan hjälpa kommunen att utvecklas i rätt 

riktning. 

4.5. Samverkan mellan förvaltningen och de kommunala bolagen 
Många av de områden där kommunen behöver göra mer för att uppnå kommunens energi- och 

klimatmål berör både verksamheter inom förvaltningen och de kommunala bolagen. För att 

hitta lösningar och driva igenom åtgärder som gör det möjligt att uppnå de satta målen 

bedömer förvaltningen att det finns ett behov av att etablera olika samverkansformer mellan 

förvaltningen och de kommunala bolagen samt aktivt arbeta med ägarstyrning inom ett flertal 

frågor rörande energi och klimat. Detta kan vara frågor rörande solenergi, laddinfrastruktur, 

främjande av klimatsmarta beteenden och energieffektiviseringsåtgärder. 
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5. Miljöbedömning 
I samband med att kommuner och myndigheter tar fram planer och program ska en 

behovsbedömning av en strategisk miljöbedömning göras. Syftet med bedömningen är att 

integrera miljöaspekter i planering och beslutsfattande så att en hållbar utveckling främjas. 

Avgörande för ifall energi- och klimatplanen kräver en miljöbedömning är om planen kan 

antas medföra en betydande miljöpåverkan. För att avgöra detta ska kommunen identifiera de 

omständigheter som talar för eller emot en betydande miljöpåverkan. 

Härryda kommuns energi- och klimatplan är ett paraplydokument som har som syfte att ge en 

samlad bild över kommunkoncernens strategier, planer och arbetssätt för att skapa 

förutsättningar för energi- och klimatsmarta boenden, lokaler och transporter. Planen medför 

på så sätt inga ingrepp i miljön och kan inte sägas ha en direkt eller indirekt miljöpåverkan. 

Utifrån detta görs bedömningen att energi- och klimatplanen inte kan antas medföra en 

betydande miljöpåverkan och därför finns det inte heller ett behov att genomföra en strategisk 

miljöbedömning. 

I samband med att kommunkoncernens verksamheter vidtar åtgärder inom  

utvecklingsområdena kommer, där så krävs, separata miljöbedömningar gällande åtgärdernas 

påverkan att genomföras. 

 

6. Kommunikation 
Kommunikation är en nyckelfråga och en strukturell förutsättning för att kunna skapa ett mer 

energieffektivt samhälle och minska utsläppen av växthusgaser. Genom en strategisk och 

kontinuerlig kommunikation kan kommunen visa vad som görs inom energi- och 

klimatområdet samt stötta och inspirera invånare och företag att minska energiåtgången och 

hitta nya klimatsmarta vanor och arbetssätt.  

I dagsläget finns mycket information inom energi- och klimatområdet på kommunens 

hemsida. Innehållet är omfattande och frågan spänner över flera verksamhetsområden. Det 

kan göra det svårt att få en samlad bild över kommunens arbete för att säkra en tryggad 

energiförsörjning och minska negativ klimatpåverkan. Befintlig information på kommunens 

hemsida kopplad till energi- och klimatområdet ska ses över. Informationen behöver 

uppdateras kontinuerligt och kopplas ihop för att ge en tydligare, samlad bild av det arbete 

som görs på området. Till exempel så ska information om vad olika sektorer/verksamheter gör 

i frågor som berör energi och klimat samlas på ett tydligare sätt och kopplas samman med det 

förvaltningsgemensamma arbetet för hållbar utveckling. Syftet är att visa på vad som redan 

görs men också visa på den progression som sker i arbetet från olika håll och därmed ger en 

ökad accelerationstakt. Det gör informationen om energi- och klimatfrågorna tydlig utifrån ett 

invånar-, företags- och kundperspektiv.  

En kommunikationsplan ska upprättas för energi- och klimatplanen och kontinuerliga 

kommunikationsinsatser ska genomföras. Tydlig information om planens syfte, innehåll och 

uppföljning ska finnas på kommunens hemsida. Dessutom ska nyheter, genomfört, pågående, 

och kommande arbete inom respektive handlings- och utvecklingsområde kommuniceras, på 

kommunens hemsida, sociala medier, pressmeddelanden samt andra kanaler. 
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Bilaga: Energianvändning och utsläpp av växthusgaser i Härryda 
kommun 
Följande nulägesbeskrivning syftar till att redovisa energitillförseln från olika energikällor, 

användningen av energi inom olika sektorer samt utsläppen av växthusgaser som sker inom 

Härryda kommuns geografiska gränser. Nulägesbeskrivningen är beroende av tillgänglig data 

och utgår ifrån 2017 för att beskriva tillförseln och användningen av energi samt 2018 för att 

beskriva utsläppen av växthusgaser. 

 

Energitillförsel 

Med energitillförsel avses all den energi som överförs via det lokala el- och fjärrvärmenätet, 

samt all energi som överförts till energisystemet för drift, uppvärmning eller transporter. 

Totalt tillfördes 793 GWh energi under 2017, vilket var en ökning med ca 15 procent sedan 

2013 (ca 690 GWH). Den största energikällan 2017 var el, ca 370 GWh, varav ca 3 GWh kom 

ifrån förnybara källor så som sol, vind och vatten. Ca 270 GWh kom från olja, 99 GWh från 

biobränsle, 55 GWh från biodrivmedel och 4 GWh från gasol/naturgas. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data hämtad från Länsstyrelsernas energi- och klimatsamordning5. 

 

Energiförbrukning 

Energiförbrukningen avser i detta avsnitt all energi som används inom Härryda kommuns 

geografiska område. 2017 uppgick energiförbrukningen i Härryda kommun till totalt 754 

GWh, vilket motsvarade ca 20 MWh per invånare. Detta var lågt i jämförelse med andra 

kommuner i Västra Götalandsregionen där genomsnittet uppgick till ca 38 MWh per invånare. 

Att energiförbrukningen per invånare i Härryda kommun, relativt andra kommuner i Västra 

Götalandsregionen, var lågt kan förklaras genom att det inte fanns några tunga industrier i 

kommunen samtidigt som det fanns många nybyggda energieffektiva byggnader i kommunen.  

 

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

Under 2017 var transportsektorn den största energiförbrukande sektorn i kommunen och 

använde totalt 316 GWh. Därefter förbrukade hushållen den största mängden och använde 

totalt 236 GWh (i sektorn hushåll ingår energiförbrukningen för småhus, flerbostadshus och 

fritidshus). Industrisektorn förbrukade 54 GWh, jord- och skogsbrukssektorn ca 3 GWh, den 

offentliga sektorn förbrukade ca 35 GWh och inom övriga tjänster7 förbrukades ca 111 GWh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data hämtad från Länsstyrelsernas energi- och klimatsamordning8 

                                                 
6Länsstyrelserna, 2018  
7Elförsörjning av kontor, lager o.dyl., gasförsörjning, försörjning av värme och kyla, parti- och detaljhandel, hotell- och 

restaurangverksamhet, magasinering och stödtjänster till transporter, post och kurirverksamhet, finans- och 

försäkringsverksamhet, fastighetsförvaltning, uthyrning, leasing, databehandling o.a. företagstjänster, annan 

serviceverksamhet, informations- och kommunikationsverksamhet (SCB 2018).  
8Länsstyrelserna, 2014, Länsstyrelserna 2016 & Länsstyrelserna 2018 
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Sedan 2013 har den totala energiförbrukningen ökat med ca 14 procent och 

energiförbrukningen per invånare har ökat med ca 11 procent. Även om den totala ökningen 

kan härledas till en ökad energiförbrukning inom samtliga sektorer, förutom jord- och 

skogsbrukssektorn, så beror den största delen av ökningen på att energiförbrukningen inom 

transportsektorn ökat med 40 procent. 

 

Utsläpp av växthusgaser  

Informationen gällande utsläppen av växthusgaser avser de territoriella utsläppen av alla typer 

av växthusgaser omräknat till koldioxidekvivalenter9. Att informationen enbart avser de 

territoriella utsläppen av växthusgaser innebär att det enbart är utsläpp som skett inom 

Härryda kommuns geografiska gränser som redovisas. Då många varor och tjänster som 

nyttjas av kommunens invånare är producerade utanför kommunen och därför även orsakat 

utsläpp av växthusgaser på platser utanför kommunen ger inte de territoriella utsläppen hela 

bilden av de växthusgasutsläpp som Härryda kommuns invånare orsakat. För att göra detta 

måste de konsumtionsbaserade utsläppen av växthusgaser beräknas. Idag finns det ingen data 

som visar på hur Härryda kommuns invånares konsumtionsbaserade utsläpp ser ut, men 

Naturvårdverket beräknar att de konsumtionsbaserade utsläppen av växthusgaser i Sverige 

uppgår till cirka 9 ton per person och år10.  

2018 uppgick de territoriella utsläppen av växthusgaser i Härryda kommun till ca 131 305 

ton, vilket motsvarade ungefär 3,5 ton per invånare i kommunen. Vilket är lågt i jämförelse 

med Västra Götalandsregionen där genomsnittet uppgift till ca 6,1 ton per invånare under 

2018. Precis som för energiförbrukningen beror detta framförallt på att det inte finns några 

tunga industrier i kommunen. 

Den största mängden utsläpp av de territoriella växthusgaserna generades 2018 av 

transportsektorn (103 849 ton). Inom transportsektorn var personbilar (66 313 ton) följt av 

lastbilar (28 346 ton) och därefter inrikesflyg (3 149 ton) de transportslag som släppte ut mest 

växthusgaser. Efter transportsektorn är sektorn arbetsmaskiner11 den sektor som släppte ut 

mest växthusgaser (15 226 ton). 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

                                                 
9 Koldioxidekvivalenter är en gemensam måttenhet som anger den växthusdrivande effekten hos en gas uttryckt som den 

mängd koldioxid som ger samma klimatpåverkan, till exempel motsvarar 1 kg metan klimatpåverkan av 25 kg koldioxid i ett 

hundraårsperspektiv. 

 
10 Naturvårdverket 2020 
11 Arbetsmaskiner ifrån industri-, byggnads-, skogs- och jordbrukssektorn samt arbetsmaskiner inom kommersiella och 

offentliga verksamheter, hushållens arbetsmaskiner, skotrar, fyrhjulingar och flygplatser och hamnar m.m. SCB (2018) 
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Data hämtad från Nationella emissionsdatabasen12 
 

1990 var de totala utsläppen av växthusgaser i kommunen ungefär 161 708 ton och ungefär 6 

ton per invånare. Sen dess har de totala utsläppen minskat med ca 18 procent och utsläppen 

per invånare minskat med ca 43 procent. Den största minskningen av utsläpp har skett inom 

sektorn för egen uppvärmning av bostäder och lokaler som minskat med 87 procent. Inom 

sektorn för arbetsmaskiner har dock utsläppen av växthusgaser ökat med ca 30 procent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data hämtad från Nationella emissionsdatabasen 

 

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

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

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

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

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

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

vatten. 
 Kommunens energiförsörjning är miljöanpassad, trygg och säker. 

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

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

organiska ämnen ska minska. 
 
Trafik: 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Effektiva transporter med låg klimatbelastning 

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

 
För transportmålet ytterligare ett antal delmål. 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

Page 57 of 463



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-04-02 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 150        Dnr 2020KS166 

Energi- och klimatplan för Härryda kommun  

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

Beslut 

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

---------------------- 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2021-03-30 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 95  Dnr 2020VFN531 

Svar på motion om resursfördelning i kommunens skolor  
 
Beslut 
Välfärdsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige bifaller motionen.  
  
Välfärdsnämndens förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt välfärdsnämndens förslag. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 12 november 2020 § 222 att till välfärdsnämnden 
remittera motion från Oskar Sköld (S), Siw Hallbert (S) och Jonas Andersson (S) om 
resursfördelning i kommunens skolor.   
  
Motionärerna föreslår att förvaltningen ges i uppdrag att se över vilka möjligheter som finns 
inom befintlig ram att förändra fördelningen för att skapa ökad likvärdighet och genom en 
omvärldskartläggning ta fram ett underlag för en framtida resursfördelningsmodell med syfte 
att öka likvärdigheten för eleverna. Modellen ska ge förutsättningar för en väl fungerande 
uppföljning av resursanvändandet kopplat till skolresultat.  
  
Förvaltningen bedömer att motionen bör bifallas och nuvarande resursfördelningsmodell bör 
utvärderas i enlighet med motionärernas förslag. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 4 mars 2021  
 Socioekonomisk resursfördelning till skolor, Sveriges kommuner och regioner 2014 
 Motion om resursfördelning i kommunens skolor 

  

Förslag till beslut på sammanträdet  
Maria Kornevik Jakobsson (C) föreslår med instämmande av Siw Hallbert (S) att 
välfärdsnämnden föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen samt att välfärdsnämnden 
föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt 
välfärdsnämndens förslag. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2021-03-30 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

 
Beslutsgång  
Ordföranden frågar om välfärdsnämnden bifaller Marias Kornevik Jakobssons förslag och 
finner att så sker. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

Sektorn för utbildning, kultur och fritid 

Elin Rosén 

 

 

 

 

 

 Datum   

 2021-03-04   

 

 

 

 

 

Välfärdsnämnden 

 

 

 

Diarienummer 

2020VFN531 610 

 

 

Svar på motion om resursfördelning 

Förslag till beslut 

 

Välfärdsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige bifaller motionen.  

 
Välfärdsnämndens förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt 

välfärdsnämndens förslag.  

 

Sammanfattning av ärendet  

Kommunfullmäktige beslutade den 12 november 2020 § 222 att till 

välfärdsnämnden remittera motion från Oskar Sköld (S), Siw Hallbert (S) 

och Jonas Andersson (S) om resursfördelning i kommunens skolor.   

  

Motionärerna föreslår att förvaltningen ges i uppdrag att:  

• se över vilka möjligheter som finns inom befintlig ram att förändra 

fördelningen för att skapa ökad likvärdighet och   

• genom en omvärldskartläggning ta fram ett underlag för en framtida  

resursfördelningsmodell med syfte att öka likvärdigheten för 

eleverna. Modellen ska ge förutsättningar för en väl fungerande 

uppföljning av resursanvändandet kopplat till skolresultat.  

 

Förvaltningen bedömer att motionen bör bifallas och nuvarande 

resursfördelningsmodell bör utvärderas i enlighet med motionärernas 

förslag. 
 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse 4 mars 2021  

• Socioekonomisk resursfördelning till skolor, Sveriges kommuner 

och regioner 2014 

• Motion om resursfördelning i kommunens skolor 
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Ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 12 november 2020 § 222 att till 

välfärdsnämnden remittera motion från Oskar Sköld (S), Siw Hallbert (S) 

och Jonas Andersson (S) om resursfördelning i kommunens skolor.   

  

Motionärerna föreslår att förvaltningen ges i uppdrag att:  

• se över vilka möjligheter som finns inom befintlig ram att förändra 

fördelningen för att skapa ökad likvärdighet och   

• genom en omvärldskartläggning ta fram ett underlag för en framtida  

resursfördelningsmodell med syfte att öka likvärdigheten för 

eleverna. Modellen ska ge förutsättningar för en väl fungerande 

uppföljning av resursanvändandet kopplat till skolresultat.  

  

Kommunstyrelsen beslutade den 26 november 2012 § 299 om att tillämpa 

en resursfördelningsmodell inom grundskolan i syfte att främja likvärdig 

utbildning. Resursfördelningsmodellen baseras på skolornas sociala 

sammansättning i form av föräldrarnas utbildningsnivå samt andel elever 

med utländsk bakgrund.   

  

En utredning av resursfördelningsmodellen genomfördes under våren 2017. 

Utredningen föreslog att den viktade resursfördelningsmodell som används i 

skolorna skulle tillämpas också för fritidshemmets verksamhet. Mot 

bakgrund av utredningen lämnade förvaltningen inför budget 2018 förslag 

om att införa socioekonomisk resursfördelning också för 

fritidsverksamheten. Kommunfullmäktige antog budget/plan den 13 

november 2017 § 193.   

  

Socioekonomisk resursfördelning  

Syftet med en socioekonomisk resursfördelning är att skapa likvärdiga 

förutsättningar för eleverna oberoende av vilka skolor de går på. Ett sätt för 

kommuner att arbeta kompensatoriskt är att differentiera fördelningen av 

ekonomiska resurser. I praktiken innebär detta att pengar styrs till skolorna 

utifrån skolornas elevsammansättning. Omfördelningen ska kompensera för 

att behoven är olika stora hos eleverna på olika skolor beroende på 

elevernas bakgrund.  

  

2014 infördes ett krav i skollagen på att kommunerna ska fördela resurserna 

efter barns och elevers olika förutsättningar och behov, 2 kap. 8 b § 

skollagen (2010:800).   

  

Skolverket analyserar skolresultaten utifrån bland annat förändrarnas 

utbildningsnivå i verktyget SALSA. Den faktor som i skolforskning visat 

sig ha starkast samband med om eleven inte uppnår målen är föräldrarnas 

utbildningsnivå.   

  

Resursfördelningsmodeller i landets kommuner  

Under 2017 och 2018 genomförde SKR en enkät bland Sveriges kommuner. 

Enkäten visar att 157 av 277 svarande kommuner, vilket motsvarar närmare 

sex av tio kommuner, tillämpar en socioekonomisk resursfördelningsmodell 
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för grundskolan. Hela tre fjärdedelar av storstads- och storstadsnära 

kommuner använder en socioekonomisk resursfördelning.  

  

De vanligast förekommande faktorerna i de modeller som kommunerna 

använder sig av för att omfördela ekonomiska resurser är vårdnadshavarnas 

utbildningsnivå och utländsk bakgrund. Andra faktorer som förekommer är 

kön, förekomsten av försörjningsstöd i familjen samt 

familjesammansättning, det vill säga om eleven bor med en eller båda sina 

föräldrar.   

  

Resursfördelningsmodell i grundskolan i Härryda kommun  

I grundskolornas resursfördelning lyfts 20 procent av elevpengen för 

pedagogisk personal ut (för förskoleklass, årskurs 1–9 samt för fritidshem) 

och fördelas om med hjälp av två socioekonomiska variabler; föräldrars 

utbildningsnivå och utländsk härkomst. Totalt innebär det att ca 72 mnkr 

ingår i den socioekonomiska resursfördelningen. Alla kommunala 

grundskolor i Härryda kommun är med i modellen och samtliga fristående 

skolor oavsett lägeskommun. Samtliga skolor får sedan åter ett belopp 

utifrån de socioekonomiska faktorerna.  

 

Det är bara personalbudgeten som påverkas av omfördelningen, exempel på 

ersättning som inte påverkas är bidraget för lokalkostnader eller 

skolmåltider. Det finns en framräknad omfördelning för tidigareskolor och 

en för senareskolor i kommunen.    

  

Resursfördelningsmodellen i Härryda kommun följdes upp senast 2017. I 

samband med översynen föreslog förvaltningen det tillägg till modellen som 

gjorde att fritidshemmet inkluderades i omfördelningen från och 

med 2018.   

  

Förvaltningens bedömning  
Förvaltningen bedömer att motionen bör bifallas och nuvarande 

resursfördelningsmodell bör utvärderas i enlighet med motionärernas 

förslag. 

 

Beredning av ärendet i välfärdsnämnden och kommunstyrelsen 

Välfärdsnämnden bereder detta ärende till kommunfullmäktige eftersom det 

ligger inom nämndens verksamhetsområde. Kommunstyrelsen har dock ett 

beredningsansvar för ärenden till kommunfullmäktige och ska ges tillfälle 

att yttra sig i ärenden som beretts av annan nämnd.   

 

 

 

Päivi Malmsten Paula Palmdahl 

Sektorschef Verksamhetschef 
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Med denna skrift vill Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ge stöd och 

vägledning till kommuner som har behov av att utforma sin resursfördelning till 

skolorna baserat på skillnader i elevgruppernas socioekonomiska 

sammansättning.  Skriften belyser vad man som kommun bör tänka på när man 

tar fram och beslutar om en sådan fördelningsmodell. Vilka och hur många 

faktorer ska man använda för att skatta skillnaderna mellan skolorna? Hur stor 

ska omfördelningen vara? Hur skapar man förståelse och acceptans för 

kommunens sätt att fördela resurserna, även på de skolor som får mindre pengar 

än andra? Hur kan kommunen göra för att följa upp att resurserna används 

effektivt? Detta är exempel på några frågor som berörs i skriften. 

Skriften vänder sig i första hand till tjänstemän som ska utforma en 

socioekonomisk fördelningsmodell och till förtroendevalda som ska besluta om 

den. Skriften tar sin utgångspunkt i socioekonomisk resursfördelning till 

grundskolor, men de flesta resonemangen är även giltiga för motsvarande 

fördelning till förskolor och gymnasieskolor. I en bilaga berörs kortfattat vad 

som kan vara specifikt för resursfördelningen i dessa skolformer. 

Skriften har på uppdrag av SKL skrivits av Boel Vallgårda. Projektledare och 

medförfattare på SKL har varit Eva-Lena Arefäll. 

Stockholm i juni 2014 

 

Per-Arne Andersson 

Direktör/avdelningschef  

Avdelningen för lärande och arbetsmarknad 

  

Förord 
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Sammanfattning  
Likvärdigheten i den svenska skolan behöver förbättras. Det handlar dels om att 

öka likvärdigheten inom samma skola genom att stötta alla lärares möjligheter 

att få alla elever i klassen att lyckas. Men det handlar också om att öka 

likvärdigheten mellan skolor. Resultatskillnaden mellan skolor har ökat markant 

de senaste åren. Det är en oroväckande utveckling som måste brytas.    

En av nycklarna till att minska resultatskillnaderna mellan skolor är att det i 

varje kommun finns en strategisk och medveten resursfördelning. Hur 

resurserna till skolan bäst fördelas är en komplex fråga och det finns ingen 

generell modell som fungerar i alla kommuner. Men ett sätt att förbättra 

likvärdigheten mellan skolorna i en kommun kan vara att differentiera 

ersättningen eller pengen som skolorna får att röra sig med, genom att använda 

sig av socioekonomisk resursfördelning.  

Här följer en sammanfattning av de olika stegen i kommunens arbete med 

socioekonomisk resursfördelning såsom de beskrivs i denna skrift:  

Steg 1. Ta reda på vilka skillnader som finns 

Ta reda på om det finns systematiska skillnader i den socioekonomiska 

elevsammansättningen på de olika skolorna i kommunen, även fristående 

skolor. Beställ data om elevernas socioekonomiska bakgrund som kommunen 

vet eller tror har samband med elevernas behov av stöd och stimulans i skolan.  

Steg 2. Ta fram en modell för att beräkna skillnaderna i behov   

Bestäm vilka faktorer som ska vara med i kommunens resursfördelningsmodell 

och vilken vikt eller betydelse de ska ges. Välj och vikta faktorerna utifrån vad 

kommunen vet om olika elevgruppers behov av stöd och stimulans, eller utifrån 

statistiska samband mellan elevers socioekonomiska bakgrund och deras 

skolresultat.  
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Steg 3. Beräkna hur behoven varierar mellan skolorna – årliga 

beräkningar 

Skatta hur behoven varierar mellan skolorna det aktuella året med hjälp av de 

faktorer som valts och viktats. Ta fram ett index genom att multiplicera vikterna 

med andelen elever med olika bakgrund, eller genom att statistiskt beräkna 

risken att inte nå målen i skolan.  

Steg 4. Avgöra graden av omfördelning 

Ta ställning till hur stor andel av budgeten som ska avsättas för socioekonomisk 

ersättning och hur stor omfördelningen ska vara. Utgå från uppskattningar av 

vad olika insatser kostar för en skola att genomföra. Överväg hur mycket mer 

resurser som den eller de skolor med en socioekonomiskt utmanande situation 

behöver för att det ska bli likvärdigt mellan skolorna i kommunen.  

Steg 5. Informera om resursfördelningsmodellen  

Skapa legitimitet för kommunens sätt att fördela resurser till skolorna genom att 

informera om fördelningsprinciperna. De måste förstås och accepteras av de 

berörda, inte minst rektorerna. Kom ihåg att informera även den fristående 

regin. Förklara vad som är syftet med modellen och varför skolorna får olika 

mycket pengar. Tänk på vilka begrepp och ord som används i informationen för 

att inte skapa en negativ bild.   

Steg 6. Följa upp vad ersättningen leder till  

Låt skolorna redogöra för hur de använder sina resurser och ta reda på hur 

elevernas resultat påverkas. Utforma uppföljningen så att den blir ett bidrag till 

skolornas systematiska kvalitetsarbete snarare än en kontroll. Försök att ta reda 

på om det är just de insatser som den socioekonomiska ersättningen möjliggör 

som har effekter för elevernas resultat.  

Steg 7. Följa upp modellens träffsäkerhet   

Kom ihåg att det inte finns något perfekt sätt att fördela resurser och att stabila 

förutsättningar har ett värde. Men justera i modellen om det finns ett underlag 

som tydligt visar att modellen inte är tillräckligt träffsäker eller har andra 

brister. Följ upp om graden av omfördelning ligger på en rimlig nivå.  
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Om resursfördelning och 

likvärdighet  
En av grundbultarna i det svenska skolsystemet är likvärdighetsprincipen. Den 

handlar dels om lika tillgång till utbildning och dels om lika kvalitet på 

utbildningen. Ytterligare en aspekt av likvärdighetsprincipen är att utbildningen 

ska vara kompenserande och uppväga skillnader i barnens och elevernas 

förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.  

Men likvärdigheten i den svenska skolan brister. Skillnaderna i elevresultat 

mellan kommuner är i och för sig små och har enligt en av de få 

forskningsrapporter som finns endast ökat något sedan 1980-talet
1
. Men 

skillnaden mellan skolor har ökat påtagligt de senaste åren. Detta är 

oroväckande och en utveckling som måste brytas. 

En av nycklarna till att minska resultatskillnaderna mellan skolor och förbättra 

likvärdigheten är att ha en strategisk och medveten resursfördelning till 

skolorna. Detta verktyg förfogar kommunerna över, både i sin roll som 

huvudman för merparten av landets skolor och i sin roll att fördela resurser till 

samtliga skolor, oavsett om de bedrivs i kommunal eller fristående regi.  

Hur resurserna till skolan bäst fördelas är en komplex fråga och det finns ingen 

perfekt eller generell modell som fungerar i alla kommuner. Men ett sätt att 

förbättra likvärdigheten mellan skolorna i en kommun kan vara att differentiera 

ersättningen eller pengen som skolorna får att röra sig med genom att använda 

sig av socioekonomisk resursfördelning.  

Vad är socioekonomisk resursfördelning? 

Socioekonomisk resursfördelning innebär att pengar styrs till skolorna utifrån 

skolornas elevsammansättning. Fördelningen, eller omfördelningen om man så 

vill, ska kompensera för att behoven är olika stora hos eleverna på olika skolor 

beroende på elevernas bakgrund. Syftet med en socioekonomisk 

resursfördelning är att skapa likvärdiga förutsättningar för eleverna oberoende 

av vilka skolor de går på. Det vill säga att skolor får mer resurser om de har 

                                                      
1
 Böhlmark och Holmlund: ”20 år med förändringar i skolan. Vad har hänt med likvärdigheten?” 

SNS 2011 
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många elever som kan antas ha större behov av stöd och stimulans för att nå 

målen. 

Det är motiverat att ha en socioekonomisk resursfördelning om det finns 

påtagliga resultatskillnader mellan skolorna och om det kan antas bero på att 

eleverna har olika socioekonomiska bakgrund på de olika skolorna. Då behöver 

kommunen fördela resurserna mellan skolorna med hänsyn till dessa skillnader. 

Enkelt uttryckt kan man säga att en socioekonomisk fördelning behövs när det 

systematiskt samlas fler elever med större behov på vissa skolor. 

Page 74 of 463



 Socioekonomisk resursfördelning till skolor 10 

Kommunens olika roller i 

resursfördelningen 
Det är viktigt att skilja på kommunens olika roller när det gäller 

resursfördelningen till skolor. Kommunen har dels rollen som finansiär av både 

kommunala och fristående skolor, dels rollen som huvudman för sina 

kommunala skolor.  

Kommunen som finansiär  

I rollen som finansiär ska kommunen förutom likvärdighetsprincipen tillämpa 

den så kallade likabehandlingsprincipen, som innebär att kommunala och 

fristående skolor ska ha lika villkor. Om en del av kommunens elevpeng består 

av en socioekonomisk ersättning så ska det avse både kommunala och 

fristående skolor.  

De allra flesta elever går i grundskolan i en kommunal eller fristående skola i 

den kommun där de bor. Men det förekommer också att elever går i skolan 

utanför den kommun där de är folkbokförda, antingen i en kommunal eller 

fristående skola. Även för dessa elever ska hemkommunen betala och behöver 

överväga hur den socioekonomiska ersättningen hanteras i den interkommunala 

ersättningen och i bidragen till fristående skolor utanför kommunen.   

I sin roll som finansiär kan kommunen också behöva ta hänsyn till att skolor har 

olika förutsättningar som inte hänger samman med socioekonomiska faktorer. 

Exempelvis har små skolor på landsbygden ofta fördyrande förutsättningar. 

Sådana skillnader kan kommunen kompensera för på annat sätt, exempelvis 

genom att ha en särskild modell för att ge högre ersättning till sådana skolor. 

Det är viktigt att hålla en sådan ersättning separerad från den socioekonomiska 

ersättningen och att även här tillämpa likabehandlingsprincipen. Om kommunen 

ger en extra ersättning till kommunala små skolor på landsbygden ska den göra 

detsamma till fristående små skolor på landsbygden.  
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Kommunen som huvudman  

I rollen som huvudman för de kommunala skolorna är det kommunens uppgift 

och ansvar att fördela resurserna utifrån de olika kommunala skolornas samlade 

förutsättningar, detta för att säkerställa kvaliteten och likvärdigheten på sina 

skolor. En fristående huvudman har motsvarande uppgift och ansvar att fördela 

resurserna till sina skolor. 

I denna roll som resursfördelare behöver kommunen beakta mer än 

systematiska skillnader i elevsammansättningen på de olika kommunala 

skolorna. För en socioekonomisk resursfördelning löser inte allt när det gäller 

att åstadkomma likvärdighet. Skolornas förutsättningar skiljer sig åt på flera 

sätt. Till exempel har de olika förmåga att göra ett bra jobb för de pengar de får, 

beroende på exempelvis organisation, förhållningssätt och skickligheten hos 

såväl skolledningen som lärarna och övrig personal. Sådana skillnader kan inte 

en socioekonomisk resursfördelning kompensera för, utan de kan kräva andra 

åtgärder. Om en kommunal skola inte fungerar tillfredsställande är det 

kommunens ansvar att komma tillrätta med situationen. Det kan handla om att 

nämnden, förvaltningsledningen eller motsvarande har en extra tät dialog med 

just den skolan, och att man gemensamt diskuterar och kommer fram till vilka 

åtgärder som behöver vidtas för att förbättra skolans förmåga. 

Detta kan innebära att när kommunen tilldelat de kommunala och fristående 

skolorna pengar enligt likabehandlingsprincipen, inklusive den 

socioekonomiska ersättningen, så gör kommunen ytterligare omfördelningar av 

resurser mellan de kommunala skolorna. De faktorer som kommunen använder 

för tilldelningen efter skolornas socioekonomiska förutsättningar behöver alltså 

inte nödvändigtvis ensamt avgöra vilka resurser som respektive kommunal 

skola får
2
. På samma sätt har en fristående huvudman som driver fler skolor 

möjlighet att omfördela resurser mellan sina skolor.  

Respektive skolhuvudman kan också behöva jämna ut i lokalkostnader mellan 

sina skolor på något sätt. Skolor kan ha svårt att styra över sina lokalkostnader 

och de kan variera en hel del mellan olika skolor. 

                                                      
2
 ”Kommunernas resursfördelning till grundskolor”. Rapport 391, Skolverket 2013 
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Utgångspunkten för en 

socioekonomisk 

fördelningsmodell  
Bilden nedan beskriver sambanden mellan elevernas socioekonomiska 

bakgrund, deras förutsättningar att klara skolans mål och den socioekonomiska 

ersättningens roll för att kompensera för skillnader i elevernas förutsättningar 

och därmed bidra till ökad måluppfyllelse. Detta är utgångspunkten när en 

socioekonomisk fördelningsmodell ska utformas. 

Förutsättningar, process och resultat 

 

Ett sätt att i praktiken tillämpa en socioekonomisk resursfördelning är att ta 

fram en socioekonomisk modell för att på så sätt beräkna hur behoven varierar 
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mellan skolorna. En sådan modell baseras på socioekonomiska data om 

skolornas elever. Det kan exempelvis handla om föräldrarnas 

utbildningsbakgrund och hur länge eleven har bott i Sverige. Sådana faktorer 

kallas också variabler eftersom dessa förhållanden varierar mellan olika 

individer. De faktorer som används för att skatta skillnaderna i behov bör väljas 

ut och viktas så att kommunen med största möjliga precision kan beräkna hur 

behoven varierar mellan skolorna. 

Med en socioekonomisk modell kan man räkna fram hur stora behoven är på 

skolorna relativt varandra, men en modell säger inget om hur många kronor mer 

den ena skolan bör få jämfört med den andra. Det senare är en fråga om hur stor 

omfördelningen ska vara. 

En fördelning som bygger på registerdata är ett relativt enkelt sätt att skatta 

skillnader i behov. Det är också en objektiv grund för resursfördelning, eftersom 

skolorna inte kan påverka underlaget som fördelningen bygger på. En sådan 

modell fångar in systematiska skillnader mellan skolorna som beror på 

socioekonomiska skillnader. Den skattar behovet för en större grupp elever men 

den säger inget säkert om hur behovet ser ut i en mindre grupp, till exempel en 

klass, eller vilket behov en enskild elev har. Modellen används endast för att 

fördela pengar mellan skolor, inte för att fördela resurser mellan klasser eller 

elever på en och samma skola. Det senare är det rektor som gör.    

Det förekommer att socioekonomisk resursfördelning beskrivs i termer av att 

skolor utöver en grundersättning får ett tillägg eller en tilläggsersättning. Här är 

det viktigt att inte förväxla socioekonomisk ersättning med den extra ersättning 

som kan utgå för elever med omfattande behov av särskilt stöd, det vill säga det 

som i skollagens bestämmelser om bidrag till fristående skolor heter 

tilläggsbelopp. Det är en särskild ersättning för elever som har ett omfattande 

behov av särskilt stöd och som lämnas av kommunen enligt vissa villkor.  
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Modellen behöver vara träff-

säker, objektiv och legitim  
För att en socioekonomisk resursfördelningsmodell ska fungera bra och upp-

fylla sitt syfte behöver den vara träffsäker, objektiv och legitim. Dessa tre krav 

hänger samman med varandra, vilket bilden nedan illustrerar. Modellen upplevs 

legitim om den styr resurserna dit behoven finns och att det sker på ett objektivt 

sätt.  

Kraven på fördelningsprinciperna stödjer varandra  

 

Med träffsäkerhet avses att modellen så väl som möjligt ska fånga in skillna-

derna i elevgruppernas behov, så att ersättningen hamnar på den skola eller de 

skolor där den kan göra mest nytta. Det innebär att kommunen behöver välja 

och vikta faktorerna så att de tillsammans ger den mest träffsäkra skattningen av 

hur behoven skiljer sig åt mellan skolorna. Hur ”avancerad” modell som krävs 

för att uppnå denna träffsäkerhet varierar beroende på vilken typ av segregation 

som finns mellan skolorna och hur omfattande den är. Det hänger i sin tur till 

viss del samman med hur stor kommunen är. I mindre kommuner finns oftast 

inte lika många olika typer av segregation som i de större.  

Med objektiv avses att fördelningen bygger på data som inte kräver några sub-

jektiva bedömningar eller avvägningar samt att skolorna inte kan påverka dessa 
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data. Även om det kan råda olika uppfattningar om vilka faktorer som ska an-

vändas i en resursfördelningsmodell och hur de ska viktas så är själva datan om 

elevernas bakgrund objektiv. Tilldelningen blir också neutral genom att sko-

lorna inte tvingas anpassa sig för att få del av resurserna, vilket lätt blir fallet 

om ersättningen är villkorad och endast ges till vissa typer av insatser. När bi-

drag styrs till vissa insatser blir det mindre utrymme till andra insatser, som 

rektor kanske finner mer angelägna och mer effektiva. En fördelning som sker 

oberoende av hur ersättningen används skickar en viktig signal om förtroende 

till skolorna, att det är respektive skola som avgör vilka insatser som görs.  

Att en resursfördelningsmodell är legitim handlar om att den uppfattas som väl 

underbyggd, är begriplig och accepteras av de berörda. Det ska vara möjligt att 

förstå varför en skola får en viss tilldelning jämfört med andra skolor. Det ska 

också vara möjligt att förstå varför fördelningen kan förändras från ett år till ett 

annat. Vidare behöver modellen accepteras både av de skolor som har en stor 

andel elever med större behov och som därmed får mer pengar, och av skolor 

som får mindre pengar. Att skapa förståelse och acceptans för kommunens sätt 

att fördela resurser handlar till stor del om att förankra framtagandet av mo-

dellen och att sedan kontinuerligt informera om den. Vad man då bör tänka på 

då tas upp i ett eget avsnitt längre fram.  

En modell som uppfyller dessa krav främjar i sin tur en effektiv resursanvänd-

ning, vilket bilden nedan illustrerar. Hög träffsäkerhet innebär att ersättningen 

hamnar där de kan göra mest nytta. En objektiv fördelning ger rektor befogen-

heter att använda resurserna där de gör mest nytta. En legitim resursfördelning 

innebär att energi och fokus kan inriktas på att använda befintliga resurserna på 

bästa sätt.  

Träffsäkerhet, legitimitet och objektivitet främjar effektivitet  

 

Gör rektorerna delaktiga  

Genom att involvera rektorerna i framtagandet av modellen skapas goda förut-

sättningar att få en modell som fungerar väl för skolorna. Det innebär också en 

större möjlighet att skapa förståelse och acceptans för fördelningsprinciperna 

hos denna nyckelgrupp. Det är särskilt viktigt att modellen upplevs som legitim 
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av rektorerna när den införs, eftersom några skolor kommer att få mindre 

pengar när andra skolor får mer.   

Socioekonomisk resursfördelning är ett stegvis arbete  

Kommunens arbete med socioekonomisk resursfördelning består av flera delar 

eller steg. Det handlar om att:  

1. Ta reda på vilka skillnader som finns 

2. Ta fram en modell för att beräkna skillnaderna i behov   

3. Beräkna hur behoven varierar mellan skolorna – årliga beräk-

ningar 

4. Avgöra graden av omfördelning 

5. Informera om resursfördelningsmodellen  

6. Följa upp vad ersättningen leder till 

7. Följa upp modellens träffsäkerhet 

På kommande sidor beskrivs hur kommunen kan gå till väga steg för steg. 

Kommuner har givetvis olika utgångsläge inför detta arbete, beroende av om 

man redan använder sig av socioekonomiska faktorer i sin resursfördelning eller 

om det är något helt nytt för kommunen.  
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Steg 1. Ta reda på vilka 

skillnader som finns 
Ett led i att ta fram en väl underbyggd modell för resursfördelning handlar om 

att få med de skillnader i skolornas elevsammansättning som har betydelse för 

elevernas behov. Ju större en kommun är och ju fler olika typer av skolor finns i 

kommunen, desto mer sannolikt är det att det finns skillnader mellan olika sko-

lors elevsammansättning. Å andra sidan har sannolikt en del mindre kommuner 

inget behov alls av en socioekonomisk fördelning. Det är bara om det finns 

påtagliga skillnader mellan skolornas resultat som det är motiverat att ta reda på 

om det finns några skillnader mellan skolorna vad gäller socioekonomiska för-

utsättningar. 

Kommunen behöver inte på förhand, alltså redan innan arbetet med att ta fram 

modellen påbörjas, bestämma hur många och vilka faktorer som ska vara med i 

modellen. Tvärtom kan det vara en fördel att hålla detta öppet tills man närmare 

undersökt vilka skillnader som finns.   

Verksamhetsföreträdare såsom rektorer har ofta erfarenheter av och uppfatt-

ningar om vad i elevernas bakgrund som har betydelse för deras behov. Det 

talar för att involvera rektorerna i arbetet med att ta reda på vilka skillnader som 

finns mellan skolorna.  

För de flesta kommuner blir ett första steg att från Statistiska centralbyrån 

(SCB) beställa en bred sammansättning data om elevernas socioekonomiska 

bakgrund som kommunen vet eller tror kan ha samband med elevernas behov. 

På så vis framträder en bild av vilka skillnader som eventuellt finns i elev-

sammansättningen på de olika skolorna i kommunen. Det blir då tydligt vilka 

socioekonomiska faktorer som kommunen behöver ta hänsyn till för att ge 

skolorna likvärdiga förutsättningar. 

En utgångspunkt kan vara att beställa data för de faktorer som andra kommuner 

använder sig av i sina fördelningsmodeller. Det är faktorer som visat sig ha 

samband med elevernas betygsresultat och som därför antas ha samband med 

elevernas behov. Vanligast förekommande är föräldrarnas utbildningsbakgrund 

och migrationsbakgrund. Andra faktorer som förekommer är kön, förekomsten 
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av försörjningsstöd i familjen samt familjesammansättning, det vill säga om 

eleven bor med en eller båda sina föräldrar.   

Ett par av storstadskommunerna har i sina fördelningsmodeller inte bara med 

faktorer som gäller elevens bakgrund utan även sådana som gäller elevens om-

givning. Det är faktorer för om eleven bor i ett bostadsområde eller om eleven 

går på en skola som har många elever som riskerar att inte uppnå målen.  

För mindre kommuner kan det räcka att titta på hur elevsammansättningen 

skiljer sig åt mellan skolorna genom att använda Skolverkets databas SIRIS. 

Den visar elevsammansättningen på skolorna vad gäller andel flickor, andel 

elever med utländsk bakgrund och andel elever med minst en förälder med 

eftergymnasial utbildning. Om kunskapsresultaten skiljer sig påtagligt mellan 

skolorna trots små skillnader utifrån data i SIRIS behöver kommunen beakta 

detta i sin resursfördelning. Då kan det antingen vara motiverat att gå vidare och 

undersöka fler faktorer som kan skilja sig mellan skolorna. Eller, om samtliga 

skolor är kommunala, kan det snarare vara en sak för kommunen i egenskap av 

huvudman att se till att olika typer av resurser styrs till skolorna utifrån deras 

skillnader i resultat. 

Faktorer som har samband med elevernas skolresultat 

Nedan beskrivs faktorer som används av kommuner vid resursfördelning mellan 

skolor. Att det finns ett samband mellan dessa faktorer och elevernas betygs-

resultat är belagt. En del faktorer finns med i Skolverkets analysverktyg SALSA 

och andra faktorer finns med i den analys som Uppsala kommun lät göra 2003 

och som bekräftas i SCB:s analyser av hela rikets elevunderlag
3
.   

Föräldrarnas utbildningsbakgrund 

Den faktor som visat sig ha starkast samband med om eleven inte uppnår målen 

är föräldrarnas utbildningsnivå. Givetvis finns det många elever vars föräldrar 

har en kort utbildning som klarar sig bra i skolan. Men det finns en rad för-

hållanden som oftast gör det mer gynnsamt när föräldrarna har en längre utbild-

ning. Det ger lättare en självbild av att man själv kommer att lyckas i skolan och 

att man ser sig själv i framtiden med ett arbete som kräver utbildning. Ett hem 

där föräldrarna har längre utbildning innebär också oftare uppväxtvillkor som 

gynnar den språkliga utvecklingen, liksom engagemang och stöd i barnets 

skolgång. 

Det finns olika sätt att beräkna föräldrarnas utbildningsnivå. Ett sätt är att väga 

samman föräldrarnas utbildningsnivå, där värdet 1 motsvarar högst grundskole-

utbildning, värdet 2 motsvarar högst gymnasieutbildning och värdet 3 motsvarar 

två års eftergymnasial utbildning eller mer. Om många elever i kommunen har 

föräldrar med forskarutbildning kan det finnas skäl att ta med det som en egen 

grupp.  

  

                                                      
3
 SCB:s riksmodell för resursfördelning 
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Ett annat sätt att beräkna faktorn är att ta utbildningsnivån hos den förälder som 

har högst utbildning. Vilket sätt man använder beror på vilken matematisk mo-

dell man avser att använda för att beräkna elevernas behov. De olika alternati-

ven beskrivs i kommande avsnitt.  

Migrationsbakgrund   

Den breda definitionen av utländsk bakgrund avser såväl elever som är födda 

utomlands som elever födda i Sverige, men vars föräldrar är födda utomlands. 

Sett till hela denna grupp är det fler som inte uppnår målen jämfört med genom-

snittet. Men om man förutom utländsk bakgrund samtidigt tar hänsyn till om 

eleven anlänt för mindre än sju år sedan, till föräldrarnas utbildningsnivå och 

om familjen har försörjningsstöd så försvinner utländsk bakgrund som förkla-

ring. Det vill säga det är inte svårare för elever med utländsk bakgrund att klara 

skolan när de har bott i Sverige i minst sju år om de för övrigt har samma förut-

sättningar som elever med svensk bakgrund. Att nyligen anlända har svårigheter 

att lyckas i skolan under ett antal år hänger samman med att det tar flera år in-

nan eleven tillägnat sig det svenska språket så bra att den även fullt ut förstår 

det mer abstrakta språk som används i undervisningen. Vid vilken ålder eleven 

kommit till Sverige påverkar också hur lång tid det tar att komma ikapp. Sko-

lans kompetens för att arbeta språk- och kunskapsutvecklande med flerspråkiga 

elever är en annan faktor som påverkar den tid det tar för eleverna att nå målen.  

Det finns alltså skäl att ta hänsyn till hur nyligen eleven kommit till Sverige. På 

samma vis har det betydelse vid vilken ålder eleven kommit till Sverige.  

Om kommunen ger ersättning till skolorna för nyanlända elever separat behöver 

man givetvis ta hänsyn till det i utformningen av den socioekonomiska ersätt-

ningen. Samma behov ska inte ersättas två gånger. Om ersättningen för nyan-

lända ges separat för en kortare period, till exempel de två första åren av nyan-

lända elevers skolgång, kan det ändå vara motiverat att ha med faktorn migra-

tionsbakgrund i den socioekonomiska ersättningen, exempelvis ”anlänt för 3-6 

år sedan”.  

Elever som är utrikes födda, men vars föräldrar är födda i Sverige, bör lämp-

ligen inte räknas med i gruppen nyligen anlända. Detsamma gäller elever som 

nyligen anlänt från de övriga nordiska länderna. De liknar i sina betygsresultat 

mer de som bott i Sverige mer än sju år, än de som nyligen anlänt. Därför kan 

det vara lämpligt att begränsa gruppen nyligen anlända till utomnordisk in-

vandring.  

Elevens kön 

Det är givetvis många pojkar som är högpresterande i skolan, men sett till grup-

pen som helhet är det fler pojkar än flickor som inte uppnår betygsmålen. Det 

finns skillnader i inställningen till skolarbete som kan bero på könsrollerna. 

Dessutom är det betydligt vanligare att pojkar signalerar att skolan inte fungerar 

bra med utåtagerande beteenden som skapar problem både för klasskamrater 

och för dem själva. Detta kan vara ett motiv att ta med kön som en faktor vid 

resursfördelning. I den mån som könsfördelningen mellan skolorna är relativt 
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jämn är det dock mindre relevant att ha med faktorn. Observera att om faktorn 

kön tas med så är inte det ett ställningstagande till hur resurser ska fördelas 

mellan pojkarna och flickorna. Att ta med faktorn kön innebär endast att skolor 

med en högre andel pojkar får mer resurser. 

Förekomsten av försörjningsstöd i elevens familj  

Att en elevs förälder eller föräldrar uppbär försörjningsstöd är i sig inte en orsak 

till att elever riskerar att misslyckas. Däremot finns det ofta i denna grupp ele-

ver som upplevt krig och flykt och med en ofullständig skolgång bakom sig 

eller elever som på andra sätt upplever stora påfrestningar i sina familjer. 

Eftersom det inte finns statistik över sådana omständigheter kan faktorn för-

sörjningsstöd bidra till att fånga in detta.  

Familjesammansättningen 

Att en elev lever med bara en förälder eller bor växelvis hos båda sina föräldrar 

behöver självklart inte orsaka svårigheter att klara skolan. Tvärtom kan eleven 

ibland få mer hjälp och stöd av sina föräldrar efter en separation. För andra 

elever som bor med en förälder kan situationen innebära ekonomiska påfrest-

ningar och samvariera med utsatthet på andra sätt som försvårar för eleven. Men 

sett till hela gruppen elever som bor med en vårdnadshavare, är risken att inte 

uppnå målen högre för dem än för de elever som bor med båda sina vårdnads-

havare. Samtidigt kan man säga att faktorn inte är ideal just för att gruppen 

elever som bor med en vårdnadshavare är så heterogen och gruppen kan se olika 

ut på olika skolor. Därför bör man vara uppmärksam på om det verkar bli ett 

rimligt utfall när man tar med denna faktor. 

Andra faktorer som kan vara aktuella  

De faktorer som ovan beskrivits handlar om elevens bakgrund och hur den kan 

antas påverka förutsättningarna att lyckas i skolan. Men även elevens omgiv-

ning, i form av var hon eller han går i skolan och bor, har betydelse för elevens 

behov.  

Skolans betydelse för behoven 

Ju mer socioekonomiskt homogen elevsammansättningen på en skola är, desto 

starkare blir sambandet mellan elevgruppens sociala bakgrund och skolans re-

sultat
4
.  Denna effekt på skolans resultat beror dels på den så kallade 

kamrateffekten, dels på att studiemotiverade elever tenderar att söka sig till 

vissa skolor.  

Den risk en elev löper att inte lyckas i skolan samvarierar både med elevens 

egen sociala bakgrund och med elevgruppens sociala bakgrund och hur den 

gruppen presterar. Eleverna är varandras resurser och hinder. Eleverna kan 

stimulera eller störa varandra. Eleverna påverkas också indirekt genom elev-

sammansättningens betydelse för vilket skolklimat/kultur/normsystem och vilka 

förväntningar på eleverna som skolan lyckas skapa. Detta kallas kamrateffekt 

                                                      
4
 ”Vad påverkar resultaten i svensk grundskola?” Skolverket 2009 
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och den påverkar starkast svagpresterande elever
5
.  Skolverket lyfter i samband 

med den senaste PISA-undersökningen fram att det finns ett samband mellan 

elevsammansättningen och skolans förväntningar på eleverna och hänvisar till 

sin rapport ”Likvärdig utbildning i svensk grundskola?”
6
.   Förväntningarna har 

i sin tur stor betydelse för elevernas resultat
7
.   

Att elever lyckas bättre på skolor där många elever lyckas behöver inte enbart 

bero på kamrateffekten. Det kan också bero på att mer studiemotiverade elever 

söker sig till dessa skolor och att det är därför skolorna får bättre resultat. Inom 

alla socioekonomiska grupper finns det elever som är mer eller mindre studie-

motiverade. Bakom studiemotivationen kan finnas en tro på skolans betydelse 

och möjlighet för framgång i livet. Studiemotivationen kan också bero på hem-

förhållandena, om de är stöttande och stimulerande eller om de omvänt är 

otrygga och omsorgen sviktar. Skolor som har en socioekonomiskt gynnsam 

elevsammansättning attraherar studiemotiverade elever från alla socioekono-

miska grupper
8
.    

Detta är faktorer som kan beaktas och hanteras genom att kommunen lägger på 

ytterligare resurser just för de skolor som har den större socioekonomiska tyng-

den. Eller så kan kommunen resonera som så att genom en tillräckligt kraftig 

omfördelning så beaktas även effekten på skolnivå. En kraftigare omfördelning 

innebär att skolor med den högsta koncentrationen elever med större behov får 

en högre tilldelning och det är ju dessa skolor som har den största skolnivå-

effekten. 

Bostadsområdets betydelse för behoven  

Det finns även ett samband mellan hur väl eleven lyckas i skolan och vilket 

bostadsområde som eleven bor i. Bland de största städerna förekommer att ele-

vernas bostadsområde används som en faktor i deras fördelningsmodeller. För 

en del kommuner kan boende i byar och glesbygd eventuellt vara en faktor av 

betydelse. Hur man fångar in betydelsen av var eleverna bor beskrivs dock inte 

närmare i denna skrift.  

Större behov de första skolåren i socialt utsatta områden  

Kommunen kan inom ramen för en socioekonomisk fördelningsmodell välja att 

göra särskilda satsningar. Det finns forskningsstöd för att det är särskilt effektivt 

att låta elever i de första skolåren gå i mindre klasser, i synnerhet om eleverna 

har socialt utsatta hemförhållanden
9
.  En förklaring till att mindre 

undervisningsgrupper är särskilt gynnsam just de första skolåren för barn från 

utsatta grupper är att dessa barn, i jämförelse med barn som kommer från en 

socioekonomisk kultur som mer liknar skolans, kan behöva ett tätare samspel 

med läraren för att utveckla en elevroll som är framgångsrik i skolan.  

                                                      
5
 Skolverket 2009 

6
 ”Likvärdig utbildning i svensk grundskola?” Rapport 374, Skolverket 2012 

7
 ”PISA 2012”, sammanfattning av rapport 398, Skolverket 2013 

8
 Skolverket 2009 

9
 Gustafsson och Myrberg: ”Ekonomiska resursers betydelse för pedagogiska resultat”, 

Skolverket 2002 
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Detta kan vara ett motiv att förstärka den kompensatoriska insatsen i exempel-

vis förskoleklass, årskurs 1 och årskurs 2 på skolor med större social tyngd än 

kommungenomsnittet.  På samma sätt kan det vara angeläget med kompensa-

toriska insatser i förskolan. I bilaga 2 förs några resonemang om hur kommunen 

kan tänka när det gäller socioekonomisk resursfördelning till förskolor.  

Ska även elever från andra kommuner ingå? 

På skolorna i en kommun kan det gå elever som är folkbokförda i en annan 

kommun. Ska även de ingå i underlaget för att beräkna skolornas socioekono-

miska elevsammansättning? Ett sätt att resonera här är att endast ta med elever 

folkbokförda i den egna kommunen, eftersom det bara är för de eleverna som 

kommunen betalar ersättning. Men man kan också resonera som så att för att 

uppnå likvärdighet mellan skolorna är det hela elevunderlaget, det vill säga 

även elever från andra kommuner, som bör vara med i beräkningen av den so-

cioekonomiska sammansättningen. 
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Steg 2. Ta fram en modell 

för att beräkna skillnaderna i 

behov 
Det finns olika sätt att gå tillväga för att komma fram till vilka faktorer som ska 

vara med i en resursfördelningsmodell och vilka vikter de ska ges.  

Ett alternativ är att utifrån verksamhetsstatistik, till exempel omfattningen av 

olika typer av stöd som ges i kommunen till olika grupper, resonera sig fram till 

vilka faktorer som bäst fångar in skillnaderna i behov och hur de ska viktas. 

Verksamhetsföreträdare kan i kraft av sina erfarenheter bidra till resonemangen. 

Ett andra alternativ är att göra en statistisk analys av sambanden mellan elevers 

betyg och deras socioekonomiska bakgrund. Dessa båda alternativ för att be-

räkna skillnaderna i behov beskrivs nedan.  

Ett tredje alternativ är att utgå från sambanden mellan skolors socioekonomiska 

sammansättning och deras betygsresultat. Så görs i Skolverkets analysverktyg 

SALSA
10

.  Dock är det inte idealt att rakt av använda SALSA eftersom man där 

inte utgår från de betygsresultat som kan antas hänga samman med större be-

hov. I dagsläget görs inte beräkningar anpassade för att skatta behov och därför 

beskrivs inte detta alternativ närmare i denna skrift.  

Alternativ 1: Välj och vikta faktorer utifrån erfarenheter och 

uppgifter om olika gruppers behov   

I detta alternativ grundas valet av faktorer och viktningen på de erfarenheter och 

uppgifter som finns i kommunen. Man tar helt enkelt utgångspunkt i vad kom-

munen vet om olika elevgruppers behov av stöd och stimulans.  

                                                      
10

 Skolverkets analysverktyg SALSA är en statistisk modell som jämför kommuners och skolors 

betygsresultat för årskurs 9, med hänsyn till skolornas socioekonomiska elevsammansättning. Det 

betyder att skolornas resultat räknas fram genom att de faktiska betygsresultaten (genomsnittligt 

meritvärde samt andel elever med godkänt i samtliga ämnen) sätts i relation till ett antal 

bakgrundsfaktorer/socioekonomiska faktorer. Det är föräldrarnas sammanvägda utbildningsnivå, 

andel elever som är nyanlända (kommit till Sverige under de senaste fyra åren) och fördelningen 

pojkar/flickor som utgör bakgrundsfaktorerna. Störst betydelse för resultaten i modellen har 

föräldrars utbildningsnivå. 
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För att få svar på vilka faktorer som har betydelse kan man besvara exempelvis 

följande frågor: Vad vet vi om olika gruppers behov? Vilka grupper har större 

behov av stöd och stimulans än andra? Vad i elevernas socioekonomiska bak-

grund påverkar skolans möjligheter att skapa en gynnsam lärandemiljö? Vilka 

faktorer samvarierar med hur stora utmaningar skolorna har?  

Det är bara faktorer som fördelar sig olika mellan skolorna som behöver tas 

med i fördelningsmodellen. Om till exempel pojkarna är jämt fördelade mellan 

skolorna behöver inte kön vara med i en fördelningsmodell. Å andra sidan kan 

det vara en fördel att ta med alla faktorer som kan ha betydelse för elevernas 

behov, för att gardera sig för eventuella framtida förändringar. Om nya skolor 

etablerar sig och de attraherar vissa elevgrupper kan fler faktorer få betydelse 

för att fånga in skillnaderna mellan skolorna. 

Om elever med utländsk bakgrund fördelar sig mellan skolorna på ett sätt, men 

nyligen anlända elever fördelar sig på ett annat sätt, då är det motiverat att ta 

med faktorn nyligen anlända. Annars underskattas behoven för skolor med 

många nyligen anlända elever och överskattas behoven i skolor där många 

elever har utländsk bakgrund men där få nyligen anlänt. 

För att bestämma hur stor vikt de olika faktorerna ska ha relativt varandra bör 

man i kommunen ha eller skapa sig en uppfattning om vad det kostar att till-

godose de olika behov som finns. Ett sätt är att fråga rektorerna om detta. Vilka 

typer av insatser behöver olika grupper? Hur stor andel av gruppen behöver 

insatser? Vad kostar de olika insatserna?  

Den vikt som faktorerna ska ges kan också påverkas av vad den socioekono-

miska ersättningen är tänkt att täcka och vilka andra ersättningar som skolorna 

eventuellt får. Utgår det en separat ersättning för exempelvis svenska som and-

raspråk, studiehandledning på modersmålet och introduktion för nyanlända? Är 

elevhälsan och handledning och konsultation av specialister utformade som så 

kallade fria nyttigheter som skolorna själva inte behöver betala för? Det behöver 

beaktas när skillnaderna i behov beräknas.  

Alternativ 2: Välj och vikta faktorer utifrån statistiska sam-

band mellan elevers socioekonomiska bakgrund och elevers 

betyg 

I alternativ 1 som beskrivs ovan resonerar man sig fram till val av faktorer och 

viktning av dessa. I alternativ 2 är det istället statistiska beräkningar för riket 

eller för kommunen, som ligger till grund för valet av faktorer och viktningen 

av dessa.  

Utgångspunkten för detta sätt att räkna är att de elever som riskerar att inte 

uppnå godkänt är de elever som behöver mera stöd. Då kan man använda be-

tygsresultat för att få fram socioekonomiska faktorers betydelse för elevernas 

behov.  Sambandet mellan betyg i årskurs 9 och socioekonomisk bakgrund 

ligger till grund för fördelningen. För att ringa in den grupp elever som har stora 

behov gäller det att välja betygsresultat som brukar hänga samman med stora 

behov. Elever som inte når målen i två eller flera ämnen har ofta haft stora be-
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hov. Men att inte nå målen i ett ämne behöver inte tyda på stora behov. Därför 

kan det vara bättre att just begränsa gruppen till elever som inte uppnått godkänt 

i två eller flera ämnen. Gruppen kan kompletteras med de elever som saknar 

godkänt i bara ett ämne om det handlar om ämnen som anses särskilt viktiga, 

som svenska, engelska och matematik vilka krävs för behörighet till gymnasie-

skolans nationella program.  

Vilka socioekonomiska bakgrundsfaktorer som påverkar risken att eleverna inte 

uppnår målen undersöks statistiskt. För varje individ kopplas avgångsbetyget 

samman med socioekonomiska bakgrundsfaktorer. Med hjälp av regressions-

analys får man fram hur mycket risken att inte uppnå godkänt ökar beroende på 

olika bakgrundsfaktorer. 

SCB gör denna typ av beräkningar för alla avgångselever i hela riket. En annan 

möjlighet är att kommunen beställer statistik från SCB för ett antal årskullar av 

kommunens egna avgångselever i årskurs 9, eventuellt kompletterat med elev-

kullar från några andra liknande kommuner. Det gäller att få ett tillräckligt stort 

underlag för att få statistiskt säkerställda samband mellan olika socioekono-

miska faktorer och betygsresultaten.  

På detta vis kan man få fram vilka faktorer som har starkast samband med att 

inte nå godkänt, och man får även fram hur stor betydelse de olika faktorerna 

har. Det vill säga kommunen behöver inte resonera sig fram till vilka faktorer 

som ska användas. Det visar den statistiska analysen. Analysen ger även stöd 

för att bestämma vilka vikter de ingående faktorerna ska ha. 

Vilket av de två alternativen ska kommunen välja? 

Antingen väljer kommunen ett av alternativen eller så testar man båda. Genom 

att pröva olika alternativ kan man se om det verkar spela någon roll vilket sätt 

man använder. Om det skattade behovet per skola blir snarlikt för de olika 

alternativen kan det vara lämpligt att välja den variant som är enklast att för-

valta eller den som är lättast att få acceptans för.   

Hur faktorer väljs och viktas och hur beräkningarna görs i kommunernas resurs-

fördelningsmodeller är ett angeläget utvecklingsområde. Det är betydelsefullt 

att utbyta erfarenheter och för en dialog kring detta kommuner emellan, liksom 

att ta tillvara vad forskning och andra undersökningar visar. 
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Steg 3. Beräkna hur behoven 

varierar mellan skolorna – 

årliga beräkningar 
När kommunen har fått fram en modell som bygger på hur behoven varierar 

mellan olika kategorier elever är nästa steg att använda denna modell för att 

skatta hur behoven varierar mellan olika skolor det aktuella året.  

Utifrån kommunens elevregister över de elever som aktuellt läsår går på de 

olika skolorna tar SCB fram statistik om den socioekonomiska sammansätt-

ningen på skolorna. Med hjälp av valda och viktade faktorerna beräknas hur 

behoven varierar mellan skolorna det aktuella året.  

Om skillnaderna mellan skolorna är små och det inte finns anledning att anta att 

det skett påtagliga förändringar mellan skolorna, är det inte nödvändigt att upp-

datera beräkningarna varje år. 

Beräkningsmodeller för en skolas relativa behov 

På det sätt kommunen skapat sin modell med faktorer och vikter avgör hur man 

sedan kan göra de årliga beräkningarna av det genomsnittliga behovet per skola. 

Beräkningen kan göras med enklare eller mer avancerad matematik.  

Ett enkelt sätt är att utgå från uppgifterna från SCB om andelen elever som 

tillhör de olika kategorierna och multiplicera respektive andel med den vikt som 

bestämts för respektive kategori. Det sättet kan användas oavsett om man til-

lämpat alternativ 1 eller 2 för att välja och vikta faktorer.  

Om kommunen använt alternativ 2 för att välja och vikta faktorer har man utgått 

från faktorernas samband med att inte uppnå målen. Då kan man använda ett 

mer avancerat sätt för att beräkna en skolas relativa behov. Det innebär att til-

lämpa samma beräkningar som använts för att ta fram modellen och då beräkna 

skattad risk att eleverna inte når målen. Den beräknade risken betyder inte, att 

eleverna ”här och nu” riskerar att missa målen, till exempel i förskoleklass. I 

själva verket betyder det att om eleverna hade gått i årskurs 9 så hade de utifrån 

sin socioekonomiska bakgrund haft denna risk att inte nå målen. Sen är ju tan-
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ken att om de får bra stöd genom hela skoltiden, bland annat med hjälp av den 

socioekonomiska fördelningen, så kommer denna prognostiserade risk på skam. 

Årliga beräkningar genom att multiplicera vikter med andel 

elever per kategori – ett exempel med enklare beräkning 

Tabellerna nedan illustrerar med ett exempel hur uppgifterna från SCB kan 

användas för att få fram det index som behövs för att beräkna den socioekono-

miska ersättningen det aktuella budgetåret. 

Tabell 1. Poängberäkning utifrån viktade faktorer 

 Utbildningsnivå Kön Ekonomiskt bistånd 

  För-
gymnasia

l 

Gymnasia
l 

Efter-
gymnasial 

Flickor Pojkar Ej 
försörjnings-

stöd 

Försörjnings
-stöd   

Vikt 3 2 1 1 1,5 1 3  

         
Andel elever   

Skola A 15 % 30 % 55 % 37 % 63 %   76 % 24 %  

Skola B   0 %   5 % 95 % 66 % 34 % 100 %   0 %  

Kommune
n   6 % 29 % 65 % 49 % 51 %   92 %   8 % 

 
         

Poäng (andelen multiplicerat med vikten) 
Sum-
ma  

Skola A 0,45 0,60 0,55 0,37 0,95 0,76 0,72 4,40 

Skola B 0,00 0,10 0,95 0,66 0,51 1,00 0,00 3,22 
Kommune
n 0,18 0,58 0,65 0,49 0,77 0,92 0,24 3,83 

 

Vikt 

Kommunen i exemplet har valt en modell med faktorerna utbildning, kön och 

försörjningsstöd. För utbildning har kommunen satt vikten 3 om förälderns 

utbildning är högst grundskola, vikten 2 om högsta utbildning är gymnasieskola 

och så vidare. 

Andel elever 

Från SCB har kommunen fått uppgifter om elevsammansättningen på alla sko-

lor. På skola A finns 15 procent elever vars föräldrar har högst grundskola, 30 

procent elever vars föräldrar har högst gymnasieskola och så vidare.  
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Poäng 

Sedan görs en beräkning av skola A:s poäng.  

Vikten för grundskola (3) multipliceras med skola A:s andel elever vars föräld-

rar har högst grundskola (15 %). Alltså 3*0,15= 0,45 poäng. Vikten för gymna-

sieskola (2) multipliceras med A:s andel elever vars föräldrar har högst gymna-

sieskola (30 %) och så vidare.  

Därefter summeras en skolas samtliga poäng. För skola A blir det 

0,45+0,60+0,55+0,37+0,95+0,76+0,72=4,40 

Ett annat sätt att uttrycka denna beräkning för skola A är följande: 

(3*15 % elever vars föräldrar har högst grundskola + 2 * 30 % elever vars för-

äldrar har högst gymnasieskola + 1 * 55 % elever vars föräldrar har efter-

gymnasial utbildning +1 * 37 % elever som är flickor + 1,5 * 63 % elever som 

är pojkar + 1 * 76 % elever vars föräldrar ej har försörjningsstöd + 3 * 24 % 

elever vars föräldrar har försörjningsstöd ) = 4,40 = skolans genomsnittliga 

poäng per elev.  

Ett tredje sätt är att med algebra uttrycka denna beräkning för skola A: 

Aj=∑ai xi 

Där ai är viktfaktor för variabelvärde i (till exempel elever vars föräldrar har 

högst grundskola) och xi är andelen (0-1) som uppfyller det kriteriet och Aj den 

totala viktfaktorn för skolan som betraktas (A). 

Beräkningarna kan göras i ett kalkylark med den uppställning som visas i 

ovanstående tabell. Här presenteras värdena utan decimaler. Men värden utan 

avrundningar ska användas när beräkningarna görs. 

Index 

Nästa steg är att utifrån skolornas poäng beräkna respektive skolas indexvärde, 

närmare bestämt skolornas värde i relation till kommunsnittet. Genom att divi-

dera respektive skolas värde med värdet för kommunen skapas indexvärden, så 

som visas i nedanstående tabell. 

Tabell 2. Beräkning av index utifrån poäng 

Index (kommunen=1) Beräkning (från summa i föregående tabell) Index 

Skola A 
 

4,40 / 3,83= 1,15 

Skola B 
 

 3,22 / 3,83= 0,84 

Kommunen    3,83 / 3,83= 1,00 

 

Årliga beräkningar genom att beräkna förväntad risk att inte nå 

målen – ett exempel med mer avancerad beräkning 

Som tidigare nämnts: om kommunen valt alternativ 2 för att välja och vikta 

faktorer är det möjligt att låta en statistiker räkna ut förväntat värde för skolorna 
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med samma typ av statistiska beräkningar som använts för att få fram faktorer 

och vikter. Det innebär att uppgifter på individnivå används för att beräkna en 

”prognostiserad risk” att eleverna inte når målen. Dessa beräkningar förutsätter 

statistisk kompetens, som kan köpas av SCB eller på annat håll. Då får kommu-

nen uppgifter om den procentuella risken att eleverna på respektive skola inte 

skulle nå målen om de hade gått i årskurs nio. Sedan återstår bara för kommu-

nen att omvandla de beräknade riskerna till ett index, så som visas i nedan-

stående tabell, för att sedan beräkna ersättningen i kronor per elev. 

Tabell 3. Beräkning av index utifrån prognostiserad risk att inte nå målen  

 

Prognostiserad risk att 
inte få godkänt i två eller 
flera ämnen 

Beräkning av index    
kommunen=1 

Index kommunen=1 

Skola A 20 %  20 % /12 % 1,67 

Skola B 6 %  6  % /12 % 0,50 

Kommunen 12 %  12 % /12 % 1,00 

 

Skilj på historiska och aktuella data  

Det är lätt att blanda samman beräkningar för att göra själva modellen med 

beräkningar av det årliga behovet på respektive skola. När modellen skapas 

använder man historiska data från alla skolor om vilka samband som faktiskt 

visat sig generellt haft betydelse för elevernas behov eller till exempel ett riks-

snitt för samband mellan avgångsbetyg och elevernas socioekonomiska bak-

grund. När modellen årligen tillämpas använder man aktuella data om elev-

grupperna på respektive skola och gör en prognos om vilka behov denna 

elevgrupp har. 

Olika data används vid framtagande respektive tillämpning av modell 

Ta fram en modell genom att välja och 
vikta faktorer. 

Det görs t.ex. med hjälp av 

• Historiska data om sambanden 
mellan alla elevers socioekonomiska 
bakgrund och betygsresultat 

• Verksamhetsstatistik  
• Forskning och beprövad erfarenhet 

 

 Beräkna årligen hur behoven varierar 
mellan skolorna  

Det görs med hjälp av 

• fastställd modell som tillämpas på 
aktuella data om socioekonomisk 
bakgrund för respektive skolas 
elever  
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Steg 4. Avgöra graden av 

omfördelning 
Kommunen måste ta ställning till och avgöra hur stor andel av budgeten som 

ska avsättas för socioekonomisk ersättning. En utgångspunkt kan vara att be-

döma hur mycket som krävs i grundersättning, det vill säga hur mycket pengar 

behöver den eller de skolor som har gynnsammast elevsammansättning. Ut-

gångspunkten kan också vara den omvända: Hur mycket mer resurser behöver 

den eller de skolor som har en socioekonomiskt utmanande situation för att det 

ska bli likvärdigt mellan skolorna i kommunen? 

Hur stor omfördelningen ska vara är ytterst en politisk fråga. Det är inte ovan-

ligt att det här råder olika uppfattningar, vilket gör att frågan behöver belysas 

grundligt.   

Infasning 

Om det blir stora minskningar i ersättning till några skolor kan det vara lämpligt 

att fasa in den nya fördelningen över flera år. En variant är att låta höjningarna 

slå igenom helt första året medan minskningarna tas i två etapper. Denna variant 

innebär att en del av den socioekonomiska ersättningen får användas för att 

finansiera infasningen. På samma vis kan kommunen överväga om det ska fin-

nas en begränsning i hur mycket ersättningen får minska från ett år till ett annat. 

Minskningen i ersättning bör inte vara större än att det finns rimliga förutsätt-

ningar för skolorna att göra motsvarande kostnadsminskningar.   

Kalkylerade kostnader ger en fingervisning   

För att konkretisera vilka insatser som blir möjliga med en större tilldelning kan 

kommunen göra kalkyler över vad olika insatser kostar. Det kan exempelvis 

handla om att bedöma kostnaden för att minska antalet elever i klassen, att ut-

öka personalen inom elevhälsan eller att ordna kompetensutveckling. Det kan 

också handla om att bedöma vilka kostnader som är förenat med att rekrytera 

och behålla särskilt skickliga lärare och skolledare. Sådana beräkningar bör 

lämpligen kombineras med en grov skattning av hur behovet av dylika insatser 

varierar mellan skolorna. Det betyder inte att kommunen bestämmer hur den 

socioekonomiska ersättningen ska användas av skolorna, utan att kommunen 
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med hjälp av konkreta exempel kalkylerar skillnaderna i skolornas behov av 

resurser.  

Progressiv omfördelning 

Man kan göra fördelningen progressiv istället för linjär. Det vill säga att om 

behovet för en skola har beräknats till dubbelt mot snittet så får skolan mer än 

dubbelt så mycket i socioekonomisk ersättning. Det kan vara ett sätt att fånga in 

effekten på skolnivå, om behoven enbart har beräknats på individnivå. Man kan 

också resonera så som tidigare nämnts, att omfördelningen har gjorts tillräckligt 

kraftig och därför fångar in effekterna på skolnivå även utan en progressiv om-

fördelning. Att se hur utfallet blir för kommunens skolor med olika sätt att göra 

beräkningarna, kan vara ett sätt att komma fram till vilken konstruktion som är 

lämplig. 

Utrymme för omfördelning 

Hur stor omfördelningen blir, begränsas av hur mycket pengar som avsätts för 

socioekonomisk fördelning. Men omfördelningens storlek beror inte enbart på 

hur många kronor per elev som avsätts. Omfördelning kan göras större eller 

mindre beroende på hur uträkningen konstrueras. 

De tre diagrammen nedan visar hur samma mängd pengar kan leda till olika 

grad av omfördelning, beroende på hur beräkningen av kronor per elev görs. 

Varje stapel representerar en skola. Stapelns höjd visar den socioekonomiska 

ersättningen i kronor per elev. Linjen visar nivån för den genomsnittliga tilldel-

ningen. Den del av staplarna som sticker upp ovanför linjen åskådliggör hur 

mycket några skolor får utöver snittet. Det vita området under linjen och ner till 

staplarna visar hur mycket mindre än snittet några skolor får. Man kan säga att 

hur staplarnas höjd avviker från linjen åskådliggör graden av omfördelning. 

Olika grad av omfördelning 

   
 

Anta att kommunen avsätter 10 000 kr per elev i socioekonomisk fördelning 

och att utfallet blir som lägst 5000 kr per elev. Om det är önskvärt med 

50 procent högre omfördelning kan man istället göra beräkningen på 15 000 kr 

per elev och därefter dra ifrån 5000 kr per elev. Denna effekt åskådliggörs i 

diagrammen ovan. I bild 2 ser man att det blir en större spridning och därmed 

en kraftigare omfördelande effekt än för ursprungsalternativet som visas i 

bild 1. Man har ökat omfördelningen utan att ha ökat antal kronor per elev som 

används för socioekonomisk ersättning. Man kan också göra en variant där ett 

Bild 1 Bild 2 Bild 3

Page 96 of 463



 Socioekonomisk resursfördelning till skolor 32 

antal skolor inte får någon socioekonomisk ersättning alls och de som får, får 

desto mer. Det visas i bild 3. Man kan även lägga in ett tak i omfördelningen 

om utfallet anses ge orimligt hög tilldelning till de skolor som får mest. 

Schemat nedan sammanfattar de alternativa möjligheter att utforma och tillämpa 

en fördelningsmodell som beskrivits i steg 2 (ta fram en modell för att beräkna 

skillnaderna i behov), steg 3 (beräkna hur behoven varierar mellan skolorna -

årliga beräkningar) och steg 4 (avgöra graden av omfördelning).    

Alternativa möjligheter att utforma och tillämpa en fördelningsmodell 
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Steg 5. Informera om resurs-

fördelningsmodellen  
När kommunen har en färdig resursfördelningsmodell är det viktigt att infor-

mera om den. Det faller sig naturligt att det är tjänstemän på den förvaltning 

som arbetat fram modellen som redogör för modellen och förklarar hur den är 

uppbyggd.  Informationen bör ge svar på ett antal frågor: Vad är syftet med 

modellen? Hur har modellen tagits fram? Varför används vissa faktorer och 

andra inte, hur har de viktats och varför? Hur görs den årliga beräkningen? 

Varför finns det en viss spridning i ersättningen till olika skolor?  

Skapa legitimitet 

Syfte med informationen är att skapa förståelse, acceptans och legitimitet för 

modellen. Om fördelningsprinciperna är väl förankrade när de införs slipper 

man lägga tid och kraft på diskussioner om huruvida tilldelningen är rättvis eller 

inte när modellen väl är i bruk, och skolorna kan istället lägga energi på vad de 

ska göra för de pengar som de faktiskt får.  

Det kan kräva en del möda att skapa legitimitet för den socioekonomiska till-

delningen. Alla skolor kan uppleva att deras resurser är för knappa. Om man då 

inte vet varför fördelningen varierar mellan skolorna kan man tycka att det är 

orättvist att vissa skolor kan göra något som andra skolor inte kan, på grund av 

att skolorna får olika mycket pengar.  

Tala om ersättning istället för bidrag 

När man beskriver och förklarar kommunens sätt att fördela resurser kan det 

vara bättre att tala om ersättning snarare än om bidrag eller stöd. Den socioeko-

nomiska tilldelningen är en ersättning för att skolan ska göra en större prestation 

för de elever som har de största utmaningarna. Skillnaderna mellan olika grup-

per ska minska genom de kompensatoriska insatser som den socioekonomiska 

ersättningen gör möjlig. De elever som har mindre med sig i ryggsäcken behö-

ver fylla på mer för att klara målen.  
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Upprätthåll höga förväntningar på alla elever  

Skolans uppdrag är att varje elev ska ges förutsättningar att nå målen oavsett 

elevens bakgrund. Samtidigt kan det faktum att den socioekonomiska ersätt-

ningen bygger på samband mellan elevers bakgrund och deras skolresultat mot-

verka mer jämlika förväntningar på deras möjlighet att lyckas. Dessutom visar 

forskning att det finns en tendens att lärares förväntningar påverkas av elevens 

bakgrund. Samma tendens finns även på skolnivå, det vill säga förväntningarna 

på eleverna är ofta lägre i socioekonomiskt utsatta skolor. Även detta kan för-

stärkas av att den socioekonomiska ersättningen synliggör skillnaderna mellan 

skolorna. Men varje individ ska bemötas utifrån sina individuella förutsätt-

ningar och inte utifrån vilka olika grupper den tillhör eller synes tillhöra.  

Att fördelningen bygger på socioekonomiska skillnader ska inte bidra till stig-

matisering av skolor och grupper. Tvärtom är syftet med ersättningen att minska 

och allra helst upphäva skillnaderna mellan skolor och grupper. Därför krävs en 

hög medvetenhet om vad man faktiskt förmedlar när man informerar om resurs-

fördelningen. 

Undvik att skapa negativa förväntningar 

Genom vad som sägs och hur det sägs formas bilden av olika skolor. Det är mer 

framåtsyftande att tala om vilka behov av stöd och stimulans eleverna behöver, 

än att tala om risken att de inte uppnår målen. Om ersättningen bygger på 

prognostiserad risk att inte klara målen finns en fara att informationen om en 

skolas negativa prognos bidrar till att ytterligare sänka förväntningarna på 

skolan. Därför kan det vara bra att bara tala om prognostiserad risk om det 

behövs för att förklara modellens matematiska konstruktion. Det är bättre att 

tala om att behoven av stöd och stimulans är olika stora på olika skolor. Att tala 

i termer av att en del elever har större utmaning att nå målen är både mer kon-

struktivt och mer adekvat än att säga att en del elever kommer från resurssvaga 

hem.  

Omsorg om ordval 

Förklenande bild  Framåtsyftande bild 

  Bidrag   Ersättning för ett uppdrag 

  Förväntad risk  Behov av stöd och stimulans 

  Resurssvag elev  Större utmaningar 

 

Kommunen bör noga överväga vad som ska redovisas i offentliga handlingar 

om skolornas elevsammansättning och hur de skiljer sig åt. Annars finns risken 

att informationen i förlängning bidrar till ökade skillnader i elevsammansättning 

mellan skolorna. Det kan räcka att redovisa det sammanfattande indexvärdet per 

skola, för frågan är om det fyller någon konstruktiv funktion att redovisa den 

socioekonomiska statistiken för varje skola.  Det är rimligen lättare att skapa 

eller behålla höga förväntningar på alla skolor om allmänhetens bild av olika 

skolor bygger på vad skolorna åstadkommer och inte på sociala skillnader mel-

lan skolorna.  
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Anpassa informationen efter olika målgrupper  

Det är flera målgrupper som behöver eller kan vilja känna till hur resursför-

delningsmodellen fungerar. Men behovet av information är olika för de olika 

målgrupperna.  

Ledamöter i kommunens styrelse eller nämnd som beslutar om resursfördel-

ningsmodellen behöver självklart ha insikt i hur den fungerar. Det innebär dock 

inte att ledamöterna måste sätta sig in i de matematiska detaljerna kring hur 

modellen är uppbyggd. Det centrala är att de är förtrogna med principerna för 

ersättningsmodellen och vad den syftar till. Det är också viktigt att tjänstemän-

nen beskriver både styrkor och begränsningar med modellen för ledamöterna i 

nämnden.   

När det gäller fristående huvudmän räcker det inte att informera dem om hur 

kommunens resursfördelningsmodell fungerar och att ersättningen per elev kan 

variera från ett år till ett annat. Kommunen måste därutöver inför varje kalen-

derår fatta beslut om bidraget per elev till var och en av de fristående huvudmän 

där det går elever folkbokförda i kommunen. Detta gäller oavsett om kommu-

nen tillämpar en socioekonomisk resursfördelningsmodell eller inte. Att kom-

munen måste göra så beror på att en fristående huvudman kan överklaga kom-

munens beslut om bidraget till allmän förvaltningsdomstol.   

Som tidigare påpekats är självklart rektorerna en nyckelgrupp när det gäller 

förståelse och legitimitet för resursfördelningsmodellen. De behöver förstå ut-

fallet för sin egen skola och förstå vad som leder till förändring i ersättnings-

nivån, så att de får större möjlighet att förutse dessa förändringar. Rektorerna 

behöver vara såpass införstådda med modellen så att de upplever den som 

legitim.  

För lärare, föräldrar och elever bör det viktigaste vara att förstå syftet med er-

sättningen, nämligen att skapa en likvärdig skola och att öka måluppfyllelsen. 

Samtidigt bör de som vill veta mer om själva modellen och hur den är upp-

byggd mer i detalj givetvis ha möjlighet att få denna information.  

Informera kontinuerligt 

Förtroendevalda och rektorer behöver inte bara informeras när en ny modell 

införs utan lämpligen också vid den årliga beräkningen. Kommunen behöver 

också i sin information beakta att det tillkommer nya rektorer och förtroende-

valda och kan etableras nya fristående skolor i kommunen. Eftersom det lätt kan 

upplevas som konstigt eller orättvist att en skola får mindre resurser än föregå-

ende år eller att den får mindre resurser än andra skolor är det betydelsefullt att 

kontinuerligt säkra legitimiteten genom att de berörda är införstådda med grun-

derna i hur modellen fungerar. 
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Steg 6. Följa upp vad ersätt-

ningen leder till  
Kommunens ansvar för resursfördelningen till samtliga skolor i kommunen och 

har i sin roll som skolhuvudman även ansvar för att följa upp hur de kommunala 

skolorna använder resurserna och hur det inverkar på skolornas resultat. Det 

gäller oavsett om en kommun tillämpar en resursfördelningsmodell baserad på 

socioekonomiska faktorer eller inte, men är rimligen extra viktigt när man har 

en differentierad resurstilldelning. En socioekonomisk ersättning kan bidra till 

ökad måluppfyllelse och likvärdighet, men det är ingen garanti. Det är skolornas 

förmåga att använda tilldelade medel som avgör resultatet. Används resurserna 

ändamålsenligt? Blir elevernas resultat bättre? Har den socioekonomiska ersätt-

ningen effekt?  

Det finns kommuner som har funnit former för att få med de fristående skolorna 

i sin uppföljning, även om dessa inte är skyldiga att delta i kommunens uppfölj-

ning. Om uppföljningen utformas så att den upplevs relevant och kan bidra till 

eller vara en del av skolornas systematiska kvalitetsarbete är det lättare att skapa 

en dialog och samverkan med skolorna, både de kommunala och de fristående. 

Dessutom ökar då möjligheterna att skolorna tar tillvara sina egna och varandras 

uppföljningsresultat i sitt eget kvalitetsarbete. På så sätt uppfattas inte uppfölj-

ningen främst som en kontroll utan snarare som ett stöd till skolornas utveck-

ling. 

Det finns olika sätt för kommunen att skapa sig en bild av vad en socioekono-

misk resursfördelning har för effekt. Dels kan man följa upp skolornas resultat 

och dels kan man följa upp hur skolorna använder resurserna. Eller både och. 

Det allra bästa är om man kan utvärdera effekterna av de insatser som den so-

cioekonomiska ersättningen gjort möjlig.   

Skolornas systematiska kvalitetsarbete kan innehålla deras egen bild av vilken 

nytta den socioekonomiska ersättningen gjort. Ett väl fungerande systematiskt 

kvalitetsarbete på skolnivå har karaktären av en självvärdering där den enskilda 

skolan analyserar sin förmåga att möta elevernas behov och kommer fram till 

hur skolan behöver utvecklas för att vidmakthålla eller öka måluppfyllelsen.  
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De olika sätten att följa upp kan både ge en bild av hur resurserna används och 

bidra till att resurserna används effektivare. Uppföljningarna bör därför utfor-

mas så att de bidrar till att öka medvetenheten om hur resurserna kan användas 

bäst. 

Följa upp skolornas resultat 

Att skapa sig en bild av hur väl skolorna använt sina resurser kan i sin enklaste 

form handla om att titta på elevernas måluppfyllelse. Man kan säga att om alla 

elever på en skola uppnår minst godkänt i alla ämnen så får skolan anses ha 

använt sina resurser väl. Det är dock förhållandevis sällan som det råder full 

måluppfyllelse på en skola, och därför krävs ofta en mer ingående uppföljning.    

Om man beaktar att skolorna har olika stora utmaningar att uppnå målen kan 

man istället titta på i vilken mån skolorna uppnår ett resultat över eller under 

förväntat resultat med hjälp av Skolverkets verktyg SALSA.  

SALSA syftar till att visa skolornas resultat efter att hänsyn tagits till vissa bak-

grundsfaktorer. Skolans avvikelse från förväntat resultat kan antingen bero på 

skolornas förmåga att nå målen eller på brister i beräkningen av förväntat re-

sultat. Här är det viktigt att tänka på att SALSA inte fångar in hela skillnaden 

mellan skolornas socioekonomiska förutsättningar. Slutsatser bör alltså dras 

med viss försiktighet utifrån dessa data och avvikelser från förväntat resultat ska 

främst ses som en indikator eller tecken på att en skola lyckas bättre eller sämre 

än andra skolor utifrån elevernas förutsättningar.  

Detta exempel på hur kommunen kan följa upp skolornas resursanvändning 

bygger på resultaten i årskurs 9. För de skolor som saknar årskurs 9 finns det 

andra resultatmått att utgå ifrån, dels betygen i årskurs 6 och dels de nationella 

proven i årskurs 3 och 6.   

Följa upp hur skolorna använder resurserna 

Hur väl den socioekonomiska ersättningen används kan också belysas genom 

att skolorna helt enkelt berättar om detta, antingen skriftligen eller muntligen 

vid exempelvis ett möte med förvaltningen eller ett nämndsammanträde. Bero-

ende på när i tiden detta sker får skolorna antingen redogöra hur de planerar att 

använda den socioekonomiska ersättningen eller hur de faktiskt har använt er-

sättningen och vad de åstadkommit med den. Det kan vara lämpligt att det i 

första hand är de skolor som har en hög socioekonomisk ersättning som ombeds 

göra sådana redovisningar.   

Kommunen bör dock tänka på att ur en rektors perspektiv är inte den socio-

ekonomiska ersättningen skild från övrig ersättning när budgeten för den en-

skilda skolan läggs. Kommunen bör därför vara beredd på att rektorer kan upp-

fatta det som svårt att redogöra för hur just den socioekonomiska ersättningen 

använts. Men det bör vara möjligt, om utgångspunkten är att be rektorerna be-

skriva det som skolan har gjort tack vare den socioekonomiska ersättningen. 

Eller omvänt - det som inte skulle ha gjorts om skolan saknat socioekonomisk 

ersättning.  
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Om kommunen väljer att be skolorna beskriva hur de planerar att använda den 

socioekonomiska ersättningen, kan exempelvis följande frågor ställas. 

• Vilka olika behov av stöd och stimulans har eleverna på skolan 

utifrån deras socioekonomiska bakgrund? 

• Vilka effekter bör uppnås på kort och lång sikt? 

• Vilka insatser behöver målgruppen? 

• Vilka insatser behöver göras för att höja skolans förmåga att i sin 

tur kunna göra de nödvändiga insatserna för målgruppen? 

• Vilka resurser behövs för att kunna göra planerade insatser direkt 

för målgruppen eller indirekt genom att förstärka skolan? 

• Vad kostar dessa insatser på årsbasis? 

• Vilka av önskvärda insatser ska prioriteras inom givna ekono-

miska ramar? 

• Hur ska insatsernas effekter följas upp på kort sikt och på lång 

sikt? 

Om kommunen väljer att be skolorna beskriva hur den socioekonomiska ersätt-

ningen har använts kan samma frågor som ovan ställas, men då med utgångs-

punkt i frågan: Till vad har de extra pengar som skolan fått använts?  

Utvärdera effekterna 

Allra helst vill kommunen få svar på om just de insatser som den socioekono-

miska ersättningen finansierar har effekter för elevernas resultat. Ett problem är 

dock att avgöra vad som faktiskt orsakar dessa effekter. Skolans bidrag till ele-

vens lärande och utveckling är komplex. Eleverna får i skolan ta del av många 

olika aktiviteter och insatser som på olika vis bidrar till samma effekter. Möj-

ligheten att identifiera vad som är effekter av en skolas sätt att arbeta ökar om 

man jämför olika skolor med varandra. Att följa upp förändringar över tid är 

också ett sätt att se om förändrade insatser för eleverna gett någon effekt. Om 

insatserna görs i de tidigare skolåren bör man se på resultat i nära anslutning till 

insatserna och inte begränsa sig till att se på slutbetygen i årskurs 9 långt senare. 

Här är det värt att tänka på att uppföljning och utvärdering inte är forskning. 

Kommunen måste inte leda i bevis att effekterna beror på insatser som möjlig-

gjorts genom den socioekonomiska tilldelningen. Det kan vara tillräckligt att 

konstatera att resultaten förbättras. Då räcker det att göra jämförelser mellan 

skolor eller mellan år, och att hålla det som sannolikt att de förbättrade resultat 

som identifieras är en effekt av de insatser som gjorts.  

När väl en socioekonomisk resursfördelningsmodell är införd och tillämpats en 

tid används troligen mycket av resurserna på samma sätt år efter år och på lik-

nande sätt på de flesta skolor med elevgrupper med liknande behov. Det blir då 

svårare att identifiera effekterna av insatserna med hjälp av jämförelser mellan 
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åren eller mellan skolorna. Ett sätt att då bedöma om de insatser som gjorts är 

effektiva är att beakta vilket stöd i forskning som det finns för dem.  

Följa upp att olika grupper får det stöd de behöver  

Uppföljning av vilka insatser olika grupper får och vilka resultat de ger, kan 

vara ett sätt att säkra att insatserna är långsiktigt gynnsamma för eleverna och 

kommunen. 

Rektor beslutar om sin enhets eller skolas inre organisation och vilka insatser 

som görs där. Samtidigt har kommunen, i egenskap av huvudman för de kom-

munala skolorna, det yttersta ansvaret för att eleverna får det stöd som de behö-

ver. En prioritering som verkar rimlig för en skola kan visa sig vara mindre bra 

ur ett kommunperspektiv. Det blir en så kallad suboptimering. Kommunen har 

därför ett intresse av att följa upp hur olika elevgruppers behov tillgodoses. 

En rektor har ansvar för att hålla sin budget och måste hela tiden väga ange-

lägna behov mot varandra och få vardagen att fungera i skolan. Även om rek-

torn vet att tidiga insatser kan vara lönsamma, så syns vinsterna ofta inte i den 

enskilde rektorns budget. Då blir det svårare att hävda vad som är långsiktigt 

bäst inför de som har önskemål om hur pengarna används, exempelvis lärare 

och föräldrar. Detta är lättare att hävda för kommunen, som dessutom oftare kan 

hämta hem de långsiktiga vinsterna.  

Att exempelvis nyligen anlända elever får omfattande studiehandledning på 

modersmålet kan vara dyrt för en skola och svårt att organisatoriskt få till, men 

angeläget och långsiktigt lönsamt för kommunen. På så vis slipper dessa elever 

att komma till nästa skola med stora kunskapsluckor. På samma sätt är det an-

geläget att elever som signalerar att skolan inte fungerar bra med utåtagerande 

beteenden inte bara ”förvaras” i en särskild undervisningsgrupp. De ska få ett 

kvalificerat stöd för sin utveckling, så att de blir bättre rustade att klara sin fort-

satta skolgång. Men det finns också en risk att större insatser görs för utåtage-

rande elever än för de elever som inte stör andra elever men som också har ett 

behov av stöd.  

Undersöka vilket mervärde som skolorna skapat  

Om kommunen har register över vilka förskolor och skolor som eleverna tidi-

gare gått på finns möjlighet att belysa de långsiktiga effekterna av olika skolors 

bidrag till barn och elevers utveckling och lärande, så kallat mervärde eller 

value added. Det förutsätter dock att kommunen sparar uppgifter digitalt på 

individnivå både vad gäller vilken förskola/skola eleven tidigare gått på och 

resultat från kommungemensamma test eller betyg för eleverna på den skola de 

sen kommit till. Kommunen kan då skapa sig en bild av vilka skolor som ser ut 

att ge en bättre grund för fortsatta skolframgångar. Det gör man genom att sam-

köra uppgifterna om vilken skola eleven gått på tidigare med uppgifter om vilka 

resultat den uppnår när den går på sin nya skola.  

Skolframgångarna påverkas så klart också av hur den mottagande skolan funge-

rar och elevens socioekonomiska bakgrund. Därför ska man kontrollera för 
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dessa faktorer när man gör jämförelsen. Dessa undersökningar kan kräva att 

man anlitar extern statistisk kompetens.  

Undersökningarna kan användas för att ge en fingervisning om vilka skolor med 

de första årskurserna som har ett mer framgångsrikt sätt att lägga grunden för 

exempelvis den läsförmåga som senare krävs, och vilka skolor som behöver 

förstärka detta arbete. Upprepas undersökning årligen, kan ett förbättrat resultat 

för elever som kommer från en viss skola ge en fingervisning om förändrade 

arbetssätt på den skolan har gett effekt för elevernas fortsatta lärande. 
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Steg 7. Följa upp modellens 

träffsäkerhet 
Även själva modellen för kommunens resursfördelning behöver följas upp. 

Fördelas resurserna utifrån hur behoven varierar mellan skolorna? Är differenti-

eringen och omfördelningen rimlig? Har modellen fortfarande legitimitet? Det 

är dock viktigt att komma ihåg att det inte finns något perfekt sätt att fördela 

resurser. Det talar för att kommunen endast bör göra förändringar i sin resurs-

fördelningsmodell om det finns ett underlag som tydligt visar att modellen inte 

är tillräckligt träffsäker eller har andra brister.   

Rätt faktorer och rätt viktning av dessa? 

En undersökning av de olika skolornas resultat kan ge kommunen en fingervis-

ning om resurserna fördelas efter hur behoven varierar. De skolor som har på-

tagligt låga resultat - missgynnas de av resursfördelningen? Har de någon elev-

grupp med stora behov som är överrepresenterad, men som inte fångas in av 

modellen? Skolor med påtagligt höga resultat och samtidigt hög ersättning - har 

de elevgrupper som ser ut att överkompenseras av modellen? 

Rätt grad av omfördelning?   

Ett sätt för kommunen att skapa sig en bild av om graden av omfördelning är 

rätt eller rimlig är att titta på måluppfyllelsen hos skolor med hög ersättning. 

Om den huvudsakligen är låg kan man se närmare på om de åtgärder som be-

hövs för att höja måluppfyllelsen förutsätter ännu högre ersättning eller om det 

främst är något annat som krävs, till exempel att skolorna behöver arbeta på ett 

annorlunda sätt.  

Den tidigare beskrivna redovisningen av vad som görs för pengarna kan grans-

kas utifrån frågeställningen om skolor med hög ersättning har oskäligt frikostiga 

eller generösa satsningar. Det kan indikera att dessa skolor har omotiverat hög 

ersättning. Här är det viktigt att tala med den berörda rektorn innan slutsatser 

dras. Det kan ju vara så att det som vid en första anblick framstår som oskäligt 

visar sig vara en väl genomtänkt och effektiv satsning. 
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Kommunen kan också undersöka om skolor med hög ersättning lyckats göra sig 

mer attraktiva. Om de inte lyckats med det kan en analys göras av vad som 

krävs för att skolorna ska bli mer attraktiva och om det förutsätter mer resurser. 
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Bilagor 

BILAGA 1. Vanliga frågor och invändningar 

Att fördela resurserna baserat på socioekonomiska faktorer kan väcka frågor 

och invändningar. Här ger vi exempel på frågor och invändningar och kom-

menterar dessa.  

Statistik stämmer inte med verkligheten, jag känner barn till lågutbildade 

som har lätt för sig i skolan och barn till högutbildade som har stora 

svårigheter. 

Det stämmer, men om man ser till hela gruppen elever med lågutbildade föräld-

rar och jämför med hela gruppen elever med högutbildade föräldrar, är risken 

betydligt högre att eleven inte når målen om den tillhör gruppen med lågutbil-

dade föräldrar. På samma vis kan man beräkna att på en skola där de flesta ele-

ver har lågutbildade föräldrar så riskerar betydligt fler elever att inte nå målen. 

Man kan alltså med rätt god säkerhet göra en skattning av risken att eleverna 

inte når målen på respektive skola, däremot kan man inte med hjälp av statistik 

skatta hur det kommer att gå för en enskild elev. 

Även barn till resursstarka föräldrar har ADHD, dyslexi och andra svårig-

heter och behöver extra stöd. 

Det stämmer att det på en och samma skola finns skillnader mellan enskilda 

elevers behov, beroende på till exempel biologiskt arv. Sådana skillnader kan 

dock antas vara relativt jämnt spridda över skolorna, och behöver därför inte 

beaktas i en fördelning som ska jämna ut för systematiska skillnader mellan 

skolorna. Däremot behöver grundbeloppet vara tillräckligt stort så att skolan 

kan möta de större behov som finns hos enskilda elever. Är det frågan om be-

hov av extraordinära stödåtgärder för elever med omfattande behov av särskilt 

stöd ska alla skolor ha samma möjlighet att söka tilläggsbelopp. 

Det krävs mer resurser även för att ge de mest begåvade eleverna en 

stimulerande undervisning som tar tillvara deras talang. 

Enligt skollagen ska elever som har lätt för sig i skolan ges ledning och stimu-

lans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling. Det kan innebära en extra 

kostnad att skapa lösningar för en mindre grupp elever som behöver betydligt 

större utmaningar än klasskamraterna. Å andra sidan är det sannolikt att en 
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skola med en hög andel elever som har lätt för sig också har en hög andel 

studiemotiverade elever, vilket på andra sätt underlättar skolans möjlighet att 

skapa goda lärandemiljöer.   

Vår skola har också många elever med behov av särskilt stöd. 

Alla skolor har elever som avviker från det stora flertalet genom att ha mer 

behov av stöd och hjälp eller mer behov av utmaningar. Speciallösningar för 

dessa grupper kan kräva mer resurser. Det behöver finnas utrymme för detta 

inom grundbeloppet. Men det behöver inte beaktas i den fördelning som ska 

kompensera för skillnader mellan skolorna, eftersom alla skolor har en sprid-

ning på elevernas behov. 

Pengar betyder inte allt, det är viktigare hur man arbetar på skolan. 

Det stämmer att det krävs ett bra arbete på skolan om pengarna ska göra nytta. 

Därför kan kommunen inte nöja sig med att skapa en bra resursfördelning utan 

man måste också se till att skolorna utvecklar sin förmåga att uppnå målen inom 

givna förutsättningar. 

Vår skola har högre opåverkbara kostnader och dessa tar den socio-

ekonomiska ersättningen inte hänsyn till.  

Det stämmer att så kan vara, men den socioekonomiska ersättningen ska inte 

kompensera för opåverkbara kostnader. Det är huvudmannen som har ansvar för 

att varje skolas förutsättningar och kostnader är rimliga. Exempelvis förekom-

mer det att huvudmän kompenserar för skillnader i lokalkostnader genom en 

gemensam finansiering av dessa. 

Det är svårt att förutse hur mycket pengar vår skola får eftersom ersätt-

ningen ändras från år till år.  

För att kunna göra långsiktiga satsningar är det en fördel om de ekonomiska 

förutsättningarna är förutsägbara. Det stämmer att en socioekonomisk ersätt-

ningsmodell förändrar hur mycket pengar en skola får per elev varje gång som 

ersättningen beräknas, till exempel inför ett nytt budgetår. Det betyder att denna 

del av skolans intäkter är osäker på sikt. Problemet kan hanteras genom att 

kommunen till exempel lägger in en begränsning för hur stor en sänkning får 

vara mellan två år. Ett annat sätt är att i ersättningsmodellen lägga in en fördröj-

ning i de fall som ersättningen sänks.  

Att ersättningen ändras från år till år ställer stora krav på flexibilitet i 

skolornas organisation.  

Ja, som ekonomiskt ansvarig måste rektor skapa en beredskap att hantera dessa 

och andra förändringar i intäkter och kostnader. En skolas organisation bör vara 

så pass flexibel att den kan anpassa sig efter både förändrade behov och föränd-

rade ekonomiska förutsättningar. 

Skolor som har ett stabilt antal elever upplever kanske svängningarna i en 

socioekonomisk ersättning som mer störande än skolor med stora variationer i 
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antal elever, i den mån elevpeng tillämpas. För den senare gruppen skolor har 

förändringen i elevantalet större betydelse för förändringen i intäkterna. De som 

förlorar elever på grund av skolsegregation kan till viss del kompenseras av 

ökad socioekonomisk ersättning, men för en skola som år efter år förlorar elever 

kan det också behövas andra åtgärder.   

Vi på vår skola tycker inte att den socioekonomiska ersättningen speglar 

våra faktiska behov.  

Det är viktigt att komma ihåg att en resursfördelningsmodell baserad på socio-

ekonomiska kriterier är en statistisk beräkning av skillnaderna i elevgruppernas 

behov. En sådan beräkning kan både överskatta och underskatta en skolas be-

hov. Desto viktigare är det därför att kommunen med jämna mellanrum följer 

upp hur modellen fungerar och vilka effekter den får.  

Det kan också vara en viss skillnad mellan elevsammansättningen när mät-

ningen för socioekonomiska ersättningen görs, till exempel i september, och när 

ersättningen ska betalas ut, till exempel från och med januari året därpå. Där-

emot anpassas ersättningen till förändringar i antalet elever på varje skola, 

eftersom det är en ersättning per elev som betalas ut.   
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BILAGA 2. Fördelningsmodeller för andra skolformer  

Denna skrift behandlar socioekonomisk fördelning till grundskolor. Samtidigt är 

de flesta resonemangen giltiga även för motsvarande fördelning till förskolor 

och gymnasieskolor. Skillnader i den socioekonomiska sammansättningen kan 

dock ha lika stor betydelse för systematiska skillnader i elevgruppernas behov i 

andra skolformer än grundskolan. Här beskrivs hur detta kan hanteras i för-

skolan och gymnasieskolan.  

Förskolan 

Kompensatoriska satsningar i förskolan är betydelsefulla för hur det senare går 

för barnet i skolan. En grundbult för framgång i skolan är läsförmågan. Den 

förutsätter bland annat ett rikt ordförråd och förmåga att förstå en berättelse. 

Dessa färdigheter grundläggs i förskoleåldern och det är stora skillnader på hur 

de stimuleras i barnens uppväxtmiljö.  

I förskolan finns inga resultatmått som kan användas för att se sambandet 

mellan barnens socioekonomiska bakgrund och deras utveckling i förskolan, 

åtminstone inte på samma sätt som i skolan. Här beskrivs ett par sätt att trots det 

ta fram en resursfördelningsmodell för förskolan.  

Ett sätt är att fördela resurserna efter samma principer som grundskolans modell 

som bygger på prognostiserad risk. De elevgrupper med en socioekonomisk 

bakgrund som ger en hög prognostiserad risk att inte nå målen i grundskolan 

behöver antagligen mer stöd och stimulans även i förskolan. Det talar för att 

grundskolans fördelningsgrunder fungerar väl även för förskolan.  

Ett annat sätt är att resonera sig fram till vilka faktorer som kan antas betydelse-

fulla för barnens behov och hur de liknar och skiljer sig från förutsättningarna i 

grundskolan. Både förskolan och skolan har i uppdrag att bidra till barnets ut-

veckling och lärande. Båda skolformerna har också ett kompensatoriskt upp-

drag. Även om förskolan inte har uppnåendemål för barnen så behöver alla barn 

utveckla sina kunskaper och färdigheter för att senare klara skolans mål.  

Samtidigt skiljer sig förskolan från skolan. Bland annat är kontakterna med 

föräldrarna mer omfattande. Förskolan har också en delvis annan målgrupp. 

Exempelvis går det barn som kommer att gå i grundsärskolan i förskolan, och 

det finns barn som inte går i förskolan men som kommer att gå i grundskolan. 

Vidare har ett barn som nyligen anlänt i förskoleåldern andra behov än det barn 

som kommit till Sverige i skolåldern. Även för barn som är födda i Sverige med 

föräldrar som invandrat är det skillnad på vilken typ av insatser som behövs i 

förskolan respektive skolan.  

Förskolans uppdrag är inte enbart att ge barnet goda förutsättningar för ut-

veckling och lärande. Förskolans uppdrag innebär också omsorg. Behovet av 

mer omsorg kan antas vara vanligare för barn som har socioekonomiskt utsatta 

hemförhållanden. Omsorg kräver personalens tid och är alltså något som har en 

påtaglig kostnad. För de minsta barnen kan det handla om sviktande förmåga till 
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anknytning, vilket både kräver personalens tid och att det i barngruppen finns 

färre relationer att hantera.   

En trygg anknytning i förskolan och en stimulerande lek- och lärmiljö är bra för 

alla barn men är särskilt betydelsefull för att kompensera för barn vars upp-

växtmiljö inte är den optimala. En trygg anknytning har även betydelse för 

senare förmåga till känslomässig reglering och moralutveckling. Dessa för-

mågor har i sin tur stor betydelse för att fungera väl i skolan. 

Ett sätt att gå tillväga för att få fram en modell är att välja socioekonomiska 

variabler som kan antas ha samband med behov av stöd, stimulans och omsorg 

för barnen samt för samspel med föräldrarna. Med hjälp av verksamhets-

företrädare som har inblick i förskolor med olika socioekonomisk samman-

sättning kan faktorer väljas och viktas. De har kännedom om vilka olika typer 

av insatser som behövs på vissa förskolor och de kan beräkna vad dessa insatser 

kostar. Utfallet av föreslag till faktorer och viktningar kan beräknas och verk-

samhetsföreträdare som har god överblick över ett större antal förskolors förut-

sättningar kan bedöma om utfallet blir rimligt, eller om det finns skäl att justera 

förslaget till modell. Även uppföljning i form av att förskolorna redogör för hur 

pengarna används kan användas för att belysa om variationen i tilldelning är 

rimlig.   

Gymnasieskolan 

För gymnasieskolan kan man givetvis också välja mellan en modell där kom-

munen prövar sig fram till vilka faktorer man finner lämpliga att ha som fördel-

ningsgrund eller en modell som bygger på den statistiska risken att inte uppnå 

gymnasieskolans mål. För denna skolform är en naturlig utgångspunkt elever-

nas slutbetyg från grundskolan.  

För att få en träffsäkrare modell kan betygsresultaten kompletteras med socio-

ekonomiska faktorer. När en modell som bygger på risken att inte nå målen tas 

fram går man tillväga på samma sätt som för grundskolans alternativ 2, och 

använder ett betygsmått som antas samvariera med behov av mer omfattande 

stöd för att klara skolan, till exempel att inte ha uppnått 90 procent av betygs-

poängen efter fyra år. SCB har tagit fram en riksmodell med denna konstruk-

tion. Precis som för grundskolan kan man sedan använda modellen för att be-

räkna förväntat resultat som jämförs med faktiskt resultat. Då får gymnasie-

skolan samtidigt ett analysverktyg motsvarande SALSA för grundskolan.  

Behovet av omfördelning är troligen inte lika stort i gymnasieskolan som i 

grundskolan, eftersom ersättningen är differentierade efter program och det 

finns särskilda program för de som ännu inte uppnått gymnasiebehörighet. 
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HÄRRYDA KOMMUN 
Kommunstyrelscen 

2020 -10- 15 

Motion 

Resursfördelning i kommunens skolor 

Vi ser att det finns olika förutsättningar för vära barn att lyckas med sin skolgáng utifrän en 

likvärdighet. Med likvärdig skola i det här sarnmanhanget innebär att alla elever ska ha 

tillgäng till undervisning med lika god kvalitet och ge varje elev eller grupp av elever, 

möjlighet att lyckas. Det är viktigt att alla barn fär möjlighet att lyckas även dâ kommunen 

har en socio-ekonomisk struktur där vi har en mindre likvärdighet i förutsättningarna för 

harnen. Forskning visar pâ att vissa faktorer gör det mer gynnsamt för barn, men att skolans 

organisation kan kompensera där förutsättningarna är mindre gynnsamma. Vi 

socialdemokrater vill att alla barn far den mest optimala skolgängen. Ett sätt att göra det är att 

se över hur de ekonomiska resurserna fördelas till olika skolor. Det finns modeller för att 

säkerställa att resurserna fördelas pâ ett sätt som tar hänsyn till barnens olika förutsättningar 

och behov. I var kommun har vi en liten del av resurserna som fördelas utifrän de 

socioekonomiska faktorerna. Vi socialdemokrater vill se över modellen sä vi kan öka 
likvärdigheten. 

Vi socialdemokrater vill med motionen ge förvaltningen i uppdrag: 

-att se över vilka möjligheter som finns inom befintlig ram förändra fördelningen för att skapa 
ökad likvärdighet. 

-att genom en omvärldkartläggning ta fram ett underlag för en framtida 

resursfördelningsmodell med syfte att öka likvärdigheten för eleverna. Modellen ska ge 

förutsättningar för en väl fungerande uppföljning av resursanvändandet kopplat till 
skolresultat. 

För Socialdemokraterna: 

L. 
Oskar Sköld Siw Hallbert 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sektorn för Samhällsbyggnad 
Sara Gustafsson 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-02-19   
 

 
 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Diarienummer 
2020KS666 008 

 

 

Svar på motion om att utreda en gång- och cykelväg mellan 
bostadsområdet Björröd och bostadsområdet Skällsjöås 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen.  
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunfullmäktige beslutade den 10 december 2020 § 247 att till 
kommunstyrelsen remittera motion från Steinar Walsö-Kanstad (KP) om att 
utreda en gång- och cykelväg mellan bostadsområdet Björröd och 
bostadsområdet Skällsjöås. Motionären yrkar att kommunfullmäktige 
uppdrar till kommunstyrelsen att utreda kostnader, konsekvenser och 
möjligheter att bygga en gång- och cykelväg mellan bostadsområdet 
Björröd och Skällsjöås samt belyser möjligheterna att ingå 
överenskommelser med Trafikverket om att bygga en gång- och 
cykelväg på sträckan.  
 
Sträckan utmed Eskilsbyvägen är inte en del av det framtida stomcykelnätet 
och kommunen har därför valt att prioritera andra sträckor i förslagen på 
regionala gång- och cykelvägar som bör byggas ut till Västra 
Götalandsregionen. Förvaltningen finner inte att det finns skäl att utreda 
möjligheter att bygga en gång- och cykelväg mellan bostadsområdet 
Björröd och Skällsjöås och föreslår att motionen avslås. 
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 19 februari 2021 
 Motion om att utreda en gång- och cykelväg mellan bostadsområdet 

i Björröd och Skällsjöås 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 10 december 2020 § 247 att till 
kommunstyrelsen remittera motion från Steinar Walsö-Kanstad (KP) om att 
utreda en gång- och cykelväg mellan bostadsområdet Björröd och 
Skällsjöås. Motionären yrkar att kommunfullmäktige uppdrar till 
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kommunstyrelsen att utreda kostnader, konsekvenser och möjligheter att 
bygga en gång- och cykelväg mellan bostadsområdet Björröd och 
Skällsjöås samt belyser möjligheterna att ingå överenskommelser med 
Trafikverket om att bygga en gång- och cykelväg på sträckan. 
 
Enligt motionären finns det idag cirka 70 hushåll i Skällsjöås, varav många 
barnfamiljer. Många ifrån dessa hushåll åker idag med bil in till Landvetter 
för att gå i skola, delta i fritidsaktiviteter eller pendla vidare med buss till 
arbeten i Göteborg och Borås. Enligt motionären kommer 
Björrödsområdet att växa, vilket kommer medföra ökad trafik på 
Eskilsbyvägen som motionären idag anser är livsfarlig att cykla och gå på 
då det är en 70-väg, utan belysning och vägren.   
  
Motionären påpekar även att det idag finns en cykelväg på sträckan mellan 
Landvetter och Björröd och genom att anlägga en cykelväg på sträckan 
mellan Björröd och Skällsjöås kan många av de biltransporter som idag 
görs på Eskilsbyvägen undvikas. Enligt motionären skulle detta leda till att 
antalet bilar som passerar förbi Björröd minskar samtidigt som kommunen 
skulle få en ökad attraktionskraft genom ökade möjligheter för barn och 
vuxna att cykelpendla.  
 
Bakgrund 
Idag finns det en gång- och cykelväg från Björrödsmotet fram till själva 
orten Björröd och för tillfället pågår det ett planeringsarbete för att bygga ut 
gång- och cykelvägen så att den även sträcker sig till busshållplatsen 
Björröd. Denna sträcka är idag kurvig och syftet med förlängningen är bland 
annat att öka möjligheten för skolbarnen i området att ta sig med cykel till 
Backaskolan. Byggandet av cykelvägen är planerat att starta under 2021. 
Eskilsbyvägen är en regional väg vilket innebär att kommunen inte själv kan 
besluta om en fortsatt utbyggnad av gång- och cykelväg enligt förslaget.  

Regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland 
I den regionala planen för transportinfrastrukturen finns avsatta medel från 
Västra Götalandsregionen till utbyggnad av cykelvägar längs regionala 
vägar. Vart fjärde år får kommunen möjlighet att komma med förslag på 
vilka sträckor utmed det regionala vägnätet som kommunen anser bör 
byggas ut. För de förslag som respektive kommun skickar in ska kommunen 
vara beredd att medfinansiera utbyggnaden av förslagen med 50 procent. Att 
bygga cykelväg längs alla regionala sträckor där det finns en brist eller ett 
behov är inte möjligt med de ekonomiska förutsättningar som finns i 
gällande transportinfrastrukturplan. Därför måste prioriteringar göras för att 
befintliga resurser ska användas så effektivt som möjligt. Västra 
Götalandsregionen avgör, tillsammans med Trafikverket, vilka sträckor på 
det regionala vägnätet som ska prioriteras för utbyggnad av cykelvägar. Till 
sin hjälp utgår Västra Götalandsregionen från dokumentet Strategi för ökad 
cykling i Västra Götaland som innehåller prioriteringsprinciper som ska 
vara ett stöd för att välja de cykelåtgärder som leder till ökad och säkrare 
cykling. Kommunen har därmed störst möjlighet att påverka regionens 
satsningar genom att prioritera sträckor som stämmer väl överens med 
prioriteringsprinciperna i Strategi för ökad cykling.  
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Göteborgsregionens regionala cykelplan  
Utöver dokumentet Strategi för ökad cykling som prioriteringsgrund har 
även Göteborgsregionen tagit fram en cykelplan. Cykelplanens mål är att 
det ska finnas ett sammanhållet regionalt cykelvägnät, ett stomcykelvägnät, 
i Göteborgsregionen 2030. Göteborgsregionen arbetar därmed för en 
utbyggnad av cykelvägarna mellan orterna i regionen. Sträckan utmed 
Eskilsbyvägen är inte en del av stomcykelnätet. Däremot kommer 
stomcykelnätet behöva kompletteras med ett mer finmaskigt delnät. Vilka 
sträckor som ska ingå i delnätet har ännu inte definierats.  
 
Till och med den 29 november 2019 hade samtliga kommuner i Västra 
Götalandsregionen möjlighet att komma med förslag på regionalt statliga 
cykelstråk som bör prioriteras under perioden 2022–2025. Sträckan som 
föreslås i motionen är inte en av de sträckor som kommunen valde att 
föreslå, utan valda att prioritera andra sträckor.   
 
Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen håller med motionären om att det är viktigt att det går att ta 
sig fram med cykel på ett trafiksäkert sätt och att det är viktigt att 
biltransporterna minskar. Kommunens möjligheter att påverka Västra 
Götalandsregionens satsningar regleras av den regionala planen för 
transportinfrastrukturen och tillhörande dokument Strategi för ökad cykling. 
Även Göteborgsregionens prioriteringar för regionalt stomcykelnät påverkar 
vilka sträckor utmed de regionala vägarna som kommunen har störst chans 
att få bidrag till. Sträckan utmed Eskilsbyvägen är inte en del av det 
framtida stomcykelnätet och kommunen har därför valt att prioritera andra 
sträckor i förslagen på regionala gång- och cykelvägar som bör byggas ut 
till Västra Götalandsregionen. Förvaltningen finner inte att det finns skäl att 
utreda möjligheter att bygga en gång- och cykelväg mellan bostadsområdet 
Björröd och Skällsjöås och föreslår att motionen avslås. 
 
 
 
 
Anders Ohlsson Fredrik Wejrot 
Samhällsbyggnadschef Verksamhetschef trafik 
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KOMMUNPARTIET 
Partiet som lyssnar HÄRRYDA KOMMUN 

Ko.:nvnstvrelsen 

2020 -10- 2 3 

Diarienr I Diariep!anbetecrJJ 

Motion om att utreda en gäng- och cykelväg mellan bostadsomrädet 

Björröd och bostadsomrädet Skällsjöäs: 

-, 

Kommunpartiet i Härryda kommun yrkar genom denna motion 

att Kommunfullmäktige uppdrar ät Kommunstyrelsen att den läter utreda kostnader och 

konsekvenser samt möjligheter att bygga en gäng- och cykelväg mellan bostadsomrädet Björröd 

och bostadsomrädet Skällsjöás samt 

att Kommunstyrelsen, om sä erfordras, belyser möjlighetema att träffa överenskommelse med 

Trafikverket om byggande av gäng- och cykelvägen. 

Bakgrund: 

Kommunen växer stadigt och speciellt omrâdet Björröd kommer i närtid växa vilket gör att trafiken 

pà Eskilsbyvägen kommer att öka. 

Trafikverket hâller pä med en utredning gällande vägdragningen i omrâdet Björröd, dâ denna idag 

har nägra kurvor, som har vällat flertal incidenter, olyckor och har skapat stor irritation för de boende 

i omradet 

I dagsläget finns cykelbanor trän Landvetter till omrädet Björröd Landvetter, men sträckan mellan 

Björröd och Skällsjöäs saknar helt gáng- och cykelbanor. 

I omrädet Skällsjöäs fin ns i dag ett sjuttital hushäll, med mycket stor andel barnfamiljer. Barnen i 

dessa familjer gär i skola i antingen Backa eller i skolorna i Landvetter och har även ett antal 

fritidsaktiviteter i och runt i kring Landvetter under eftermiddagar och kvällar. 

Fiera vuxna pendlar trän och till sina arbeten med bil in till Landvetter busstation, för vidare transport 

med buss till Göteborg eller Borás. 

Det är i dagsläget förenat med livsfara att gä och cykla pá Eskilsbyvägen, báde för vuxna och barn, dä 

detta är en 70-väg, helt utan belysning, och utan vägren. 

Avsaknaden av gäng- och cykelbana gör att biltransporter är ett mäste med harnen, deis till och trän 

skolor, deis till och frän fritidsaktiviteter, men även till och frän kompisar i Björröd och Backa 
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omrädet. Dessutom görs ett antal bilresor för de vuxna, till och frän Landvetter ach framför allt till 

busstationen. 

Om det hade funnit en säker gäng- och cykelbana, sà hade flera av dessa biltransporter kunna 

undvikas, vilket dels hade minskat trycket pá Eskilsbyvägen, men framför allt minskat antalet bil 

passager förbi omrädet Björröd. Dessutom ger det fiera andra positiva effekter för de som gär eller 

cyklar i stället för att äka bil, med ökat välbefinnande, ökad attraktionskraft för kommunen i stort 

med ökad möjlighet till cykelpendlande bäde för barn och vuxna. 

Det bör vara relativt enkelt att hitta kostnadseffektiva lösningar för en gäng- och cykelbana för denna 

sträcka, dà sträckan pä totalt ca 1km best~r mestadels av skogsmark, dvs kostnaden per meter 

cykelväg bör bli relativt läg. 

2020-10-11 

ud. -± 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Utvecklingsfunktionen 
Anna Svensén Burgman 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-03-31   
 

 
 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Diarienummer 
2020KS631 008 

 

 

Svar på motion om Håll Sverige Rent-dagen 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunfullmäktige beslutade den 12 november 2020 § 222 att till 
kommunstyrelsen remittera motion från Monica Bengtsson (S), Lena 
Fredriksson (S) och Oskar Sköld (S) om Håll Sverige Rent-dagen. 
Motionärerna föreslår att Härryda kommun blir en aktiv del av Håll Sverige 
Rent-dagen genom att bidra till arbetet genom att tillse att det finns 
insamling av det upplockade skräpet. Vidare föreslår motionärerna att 
Härryda kommun bidrar till att sprida information om dagen och den 
aktivitet som kommunen planerar att genomföra. 
 
Härryda kommun genomför redan liknande aktiviteter på området. 
Kommunen är bland annat aktiv i Håll Sverige Rents kampanj 
Skräpplockardagarna samt i Städa Sveriges satsning RenovaRöjet. 
Förvaltningen gör bedömningen att kommunen redan uppfyller de mål som 
Håll Sverige Rent-dagen syftar till att uppnå och föreslår att motionen 
avslås. 
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 31 mars 2021 
 Motion om Håll Sverige Rent-dagen 

 
Ärendet 
Håll Sverige Rent är en ideell, obunden stiftelse som grundades 1983 av 
Naturvårdsverket och Returpack. Genom att samla kunskap och ta fram 
konkreta verktyg för kommuner, skolor och företag arbetar Håll Sverige 
Rent för att skapa insikt och förståelse för hur nedskräpningen påverkar 
människa och miljö. 
 
Håll Sverige Rent-dagen infaller i september varje år, samma dag som 
World Cleanup Day då människor över hela världen går ut och plockar 
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skräp. Håll Sverige Rent-dagen riktar sig till allmänheten och vem som helst 
kan anmäla sitt deltagande. 
 
Kommuner kan bli medlemmar i nätverket Håll Sverige Rent-kommun för 
att få stöd i arbetet mot nedskräpning. Medlemsavgiften för deltagande i 
nätverket är baserat på kommunens storlek. För Härryda kommun skulle 
medlemsavgiften bli 15 500 kr/år (exkl. moms). För att delta under Håll 
Sverige Rent-dagen eller någon annan av Håll Sverige Rents kampanjer 
krävs dock inget medlemskap. Deltagandet är kostnadsfritt. 
 
Skräpplockardagarna  
Härryda kommun genomför varje vår Skräpplockardagarna som är Håll 
Sverige Rents kampanj där barn och unga lär sig om nedskräpning och 
plockar skräp tillsammans. Förra året deltog över 600 000 barn och unga 
runtom i hela landet och över 4 000 i Härryda kommun. 2018 kom Härryda 
kommun på fjärde plats i regionen sett till flest antal deltagare då över 5 000 
barn och unga var ute och plockade skräp. Kampanjen drivs av Håll Sverige 
Rent och ingår i initiativet Hållbarhet på schemat. 
 
Alla förskolor, skolor och barn- och ungdomsföreningar i Härryda kommun 
har möjlighet att delta i kampanjen. Anmälan är öppen 1 mars - 31 maj för 
2021 och verksamheten väljer själv när under terminen och i vilket område 
de vill plocka skräp. Kommunen tillhandahåller kostnadsfritt 
skräpplockarmaterial i form av skräppåsar och plockhandskar till alla 
anmälda barn- och ungdomsverksamheter. Det skräp som samlas in kan 
återvinnas på en återvinningsstation eller lämnas på kommunens 
återvinningscentral. Driftenheten mark och anläggningar bistår vid 
skrymmande eller svårplockade föremål. 
 
Även företag, privatpersoner och övriga föreningar är välkomna att delta i 
kampanjen och kan använda valfria sopsäckar, alternativt köpa 
skräpplockarmaterial från Håll Sverige Rent. 
 
Städa Sverige 
Sedan 2020 medverkar Härryda kommun även i satsningen ”RenovaRöjet” 
tillsammans med idrottens miljöorganisation Städa Sverige och Renova. 
Drygt 140 idrottsungdomar och ledare runt om i kommunen utbildades i 
hållbarhet och hjälptes åt att samla skräp. Härryda kommun är medfinansiär 
av Städa Sverige och bidrar med en årsavgift på 35 300 kr samt är delägare 
av Renova tillsammans med nio andra kommuner inom Göteborgsregionen. 
 
Förvaltningens bedömning 
Härryda kommun genomför redan liknande aktiviteter på området. 
Kommunen är bland annat aktiv i Håll Sverige Rents kampanj 
Skräpplockardagarna som infaller på våren samt i Städa Sveriges satsning 
RenovaRöjet på hösten. Förvaltningen gör bedömningen att de kampanjer 
som kommunen redan engagerar sig i ger bra effekt, verkar 
kunskapshöjande och medvetandegör frågor om nedskräpning. 
Kampanjerna uppfyller även ett pedagogiskt syfte då de vänder sig till barn- 
och ungdomsverksamheter. Håll Sverige Rent-dagen vänder sig inte 
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specifikt till kommuner utan marknadsförs till allmänheten. Förvaltningen 
gör bedömningen att kommunen redan uppfyller de mål som Håll Sverige 
Rent-dagen syftar till att uppnå och föreslår att motionen avslås. 
 
 
 
 
Peter Lönn Birgitta Flärdh 
Kommundirektör Utvecklingschef 
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HÄRRYDA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2020 -10- 1 5 

-TIET 

Motion 

Häll Sverige rent dagen 

Värt jordklot mär inte bra. För närvarande sä utsätter vi vär planet för prövningar som 

hotar att utrota hela mänskligheten. Vi har mänga milj~problem som vi mäste lösa. 

Vi har naturligtvis den globala uppvärmningen och dess problematik. Vi har ocksä 

problem med övergödning och utdöende hav och sjöar. 

Vi har problemet med allt skräp i form av plast som hamnar i vara sjöar och vattendrag 

och sedan hamnar i hav och förstör livsvillkoren für vara fiskar och vattenlevande djur. 

Nyligen släpptes en rapport om att det 2050 kommer att finnas mer plast än fisk i vara 

hav. Detta är en skrämmande bild som vi mäste göra nägot ät. 

Det gäller alltid att starta i det lilla och bygga vidare mot den sto ra förändringen. Vi 

tycker därför att vi borde uppmärksamma Häll Sverige Rent-dagen som infaller den 

tredje lördagen i september varje är och är en del av World Cleanup Day dä människor 

över hela världen gär ut och plockar skräp. 

Denna insats hindrar plast frän att hamna i havet och sjöarna. 

Vi Socialdemokrater vill därför att: 

• 

• 

Härryda kommun blir en aktiv del av Häll Sverige Rent-dagen genom att hidra till arbetet 

genom att tillse att det finns insamling av det upplockade skräpet. 

Bidrar till att sprida information om dagen och den aktivitet som kommunen planerar att 

genomföra. 

För Socialdemokraterna: 

±e.= dé• hl4. 
Lena Fredriksson 

Oskar Sköld 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Utvecklingsfunktionen 
Anna Svensén Burgman 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-03-31   
 

 
 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Diarienummer 
2020KS629 008 

 

 

Svar på motion om att införa ett hållbarhetspris i Härryda 
kommun 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige bifaller motionen. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Under förutsättning att kommunfullmäktige bifaller motionen, uppdrar 
kommunstyrelsen åt förvaltningen att utforma detaljerna kring 
hållbarhetspriset samt när i tid det är lämpligt att införa. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunfullmäktige beslutade den 12 november 2020 § 222 att till 
kommunstyrelsen remittera motion från Robert Langholz (S), Patrik Linde 
(S) och Monica Bengtsson (S) om att införa ett hållbarhetspris i Härryda 
kommun. Motionärerna föreslår att Härryda kommun inför ett stipendium 
på 5000 kronor till en person som har gjort en avsevärd förbättring på 
hållbarhetsområdet. Priset kan delas ut till såväl företagare verksamma i 
kommunen som till person bosatt i kommunen.   
 
Förvaltningen ser positivt på att införa ett hållbarhetspris i Härryda kommun 
då det innebär ytterligare ett sätt att profilera kommunen inom 
hållbarhetsområdet samt att sätta fokus på kommunens arbete med Agenda 
2030. Förvaltningen gör dock bedömningen att införandet bör avvakta till 
dess att kommunen har ett hållbarhetsstrategiskt program på plats. Detta då 
kriterier för ett eventuellt hållbarhetsspris med fördel kan utgå ifrån 
innehållet i programmet. Förvaltningen föreslår bifall till motionen men 
med tillägget att förvaltningen får i uppdrag att utforma detaljerna kring 
hållbarhetspriset samt när i tid det är lämpligt att införa. 
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 31 mars 2021 
 Motion om att införa ett hållbarhetspris i Härryda kommun 
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Ärendet 
Härryda kommun delar ut flertalet priser inom olika områden såsom 
exempelvis HBTQ-priset, bemötande- och tillgänglighetspriset, kulturpriset 
samt kulturstipendiet. Tillsammans med kommunens företagarföreningar 
delar Härryda kommun även ut en rad priser till näringslivet varje år: Årets 
företagare, Årets unga företagare, Årets utvecklingsföretag och Årets 
nyföretagare. Nytt från och med 2020 är att Härryda framtid även delar ut 
Årets CSR-pris. CSR står för Corporate Social Responsibility och utgår från 
idén om att ett företag ska ta ansvar för hur deras verksamhet påverkar 
samhället ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv.  
 
Under 2021 arbetar förvaltningen med att ta fram ett hållbarhetsstrategiskt 
program för Härryda kommun. Programmet ska vara en riktning för 
hållbarhetsarbetet på lång sikt men ska även innehålla konkreta åtgärder för 
att göra skillnad redan nu. Med sin långsiktighet ska det komplettera 
kommunens befintliga styrning mot de globala målen i Agenda 2030. 
Ambitionen är att kommunens hållbarhetsstrategiska program ska finnas på 
plats under 2022. 
 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen ställer sig positiv till att införa ett hållbarhetspris i Härryda 
kommun. Instiftandet av ett hållbarhetspris innebär ytterligare ett sätt att 
profilera kommunen inom hållbarhetsområdet samt att sätta fokus på 
kommunens arbete med Agenda 2030. Det är även ett bra tillfälle att 
uppmärksamma och uppmuntra personer eller företagare som har 
åstadkommit förbättringar eller betydelsefulla insatser på området samt visa 
på goda exempel.  
 
Förvaltningen gör dock bedömningen att införandet bör avvakta till dess att 
kommunen har ett hållbarhetsstrategiskt program på plats. Detta då kriterier 
för ett eventuellt hållbarhetsspris med fördel kan utgå ifrån innehållet i 
programmet. I övrigt anser förvaltningen att upplägget av hållbarhetspriset 
bör kunna utformas på liknande sätt som kommunens HBTQ-pris.  
 
Förvaltningen föreslår bifall till motionen men med tillägget att 
förvaltningen får i uppdrag att utforma detaljerna kring hållbarhetspriset 
samt när i tid det är lämpligt att införa. 
 
 
 
 
Peter Lönn Birgitta Flärdh 
Kommundirektör Utvecklingschef 
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HARRYDA KOMMUN 
Kommunstrelsen ta %S Socialdem 

«o»rose«rie, 

2020 -10- 15 

Motion 

Motion om att införa ett hällbarhetspris i Härryda Kommun 

I Härryda kommun är vi duktiga pa att uppmärksamma personer som gjort bra insatser 

inom idrott eller varit framgängsrika inom kultur. 

Vi behöver nu ta nästa steg och inse att dagens stara utmaning handlar om hällbarhet. 

Vi tycker därför att det är dags att pa samma sätt som vi idag uppmärksammar andra 

stara insatser, uppmärksamma personer som gjort viktiga insatser för att stärka 

hällbarheten. 

Vi Socialdemokrater vill därför att: 

Härryda kommun inför ett stipendium pa 5000:- till en person som har gjort en 

avsevärd förbättring pä hällbarhetsomrädet. Priset kan delas ut till sà väl företagare 

verksamma i kommunen som till person bosatt i kommunen. 

För Socialdemokraterna: 

Patrik Linde 

'hr. fO.. 
Monica Bengtsson 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Utvecklingsfunktionen 
Anna Svensén Burgman 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-03-31   
 

 
 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Diarienummer 
2020KS636 008 

 

 

Svar på motion om hedersomnämnande hållbarhet 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige bifaller motionen. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Under förutsättning att kommunfullmäktige bifaller motionen, uppdrar 
kommunstyrelsen åt förvaltningen att utforma detaljerna kring 
hedersomnämnandet samt när i tid det är lämpligt att införa. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunfullmäktige beslutade den 12 november 2020 § 222 att till 
kommunstyrelsen remittera motion från Robert Langholz (S) och Patrik 
Linde (S) om att införa ett hedersomnämnande gällande hållbarhet till 
personal i kommunens verksamhet. Motionärerna har tillsammans med  
Monica Bengtsson (S) även lämnat in en motion om att införa ett 
hållbarhetspris i Härryda kommun. Då det är brukligt att den som arbetar i 
kommunen inte ska kunna tilldelas pris av denna typ föreslår motionärerna 
att Härryda kommun även inför ett hedersomnämnande till den person inom 
förvaltningen som har gjort mest för att belysa hållbarhetsfrågan det senaste 
året. 
 
Förvaltningen föreslår bifall till motionen om att införa ett hållbarhetspris i 
Härryda kommun (se separat ärende). Förvaltningen ser även positivt på 
förslaget att införa ett hedersomnämnande gällande hållbarhet till personal i 
kommunens verksamhet och föreslår bifall till motionen. 
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 31 mars 2021 
 Motion om hedersomnämnande hållbarhet 

 
Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen ställer sig positiv till att införa ett hedersomnämnande 
gällande hållbarhet till personal i kommunens verksamhet. Likt instiftandet 
av ett hållbarhetspris innebär ett hedersomnämnande för hållbarhetsfrågor 
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ytterligare ett sätt att profilera kommunen inom hållbarhetsområdet samt att 
sätta fokus på kommunens arbete med Agenda 2030. Det är även ett bra 
tillfälle att uppmärksamma och uppmuntra personal inom förvaltningen som 
har åstadkommit betydelsefulla insatser på området samt visa på goda 
exempel.  
 
Under 2021 arbetar förvaltningen med att ta fram ett hållbarhetsstrategiskt 
program för Härryda kommun. Förvaltningen gör bedömningen att 
införandet av hedersomnämnandet likt hållbarhetspriset bör avvakta till dess 
att kommunen har ett hållbarhetsstrategiskt program på plats. Detta då 
kriterier för ett eventuellt hedersomnämnande med fördel kan utgå ifrån 
innehållet i programmet. 
 
Förvaltningen föreslår bifall till motionen men med tillägget att 
förvaltningen får i uppdrag att utforma detaljerna kring hedersomnämnandet 
samt när i tid det är lämpligt att införa. 
 
 
 
Peter Lönn Birgitta Flärdh 
Kommundirektör Utvecklingschef 
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Motion 

Hedersomnämnande Hällbarhet 

a 

Kommunstyrelsen 

2020 -10- 15 

Diarienr · ¡ G;a,i.,planbetecJl.n 
Det finns för närvarande en motion inlämnad som handlar om ett pris inom hällbarhet. 

Vi behöver lyfta dessa fr~gor mer. 

Kommunen har tagit ett klokt beslut om att den som arbetar i kommunen inte skall 

kunna tilldelas pris av denna typ. Detta förhällningssätt är vanligt förekommande och 

brukligt att använda sig av. 

Vi tycker dock att det ocks~ är viktigt att visa pà det viktiga arbete som sker internti 

kommunen och önskar att även detta skall lyftas fram. 

Vi tycker därför att det är pa sin plats att vi även inför ett hedersomnämnande till den 

person inom förvaltningen som gjort mest för att belysa hällbarhetsfrägan det senaste 

äret. 

Detta hedersomnämnande föresläs utdelas samma dag som hällbarhetspriset.. 

Ett hedersomnämnande innebär inga kontanta medel men dock ett diplom och 

uppmärksamhet. 

Vi Socialdemokrater vill därför att: 

• Ett hedersomnämnande gällande hällbarhet till personal i kommunens verksamhet 

införs. 

För Socialdemokraterna: 

Monica Bengt5Sor 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sektorn för Samhällsbyggnad   
Petrus Sigvardsson  
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-03-15   
 

 
 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Diarienummer 
2021KS192 

 

 

Lokala trafikföreskrifter om högsta tillåten hastighet på 
Benarebyvägen  
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar Härryda kommuns lokala trafikföreskrifter om 
högsta tillåten hastighet på Benarebyvägen, 1401 2021:00002 & Härryda 
kommuns lokala trafikföreskrifter om högsta tillåten hastighet på 
Benarebyvägen, 1401 2021:00003. 

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.  
 
Lokala trafikföreskrifter behöver antas för att befintlig hastighetsskyltning 
vid bostadsområdet Stenhuggeriet ska stämma överens med lokala 
trafikföreskrifter. Förvaltningen föreslår att kommunen antar lokala 
trafikföreskrifter om högsta tillåten hastighet på Benarebyvägen.  
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 15 mars 2021 
 Härryda kommuns lokala trafikföreskrifter om högsta tillåten 

hastighet på Benarebyvägen, 1401 2021:00002 
 Härryda kommuns lokala trafikföreskrifter om högsta tillåten 

hastighet på Benarebyvägen, 1401 2021:00003 
 
Ärendet 
I trafikförordningen (1998:1276) finns de allmänna trafikreglerna beskrivna. 
De allmänna trafikreglerna är beslutade av regeringen och gäller i hela 
landet. Utöver de allmänna trafikreglerna har regeringen överlåtit åt 
kommuner att besluta om lokala trafikföreskrifter, vilka meddelas med stöd 
av 10 kap. 1 och 3 §§ trafikförordningen. De lokala trafikföreskrifterna är 
regler som gäller inom ett begränsat område i kommunen eller på en 
särskild plats. Det kan exempelvis handla om parkeringsförbud eller 
hastighetsbegränsning på en kommunal väg. 
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Trafikverksamheten ansvarar för allmän platsmark såsom kommunala gator, 
gång- och cykelvägar, parkeringar, parkeringshus, torg och grönområden. I 
grunduppdraget för verksamheten ingår myndighetsbeslut för att säkerställa 
att allmän platsmark har en acceptabel utformning utifrån trafiksäkerhet, 
framkomlighet, tillgänglighet och trygghet. Trafikverksamheten har också 
ett ansvar att förebygga olyckor och utföra åtgärder i den befintliga 
trafikmiljön. 
 
Hastighet på Benarebyvägen  
På Benarebyvägen, vid bostadsområdet Stenhuggeriet, har det tidigare varit 
en 40 km/h begränsning på en sträcka av cirka 300 meter. Denna sträcka 
inkluderade inte fastigheterna Benarebyvägen 54, 56 samt 58 utan vid dessa 
fastigheter var hastighetsbegränsningen 60 km/h. För att inkludera de tre 
fastigheterna i 40 km/h begränsningen, utökades sträckan cirka 130 meter 
österut. Nya föreskrifter (1401 2021:00002 för ändring av 40km/h sträckan 
och 1401:00003 för ändring av 60 km/h sträckan) saknas och behöver antas 
av kommunstyrelsen.  
 
Förvaltningens bedömning 
Lokala trafikföreskrifter behöver antas för att befintlig hastighetsskyltning 
vid bostadsområdet Stenhuggeriet ska stämma överens med lokala 
trafikföreskrifter. Förvaltningen föreslår att kommunen antar lokala 
trafikföreskrifter om högsta tillåten hastighet på Benarebyvägen.  
 
 
 
 
Anders Ohlsson  Fredrik Wejrot  
Samhällsbyggnadschef Verksamhetschef trafik  
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1401 2021:00002 
 
 
 
 
Härryda kommuns lokala trafikföreskrifter om högsta tillåten hastighet på 
Benarebyvägen; 
 
beslutade den 29 april 2021 § XX av kommunstyrelsen.  
 
Härryda kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 15 och 3 § första stycket 
trafikförordningen (1998:1276) följande.  
 
På Benarebyvägen på den sträcka som anges på kartan får fordon inte föras med högre 
hastighet än 40 kilometer i timmen.  
 

 
 
_______________ 
 
Dessa föreskrifter träder i kraft den XX maj 2021 då Härryda kommuns lokala 
trafikföreskrifter 1401 2016:00036 om hastighet på Benarebyvägen, Mölnlycke ska upphöra 
att gälla.  
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1401 2021:00003 
 
 
 
 
Härryda kommuns lokala trafikföreskrifter om högsta tillåten hastighet på 
Benarebyvägen; 
 
beslutade den 29 april 2021 § XX av kommunstyrelsen.  
 
Härryda kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 15 och 3 § första stycket 
trafikförordningen (1998:1276) följande.  
 
På Benarebyvägen på den sträcka som anges på kartan får fordon inte föras med högre 
hastighet än 60 kilometer i timmen.  
 

 
 
_______________ 
 
Dessa föreskrifter träder i kraft den XX maj 2021 då Härryda kommuns lokala 
trafikföreskrifter 1401 2016:00037 om hastighet på Benarebyvägen, Mölnlycke ska upphöra 
att gälla.  
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sektorn för Samhällsbyggnad  
Petrus Sigvardsson  
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-03-15   
 

 
 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Diarienummer 
2021KS200 

 

 

Lokal trafikföreskrift om cirkulationsplats på 
Härkeshultsvägen 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar Härryda kommuns lokala trafikföreskrifter om 
cirkulationsplats på Härkeshultsvägen, 1401 2021:00004 
 
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. 
 
Lokal trafikföreskrift behöver antas då det saknas en för befintlig 
cirkulationsplats där Härkeshultsvägen, Stenåkersgatan, Härrydavägen och 
väg 549 möts. Förvaltningen föreslår att kommunen antar lokal 
trafikföreskrift om cirkulationsplats på Härkeshultsvägen.  
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 15 mars 2021 
 Härryda kommuns lokala trafikföreskrifter om cirkulationsplats på 

Härkeshultsvägen, 1401 2021:00004 
 
Ärendet 
I trafikförordningen (1998:1276) finns de allmänna trafikreglerna beskrivna. 
De allmänna trafikreglerna är beslutade av regeringen och gäller i hela 
landet. Utöver de allmänna trafikreglerna har regeringen överlåtit åt 
kommuner att besluta om lokala trafikföreskrifter, vilka meddelas med stöd 
av 10 kap. 1 och 3 §§ trafikförordningen. De lokala trafikföreskrifterna är 
regler som gäller inom ett begränsat område i kommunen eller på en 
särskild plats. Det kan exempelvis handla om parkeringsförbud eller 
hastighetsbegränsning på en kommunal väg. 
 

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 
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att allmän platsmark har en acceptabel utformning utifrån trafiksäkerhet, 
framkomlighet, tillgänglighet och trygghet. Trafikverksamheten har också 
ett ansvar att förebygga olyckor och utföra åtgärder i den befintliga 
trafikmiljön. 
 
Cirkulationsplats på Härkeshultsvägen 
För ett antal år sedan byggdes en cirkulationsplats i korsningen mellan 
Härkeshultsvägen och Härrydavägen. För att en viss plats ska vara 
cirkulationsplats ska det finnas en lokal trafikföreskrift beslutad och 
kungjord på webbplatsen ”Svensk trafikföreskriftssamling” (STFS). 
Efter granskning av alla cirkulationsplatser som kommunen är väghållare 
för uppmärksammades det att en lokal trafikföreskrift saknas för 
cirkulationsplatsen där Härkeshultsvägen, Stenåkersgatan, Härrydavägen 
och väg 549 möts. Därmed behöver föreskriften med beteckning 1401 
2021:00004 antas av kommunstyrelsen. 
 
Förvaltningens bedömning 
Lokal trafikföreskrift behöver antas då det saknas en för befintlig 
cirkulationsplats där Härkeshultsvägen, Stenåkersgatan, Härrydavägen och 
väg 549 möts. Förvaltningen föreslår att kommunen antar lokal 
trafikföreskrift om cirkulationsplats på Härkeshultsvägen. 
 
 
 
 
Anders Ohlsson  Fredrik Wejrot 
Samhällsbyggnadschef  Verksamhetschef trafik  
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1401 2021:00004 
 
 
 
 
Härryda kommuns lokala trafikföreskrifter om cirkulationsplats på Härkeshultsvägen; 
 
beslutade den 29 april 2021 § XX av kommunstyrelsen.  
 
Härryda kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 4 och 3 § första stycket 
trafikförordningen (1998:1276) följande.  
 
Platsen där Härkeshultsvägen, Stenåkersgatan, Härrydavägen och väg 549 möts, enligt 
kartbild, ska vara cirkulationsplats.  

 
_______________ 
 
Dessa föreskrifter träder i kraft den XX maj 2021.
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sektorn för Samhällsbyggnad  
Petrus Sigvardsson  
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-03-15   
 

 
 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Diarienummer 
2021KS201 

 

 

Lokal trafikföreskrift om cirkulationsplats på Backavägen  
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen upphäver Härryda kommuns lokala trafikföreskrifter om 
cirkulationsplats på Backavägen – Backavägen, Backavägen, Backavägen, 
Landvetter, 1401 2017:00003 i enlighet med upphävandeföreskriften 
Härryda kommuns lokala trafikföreskrifter om upphävande av Härryda 
kommuns lokala trafikföreskrifter (1401 2017:00003) om cirkulationsplats 
på Backavägen – Backavägen, Backavägen, Backavägen, Landvetter, 1401 
2021:00005  
 
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. 
 
Det finns två gällande lokala trafikföreskrifter för samma cirkulationsplats 
när det bara ska finnas en. Förvaltningen föreslår att kommunen upphäver 
lokal trafikföreskrift om cirkulationsplats på Backavägen i enlighet med 
upphävandeföreskrift.  
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 15 mars 2021 
 Härryda kommuns lokala trafikföreskrifter om cirkulationsplats på 

Backavägen – Backavägen, Backavägen, Backavägen, Landvetter, 
1401 2017:00003 

 Härryda kommuns lokala trafikföreskrifter om upphävande av 
Härryda kommuns lokala trafikföreskrifter (1401 2017:00003) om 
cirkulationsplats på Backavägen – Backavägen, Backavägen, 
Backavägen, Landvetter, 1401 2021:00005  

 
Ärendet 
I trafikförordningen (1998:1276) finns de allmänna trafikreglerna beskrivna. 
De allmänna trafikreglerna är beslutade av regeringen och gäller i hela 
landet. Utöver de allmänna trafikreglerna har regeringen överlåtit åt 
kommuner att besluta om lokala trafikföreskrifter, vilka meddelas med stöd 
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av 10 kap. 1 och 3 §§ trafikförordningen. De lokala trafikföreskrifterna är 
regler som gäller inom ett begränsat område i kommunen eller på en 
särskild plats. Det kan exempelvis handla om parkeringsförbud eller 
hastighetsbegränsning på en kommunal väg. 
 

Trafikverksamheten ansvarar för allmän platsmark såsom kommunala gator, 
gång- och cykelvägar, parkeringar, parkeringshus, torg och grönområden. I 
grunduppdraget för verksamheten ingår myndighetsbeslut för att säkerställa 
att allmän platsmark har en acceptabel utformning utifrån trafiksäkerhet, 
framkomlighet, tillgänglighet och trygghet. Trafikverksamheten har också 
ett ansvar att förebygga olyckor och utföra åtgärder i den befintliga 
trafikmiljön. 
 
Cirkulationsplats på Backavägen  
För att en viss plats ska vara cirkulationsplats ska det finnas en lokal 
trafikföreskrift beslutad och kungjord på webbplatsen ”Svensk 
trafikföreskriftssamling” (STFS). Efter granskning av alla 
cirkulationsplatser som kommunen är väghållare för uppmärksammades det 
att två gällande lokala trafikföreskrifter finns för samma cirkulationsplats på 
Backavägen. En upphävandeföreskrift, 1401 2021:00005, upphäver en av de 
två gällande lokala trafikföreskrifterna. Den lokala trafikföreskriften som 
behöver upphävas av kommunstyrelsen har beteckning 1401 2017:00003 
och rubriken ”Härryda kommuns lokala trafikföreskrifter om 
cirkulationsplats på Backavägen – Backavägen, Backavägen, Backavägen, 
Landvetter”. 
 
Förvaltningens bedömning 
Det finns två gällande lokala trafikföreskrifter för samma cirkulationsplats 
när det bara ska finnas en. Förvaltningen föreslår att kommunen upphäver 
lokal trafikföreskrift om cirkulationsplats på Backavägen i enlighet med 
upphävandeföreskrift.  
 
 
 
 
Anders Ohlsson  Fredrik Wejrot  
Samhällsbyggnadschef  Verksamhetschef trafik  
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1401 2017:00003 
 
 
 
 
 
Härryda kommuns lokala trafikföreskrifter om cirkulationsplats på 
Backavägen – Backavägen, Backavägen, Backavägen, Landvetter; 
 
beslutade den 8 mars 2017. 
 
Härryda kommun föreskriver följande med stöd av 10 kap. 1 § 
andra stycket 4 och 3 § första stycket trafikförordningen 
(1998:1276). 
 
Korsningen mellan Backavägen, Backavägen och Backavägen skall 
vara cirkulationsplats. 
 

 
_______________ 
Denna författning träder i kraft den 13 april 2017. 
 
 
 
Håkan Jacobsson 
 
    Lena Johansson 
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1401 2021:00005 
 
 
 
 
Härryda kommuns lokala trafikföreskrifter om upphävande av Härryda kommuns 
lokala trafikföreskrifter (1401 2017:00003) om cirkulationsplats på Backavägen – 
Backavägen, Backavägen, Backavägen, Landvetter;  
 
beslutade den 29 april 2021 § XX av kommunstyrelsen.  
 
Härryda kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 4 och 3 § första stycket 
trafikförordningen (1998:1276) följande.  
 
Härryda kommuns lokala trafikföreskrifter 1401 2017:00003 om cirkulationsplats på 
Backavägen – Backavägen, Backavägen, Backavägen, Landvetter ska upphöra att gälla den 
XX maj 2021.
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Utvecklingsfunktionen 
Birgitta Flärdh 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-04-07   
 

 
 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Diarienummer 
2020KS688 149 

 

 

Kommunens medverkan i ny programperiod för Leader – lokalt 
lett utveckling 2023 2027  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Härryda kommun ska medverka i ny programperiod 
för Leader, lokalt ledd utveckling, 2023 - 2027, genom att ingå i leaderområdet 
Leader Sjuhärad.  
 
Sammanfattning av ärendet  
Leader är en metod för att utveckla landsbygden utifrån lokala förutsättningar och 
bygger på samarbete mellan offentlig sektor, näringsliv och ideell sektor i ett 
geografiskt område, utifrån lokala initiativ och förutsättningar. Finansieringen 
kommer från de ingående kommunerna, Jordbruksverket och EU. 
 
Härryda kommun har sedan 2007, under två programperioder, ingått i Leader 
Göteborgs Insjörike. Under programperioden 2014–2020 har, utöver Härryda 
kommun, även kommunerna Partille, Lerum och Alingsås ingått i samma 
leaderområde.  
 
Härryda kommun har inte tagit formell ställning till deltagande i kommande 
programperiod 2023–2027, men har uttryckt ett informellt intresse för medverkan. 
Förutsättningarna för leaderområdet Göteborgs Insjörike har dock ändrats vilket 
innebär att kommunen behöver söka samverkan med annat befintligt 
leaderområde. Om kommunen ska fortsätta medverka i Leader, lokalt ledd 
utveckling, under programperioden 2023–2027 är förvaltningens förslag att det 
sker genom samverkan med Leader Sjuhärad. Det är ännu inte klart vad 
kommunernas medfinansieringsavgift blir för medverkan i den nya 
programperioden. 
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 7 april 2021 
 Preliminär intresseanmälan till Leader Sjuhärad, daterad 2021-03-29  
 Preliminär tidsplan för lokala utvecklingsstrategier från Jordbruksverket 
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Ärendet 
Bakgrund 
Leader är en utvecklingsmetod som syftar till att utveckla landsbygden i Europa. 
Metoden har funnits inom EU sedan början av 1990-talet och är en del av EU:s 
utvecklingsarbete. Leaderarbetet sker i ett trepartnerskap där den offentliga 
sektorn, den ideella sektorn och den privata sektorn tillsammans beslutar om och 
genomför projekt.  
 
I Sverige finns det i dagsläget 53 leaderområden där man arbetar med lokalt ledd 
utveckling. I varje leaderområde finns en utvecklingsstrategi som ligger till grund 
för utvecklingen i området. I utvecklingsstrategin finns också en budget som 
bestämmer hur mycket stöd de som bor och är verksamma i området kan söka. 
Strategin styr även vilka projekt som kan få stöd i leaderområdet och genomförs 
genom att en lokal aktivitetsgrupp, även förkortad LAG, beviljar stöd till lokala 
projekt som bidrar till att uppfylla målen. 
 
Göteborg Insjörike 
Härryda kommun har ingått i Leaderområdet Göteborgs Insjörike under 
programperioderna 2007-2013 samt 2014-2020. Leaderområdet Göteborgs 
Insjörike är en ideell förening som verkar för att finansiera utvecklingsprojekt som 
främjar utvecklingen av landsbygd och tätort i leaderområdet. Projekten inom 
Göteborgs Insjörike finansieras av EU-kommissionen, Jordbruksverket och de 
deltagande kommunerna.  
 
Leaderområdet och den ideella föreningen Göteborgs Insjörike skapades under 
programperioden 2007-2013. Leaderområdet bestod då av kommunerna Härryda, 
Alingsås, Lerum, Mölndal och Partille. Under denna period beviljades 56 projekt, 
varav Härryda kommun, kommuninvånare eller företag i Härryda kommun var 
involverade i minst 18 stycken. Exempel på projekt som beviljats genom 
Göteborg Insjörike är Råda Park och Trädgård, Gyllene Hinden och 
Vildmarksleden. 
 
Den senaste programperioden pågick 2014-2020 och programområdet har bestått 
av kommunerna Härryda, Alingsås, Lerum och Partille. Utvecklingsstrategin för 
denna period innefattade tre målområden: Förbättrad livskvalitet genom 
samverkan, hållbar landsbygdsutveckling samt hållbar besöksnäring och ökat 
företagande. Under denna period har drygt 30 projekt beviljats, varav Härryda 
kommun, kommuninvånare eller företag i Härryda kommun varit involverade i sju 
projekt samt ytterligare fem kommunöverskridande projekt. Exempel på projekt 
som beviljats under denna programperiod är Rävlanda Trädgård, Hindås dåtid och 
framtid, Gröna rum – en mötesplats vid Råda rum, Grön ekonomi inom Göteborgs 
Insjörike och utveckling av Wendelsbergs friluftsområde. Totalt har dessa sju 
projekt beviljats ca 9,4 mnkr i projektstöd från Leader Göteborgs Insjörike. En del 
projekt sträcker sig till 2021 eller 2022. 
 
Ekonomi 
Kommunerna som ingår i leaderområdet bidrar till en gemensam 
medfinansieringsbudget för respektive leaderområde. Under programperioden 
2007-2013 var Härryda kommuns medfinansieringsavgift 478 tkr per år och under 
programperioden 2014-2020 586 tkr per år.   
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Nästa programperiod 2023 - 2027 
Jordbruksverket öppnade under hösten 2020 för intresseanmälan inför nästa 
programperiod. Syftet med intresseanmälan var att Jordbruksverket skulle få en 
preliminär bild över arbetet med att ta fram kommande utvecklingsstrategier och 
nya leaderområden. Intresseanmälan var inte bindande. 
 
Efter informell avstämning med företrädare för den politiska majoriteten 
respektive företrädare för partier i opposition meddelade Härryda kommun 
intresse för fortsatt deltagande även i kommande programperiod.  
Även övriga kommuner i leaderområdet Göteborgs Insjörike var intresserade av 
fortsatt medverkan. Arbetet med förberedelser inleddes, bland annat genom att 
organisera arbetet med att utarbeta en utvecklingsstrategi för kommande period.  
 
Aktuell situation 
Förutsättningarna för fortsatt samverkan inom leaderområdet Göteborgs Insjörike 
ändrades i början av året då en av de ingående kommunerna meddelade att man 
inte hade för avsikt att fortsätta medverka i kommande programperiod. Det kunde 
då konstateras att Göteborgs Insjörike blir ett för litet område för att kunna 
fortsätta utgöra ett leaderområdet i nästa programperiod. 
 
Om Härryda kommun vill fortsätta ingå i arbetet med Leader kvarstår att söka 
samverkan med något annat leaderområde.  
 
Leader Sjuhärad 
Förvaltningen har varit i kontakt med Leader Sjuhärad som idag består av åtta 
kommuner; Tranemo, Svenljunga, Mark, Bollebygd, Vårgårda, Herrljunga, 
Ulricehamn samt Borås (utom innerstaden).  
 
En preliminär intresseanmälan översändes till Leader Sjuhärad 29 mars 2021, 
bilaga 1. Detta för att möjliggöra för Leader Sjuhärad att vidta nödvändiga 
förberedande åtgärder för en eventuell utökning med ytterligare en kommun. 
Intresseanmälan innehöll ett tydligt förbehåll om att ärendet kommer att behandlas 
i kommunstyrelsen 29 april, därefter kommer Härryda kommun att meddela 
Leader Sjuhärad sitt ställningstagande.  
 
Leader Sjuhärad behandlade frågan om Härryda kommuns eventuella medverkan 
vid möte med styrelsen för Leader Sjuhärad; LAG (Lokal Aktivitets Grupp) den 6 
april och ställde sig då positiva till att Härryda kommun ansluter till Leader 
Sjuhärad.  
 
Inom Leader Sjuhärad har man påbörjat processen inför kommande 
programperiod. En nuläges- och omvärldsanalys har genomförts genom dialoger 
med invånare och organisationer för att skapa underlag för utvecklingsstrategin 
som ska innehålla vision, mål och insatsområden. Förankringsarbetet kommer att 
fortgå fram till oktober då ansökan ska tillställas Jordbruksverket för prövning.  
 
Det är möjligt för Härryda kommun att ansluta till den pågående processen. För 
att underlätta processen och förberedelserna fick Härryda kommun möjlighet att 
förutsättningslöst medverka vid en temadag i Leader Sjuhärad den 7 april då den 
kommande utvecklingsstrategin diskuterades.  
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Det är inte klart hur stor kommunens avgift kommer att bli, det klargörs först 
senare i processen efter att Jordbruksverket har beviljat projektmedel utifrån de 
olika utvecklingsstrategierna. 
  
Jordbruksverkets tidplan för processen inför kommande programperiod bilägges.  
 
Förvaltningens bedömning 
Härryda kommun har medverkat i leaderområdet Göteborgs Insjörike i två 
programperioder. Syftet har varit förbättrad livskvalitet genom samverkan, hållbar 
landsbygdsutveckling samt hållbar besöksnäring och ökat företagande. 
Förvaltningens bedömning är att medverkan i leaderområdet Göteborgs Insjörike 
varit positivt och medfört att flera utvecklingsprojekt i linje med syftet har kunnat 
genomföras. Under den senaste programperioden har intresset för att söka 
projektmedel varit något avtagande.  
 
Förutsättningarna för fortsatt medverkan innebär nu att Härryda kommun behöver 
söka samverkan med ett nytt, redan befintligt, leaderområde. Om kommunen ska 
fortsätta medverka i Leader under programperioden 2023-2027 är förvaltningens 
förslag att det sker genom samverkan med Leader Sjuhärad.  
 
Fortsatt medverkan innebär en viss arbetsinsats från förvaltningen, dels genom att 
bidra i arbetet med att utarbeta utvecklingsstrategi för programperioden, dels 
genom att i nästa skede ha en kontaktperson i förvaltningen som utgör kontaktytan 
gentemot Leader Sjuhärad. Förvaltningen bedömer att huvudansvaret för detta bör 
finnas inom sektor Utbildning, kultur och fritid, verksamhetsområde Kultur och 
fritid, då det ger förutsättningar för kontakter med föreningsliv och civilsamhället 
i övrigt. Samverkan bör ske med Näringslivsenheten för att även säkerställa 
kontaktytor gentemot näringslivet. Samordning och övergripande ansvar sker 
dock via Leader Sjuhärads projektkontor, varför arbetsinsatsen bedöms som 
hanterbar inom befintlig organisation.  
 
Kommunens kostnad för medverkan, via medfinansieringsavgift från och med 
2023, är ännu inte klarlagd. En avgift i motsvarande nivå som i tidigare 
programperiod bedöms kunna hanteras inom befintliga ramar.  
 
 
 
Peter Lönn  Birgitta Flärdh  
Kommundirektör  Utvecklingschef
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Datum 
2021-03-04 

 

 

  

 

Preliminär tidsplan för lokala utvecklingsstrategier 

 

Under tiden fram till Ansökan om att starta leaderområde, hösten 2022, så kommer 

den vägledande gruppen finnas tillgänglig för frågor kring strategiskrivning via 

mejlen leader@jordbruksverket.se  

Under våren 2021 kommer Jordbruksverket hålla uppföljande utbildning i delar av 

strategimallen som vi inte hade klart inför de regionala utbildningstillfällena. 

Under hösten 2021 kommer vi att hålla i en utbildning om utvecklingsstrategins 

urvalskriterier för projektprioritering. 

Ansökan om att bilda leaderområde ska vara inne den 15 oktober 2021. Detta är 

det första steget i att lämna in strategin och det framgår i mall och handbok vilka 

avsnitt som ska vara klara vid detta tillfälle. Om något saknas i strategin när 

Jordbruksverket går igenom villkoren så kommer ni ha möjlighet att komplettera 

med detta fram till den 31 januari 2022. 

Vid ansökan om att bilda leaderområde ska ni bifoga: 

 Lokal utvecklingsstrategi  

 Bilaga 1 Geografisk avgränsning (ska enbart skickas in om den geografiska 

avgränsningen ändrats efter 31 mars 2021) 

 Bilaga 2 SWOT-analys  
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 Bilaga 5 Lista över aktörer i partnerskapet och föreningen. 

 Avsiktsförklaringar  

 Intyg om firmatecknare. 

 

(De två sistnämnda bilagorna är inte en del av strategin men ni ska skicka in dem i 

samband med ansökan om att bilda leaderområde.) 

 

Urvalsprocessen påbörjas i mitten av februari 2022 genom att de ledamöter som 

ingår i urvalskommittén läser alla strategier som uppfyller villkoren. Ledamöterna 

kommer var för sig bedöma strategierna utifrån urvalskriterierna. I maj 2022 har 

urvalskommittén beslutsmöten där de gemensamt beslutar om poäng för varje 

urvalskriterium och strategi. 

Budgetfördelning påbörjas när alla strategier är poängsatta och bedömda av 

urvalskommittén. Preliminärt kommer Jordbruksverket fastställa 

fördelningsnycklarna i slutet av 2021 då vi förhoppningsvis vet vilken budget som 

är aktuell för Leader i kommande programperiod. En av fördelningsnycklarna 

kommer att vara poängsättningen från urvalskommittén.  

Meddelande om prioritering får ni i slutet av juni 2022. Då är urvalskommitténs 

uppdrag slutfört och budgetfördelningen är klar. Efter det slutför ni arbetet med att 

färdigställa strategin. Det gäller då de avsnitt ni ännu inte skrivit och lämnat in, så 

som urvalskriterier, målvärde för indikatorer och finansieringsplan.  

Ansökan om att starta leaderområde ska vara inskickad senast den 15 oktober 

2022. Till detta datum ska ni också ha bildat er förening och tillsatt en styrelse. 

När ni skickar in ansökan om att starta leaderområde ska ni bifoga: 

 Lokal utvecklingsstrategi (uppdaterad) 

 Bilaga 3 Finansieringsplan  

 Bilaga 4 Urvalskriterier  

 Övriga bilagor om de ändrats sedan ni skickade in ansökan om att bilda 

leaderområde. 

Utöver detta kan det tillkomma bilagor, exempelvis delegationsordning och 

stadgar, vilka inte ingår i den lokala utvecklingsstrategin. Vi kommer att informera 

om detta längre fram. 

Genomgång av villkor och startbeslut: När Jordbruksverket har gått igenom er 

utvecklingsstrategi, kontrollerat att den är komplett och att villkoren är uppfyllda 

får ni ert startbeslut. Vår förhoppning är att regelverket ska vara på plats så ni kan 

starta upp arbetet med den nya programperioden i början på 2023. 
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Till samtliga partier i kommunstyrelsen  
 

 

Kommunstyrelsens sammanträde 
2021-04-29 

 

Datum      Diarienummer 
2021-04-19      2021KS186 

 

 

Förtydligande till uppdrag om fördjupad medborgardialog 
runt frågan om utveckling av stadsparken vid Massetjärn i 
Mölnlycke 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen ett förtydligande till 
uppdraget, beslutat av kommunstyrelsen 31 mars 2021 § 115, om fördjupad 
medborgardialog runt frågan om utveckling av stadsparken vid Massetjärn i 
Mölnlycke enligt skrivelse daterad 19 april 2021 

Uppdraget ska slutredovisas senast på kommunstyrelsens sammanträde 16 
december 2021. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 31 mars 2021 §115 att ge förvaltningen i 
uppdrag att genomföra en fördjupad medborgardialog runt frågan om 
utveckling av stadsparken vid Massetjärn i Mölnlycke. Detta 
kommunstyrelsebeslut är till för att ge vägledning till förvaltningen kring 
omfattning och inriktning för arbetet och vilket resursbehov som behöver 
tas i anspråk. 

På grund av rådande Coronarestriktioner föreslås att medborgarna ges 
möjlighet att genom att markera och kommentera på en digital karta som 
nås via kommunens hemsida och digital skärm i t.ex. kommunhusets entré. 

Vidare beslutas att området att tycka till om avgränsas (se karta) i väster mot 
Hulebäcksgymnasiet/Wallenstamhallen och Mölnlycke IP, i norr av 
Hästhagen i Wendelsbergsparken, i öster den öppna event-/torgytan utanför 
Wallenstam Arena och i söder av Långenäsvägen. Väl medvetna om att 
kommunen inte äger eller har rådighet över all mark. 

På den digitala kartan ska förvaltningen markera och kommentera/”länka 
till” av förvaltningen kända beslut eller ”tankar”, inkl. budget och hur det är 
tänkt att finansieras. 
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Vid lämnande av kommentar i den digitala kartan ska följande fält besvaras 
för att synpunkten ska kunna lämnas in: 

1) Namn 
2) Giltig e-postadress för att kunna få förtydligande vid behov. 
3) ”Knapp” på digitala kartan (platsen som synpunkt lämnas på). 
4) Kommentar på vad som önskas på platsen (fritext). 
5) Förslag på hur det ska finansieras. (ex. skatt, avgift eller 

exploateringsbidrag.) 

När tiden för synpunktsinsamlingen är klar sammanställer förvaltningen 
inkomna synpunkter och bereder alternativa förslag inklusive finansiering 
till kommunstyrelsen. 

 

Per Vorberg (M)  David Dinsdale (L) 
Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsens 1:e vice ordf. 

 

Patrik Linde (S) 
Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande 
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Till samtliga partier i kommunstyrelsen  
 

 

Kommunstyrelsens sammanträde 
2021-04-29 

 

Datum      Diarienummer 
2021-04-19      2021KS270 

 

 

Tillsättande av arbetsgrupp för politiskt inspel på 
samrådshandlingar för översiktsplan och 
parkeringsstrategi 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att inrätta arbetsgrupp med två uppdrag. 

1) Sammanställa politiska inspel på samrådshandlingar för ny 
översiktsplan (ÖP), exklusive områden där fördjupad översiktsplan 
(FÖP) pågår. Arbetsgruppen ska lämna in slutförslag på justeringar 
av ÖP-handlingar inför samråd till kansliet senast måndag 6 
september 2021 inför beredning till kommunstyrelsens kallelse 14 
september 2021.  

2) Arbetsgruppen får i uppdrag att tillsammans med förvaltningen 
arbeta fram och förankra hur parkeringsplaneringen ska utformas i 
Härryda kommun, och uppdraget redovisas på kommunstyrelsens 
sammanträde 16 december 2021. 

Kommunstyrelsen utser ur kommunstyrelsen NN(M), NN(L), NN(C), 
NN(KD), NN(SP), NN(KP), NN(S), NN(MP), NN(SD) och NN(V) att ingå 
i arbetsgruppen. 

Kommunstyrelsen utser NN(x) till ordförande för arbetsgruppen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 31 mars 2021 i §120 - 122 att återremittera 
samrådshandlingarna för översiktsplan (ÖP). Detta för att arbeta in 
synpunkter från politiken innan handlingarna ställs ut på samråd. Samtidigt 
noterade kommunstyrelsen att en politisk arbetsgrupp ska tillsättas. 

Eftersom alla samrådshandlingar är framarbetade av förvaltningen utifrån 
tidigare direktiv från politiken, så blir arbetet med att ta fram inspel ett 
partipolitiskt arbete. Arbetsgruppens uppgift blir att sammanställa och se 
vad/vilka inspel det finns bred politisk samsyn kring. Eftersom det från 
början är känt att det finns olika åsikter om Landvetter Södra, så exkluderas 

Page 162 of 463



2 

inspel om FÖP-området som är en av fullmäktige beslutad inriktning för 
kommunens långsiktiga utveckling i arbetsgruppens arbete. Diskussioner 
och debatter om Landvetter södra förs i andra forum. 

Vidare har översyn av parkeringsplaneringen pekats ut som en viktig del i 
kommunens samhällsplanering i Trafikstrategi och Översiktsplan. Arbetet 
med parkeringsfrågor ska ske med politisk förankring och arbetsgruppen 
föreslås få i uppdrag att arbeta med frågan i syfte att öppna dialogen med 
förvaltningen i frågor som rör strategisk planering av parkering så att ett 
samlat förhållningssätt för parkering kan fastslås. Arbetsgruppen ska se över 
förslagen till parkeringsstrategi och parkeringsnorm tillsammans med 
berörda av förvaltningen. Beslut om antagande av parkeringsstrategin och 
parkeringsnormen tas i kommunstyrelsen. 

Parkeringsstrategin och parkeringsnormen ska fungera som stöd och 
planeringsverktyg för förvaltningen och externa aktörer för att utveckla 
kommunen i en gemensam riktning och är en fortsättning av Trafikstrategin 
som tas fram i samband med arbetet med ny översiktsplan. 

Varje parti i kommunstyrelsen får lov(frivilligt) att utse en person utav sina 
ledamöter eller ersättare i kommunstyrelsen till arbetsgruppen. En av dessa 
utses av kommunstyrelsen till ordförande för arbetsgruppen. 

 

 

Per Vorberg (M)  David Dinsdale (L) 
Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsens 1:e vice ordf. 

 

Patrik Linde (S) 
Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Utvecklingsfunktionen  
Rebecka Isaksson 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-04-14   
 

 
 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Diarienummer 
2020KS692 106 

 

 

Yttrande till förvaltningsrätten i mål om laglighetsprövning 
av kommunstyrelsens beslut om samarbetsavtal I 
avseende etapp 1 inom Landvetter Södra 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar Yttrande till förvaltningsrätten i mål om 
laglighetsprövning av kommunstyrelsens beslut om samarbetsavtal I 
avseende etapp 1 inom Landvetter Södra från utvecklingsfunktionen som 
sitt eget yttrande till Förvaltningsrätten i Göteborg i mål nr 1893-21. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 

Sammanfattning av ärendet  
Kommunstyrelsen beslutade den 4 februari 2021 § 53 att godkänna 
Samarbetsavtal I avseende etapp 1 inom Landvetter Södra 
mellan Härryda kommun och Landvetter Södra Utveckling AB samt 
exploatörerna Nordr Sverige AB, Serneke Sverige AB, Wallenstam 
Fastigheter 290 AB, GBJ Bostadsutveckling AB, Riksbyggen ekonomisk 
förening och Skanska Sverige AB/BoKlok Housing AB. Vidare uppdrog 
kommunstyrelsen åt kommundirektören och samhällsbyggnadschefen att 
underteckna samarbetsavtalet. 
 
Med anledning av att kommunstyrelsens beslut har överklagats till 
Förvaltningsrätten i Göteborg av fyra personer har kommunstyrelsen den 
4 mars 2021 § 86 beslutat om yttrande över överklagandena. Klagandena 
har därefter yttrat sig över kommunstyrelsens yttrande. Kommunstyrelsen 
har fått tillfälle att yttra sig över nämnda yttranden. Ett sådant yttrande ska 
ha kommit in till förvaltningsrätten senast den 3 maj 2021.  
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse den 14 april 2021 
 Yttrande till förvaltningsrätten i mål om laglighetsprövning av 

kommunstyrelsens beslut om samarbetsavtal I avseende etapp 1 
inom Landvetter Södra, 14 april 2021  
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 Underrättelse från Förvaltningsrätten i Göteborg, inklusive 
yttranden från Karl-Gunnar Ekström, Roland Jonsson, Peter 
Arvidsson och Marie Strid 

 Kommunstyrelsens föregående yttrande i målet daterat den 4 mars 
2021 

 
Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 4 februari 2021 § 53 att godkänna 
Samarbetsavtal I avseende etapp 1 inom Landvetter Södra 
mellan Härryda kommun och Landvetter Södra Utveckling AB samt 
exploatörerna Nordr Sverige AB, Serneke Sverige AB, Wallenstam 
Fastigheter 290 AB, GBJ Bostadsutveckling AB, Riksbyggen ekonomisk 
förening och Skanska Sverige AB/BoKlok Housing AB. Vidare uppdrog 
kommunstyrelsen åt kommundirektören och samhällsbyggnadschefen att 
underteckna samarbetsavtalet. 
 
Med anledning av att kommunstyrelsens beslut har överklagats till 
Förvaltningsrätten i Göteborg av fyra personer har kommunstyrelsen den 
4 mars 2021 § 86 beslutat om yttrande över överklagandena. Klagandena 
har därefter yttrat sig över kommunstyrelsens yttrande och i huvudsak anfört 
följande.  
 

 Kommunstyrelsen har i sitt yttrande inte bemött grunderna för 
överklagandet. 

 
 Enligt föregående avtalsförklaring skulle samarbetsavtalet ha 

upprättats senast ett år efter avtalsförklaringen, vilket har varit en 
tvingande tidsfrist. Styrgruppen för Landvetter Södra består bl.a. av 
externa aktörer och är därför en enhet som ligger utanför 
kommunens organisation. Det har därmed saknats laglig grund för 
att styrgruppen skulle fatta ett beslut som innebär en ändring av 
kommunstyrelsens beslut. Vidare har kommunstyrelsen inte fattat 
beslut om förlängning av avtalsförklaringen utan styrelsen har enbart 
noterat informationen om styrgruppens beslut.  

 
 Det är uppenbart att kommunen avser att bygga ytterligare beslut på 

aktuellt samarbetsavtal. Avtalet innebär att kommunen åtar sig 
långtgående förpliktelser gentemot exploatörerna, vilket medför att 
kommunens ekonomi riskeras. Kommunstyrelsens yttrande och 
avtalet som helhet visar att avsikten är att långsiktigt göra det 
mycket kostsamt att backa ur avtalet där nedlagda kostnader för 
skattekollektivet hela tiden ökar i likhet med kommunens kostnader 
för att dra sig ur avtalet.  

 
 Med hänsyn till att det inriktningsbeslut som kommunfullmäktige 

fattat, och som ligger till grund för avtalet, inte längre gäller skulle 
beslut om aktuellt samarbetsavtal ha fattats av kommunfullmäktige.  
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 Kriterierna för direkttilldelning som anges i kommunens riktlinjer 
för markanvisningar är inte uppfyllda. Det framgår av 
kommunstyrelsens yttrande att exploatörerna har valts ut eftersom de 
är erfarna och har gjort likande stora projekt tidigare. Därmed är det 
inte fråga om en idé eller ett läge som inte tidigare har prövats eller 
övervägts. Vidare visar de stora markarbeten som krävs bara för att 
ta sig upp på berget att Landvetter Södra som helhet inte kan bli 
hållbart eller miljösmart. Med hänsyn till detta är det inte heller 
fråga om byggnation av exploateringar med miljösmarta lösningar, 
som ett led i kommunens arbete med Agenda 2030. 
 

 Kommunfullmäktige har antagit riktlinjer för exploateringsbidrag 
och riktlinjer för markanvisning efter urvalsprocessen av 
exploatörerna.  
 

 I kommunstyrelsens yttrande anges att syftet med samarbetsavtalet 
har varit att ”reglera ett antal väsentliga principer”. Därmed avser 
kommunstyrelsens beslut om samarbetsavtalet ett beslut i ett ärende 
av principiell beskaffenhet.  

 
Kommunstyrelsen har fått tillfälle att yttra sig över klagandenas yttranden. 
Ett sådant yttrande ska ha kommit in till förvaltningsrätten senast den 3 maj 
2021.  
 
 
 
 
Peter Lönn Birgitta Flärdh 
Kommundirektör Utvecklingschef 
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Yttrande till förvaltningsrätten i mål om laglighetsprövning 
av kommunstyrelsens beslut om samarbetsavtal I 
avseende etapp 1 inom Landvetter Södra 

Mål nr 1893-21, Karl-Gunnar Ekström m.fl. ./. Härryda kommun 
 
Kommunstyrelsen i Härryda kommun vidhåller vad som tidigare har anförts 
i målet med följande förtydliganden.  
 
Kommunstyrelsen har fattat beslut om den avsiktsförklaring som föregått 
förevarande samarbetsavtal. Kommunstyrelsen har därmed inte varit 
bunden av de tidsfrister som anges i avsiktsförklaringen utan det har stått 
kommunstyrelsen fritt att godkänna samarbetsavtalet även om det 
färdigställts vid en senare tidpunkt än vad som framgår av den initiala 
planeringen. För att kommunstyrelsen skulle hållas underrättad om den 
pågående processen har kommunstyrelsen delgetts styrgruppens beslut. 
Kommunstyrelsen har dock inte varit bunden av styrgruppens beslut. Vidare 
kan det konstateras att ingen av kommunstyrelsens ledamöter har gjort 
någon invändning vid delgivningen av styrgruppens beslut.  
 
Samarbetsavtalet innebär att kommunen i likhet med övriga avtalsparter gör 
investeringar. I aktuellt mål ska domstolen dock enbart ta ställning till det 
överklagade beslutets laglighet, inte dess lämplighet eller skälighet.  
 
Inriktningsmålen som ska styra arbetet med planering och genomförande av 
Landvetter Södra har utgjort underlag för kommunfullmäktiges beslut om 
att bilda Landvetter Södra Utveckling AB, LSUAB, och vidare har 
inriktningsmålen överförts till bolagets ägardirektiv. Med anledning av 
beslut om ny styrmodell för kommunen har inriktningsmålen sedermera 
upphävts. Inriktningsmålen är dock fortsatt gällande för arbetet med 
planering och genomförande av Landvetter Södra eftersom dessa följer av 
LSUAB:s ägardirektiv. Vad klagandena anfört i denna del saknar därmed 
relevans för nu aktuell prövning. 
 
Beslut om markanvisning kommer att fattas längre fram under processen. 
Eftersom aktuellt samarbetsavtal inte innebär att kommunen har fattat något 
beslut om markanvisning saknar det klagandena anfört i denna del relevans 
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för nu aktuell prövning av det överklagade beslutet. Vidare saknar det 
klagandena har anfört om att kommunfullmäktige antagit att riktlinjer för 
exploateringsbidrag och markanvisning efter kommunstyrelsens 
urvalsprocess avseende exploatörer relevans för nu aktuell prövning. Detta 
eftersom de frågor som regleras i samarbetsavtalet inte regleras i de nämnda 
riktlinjerna.  
 
Samarbetsavtalet är ett utfall av de beslut kommunfullmäktige tidigare har 
fattat avseende Landvetter Södra och utgör därmed inte ett beslut i ett 
ärende av principiell beskaffenhet. Syftet med samarbetsavtalet har varit att 
det ska finnas gemensam grund för avtalsparternas fortsatta arbete avseende 
de fastigheter som berörs av den aktuella etappen. Slutliga beslut om 
fördjupad översiktsplan för området, detaljplaner och marköverlåtelse 
kommer däremot att fattas av kommunfullmäktige.  
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I GÖTEBORG 

UNDERRÄTTELSE 
2021-03-30 

Aktbilaga 36 

Mil nr. 1893-21 

Avd. 2 

Härryda kommun 

Parter: Karl-Gunnar Ekström m.fl .. /. Härryda kommun 

Mälet gäller: laglighetsprövning enligt kommunallagen 

Domstolen har fätt in handlingar i mälet. Handlingarna följer med detta brev. 

Vill ni lämna ett yttrande? 
Ni far nu tillfälle att yttra er över det som star i handlingarna. Vill ni göra det ska yttrandet 

vara skriftligt och komma in till domstolen senast den 22 april 2021. 

När ni skickar in yttrandet 

Uppge namn, mälnummer 1893-21 och mobilnummer eller annat telefonnummer ni kan nás 

pá. Lämna ocksá e-postadress, sà att vi kan skicka handlingar i mälet via e-post. 

Skicka gärna in handlingar med e-post, helst i PDF-format. De bchöver dà inte lämnas pá 

annat sätt. För högre säkerhet än vanlig e-post, använd www.domstol.se/kontakcformular. 

Har ni frägor? 
Pa webbplatsen finns information om domstolen och om handläggningen. Kontakta oss 

gärna vid frägor - ni när oss enklast per telefon 031-732 70 00. 

Fernanda Alvarez Cea 

Bifogade handlingar: aktbilaga 29-30, 32, 34 

Sida 1 (av 1) 

Om domstolens behandling av personuppgifter, se www.domscol.se/personuppgifter. Kontakta oss for information pä annat sätt. 

 
Besöksadress 

Sten Sturegatan 14 

Telefon 

031 - 732 70 00 

Oppettider 

mändag-fredag 

08:00--16:00 

Postadress 

Box 53197 

400 15 Göteborg 

E-post 

forvaltningsrattenigoteborg@dom.se 

Webbplats 

www.forvaltningsrattenigoteborg.domstol.se 
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Brevläda Avdelning_2_- FGO 

Frän: 

Skickat: 

Till: 

Ämne: 

Bifogade filer: 

Registrator Förvaltningsrätten i Göteborg - FGO 

den 12 mars 2021 08:24 

Brevläda Avdelning 2 - FGO 

1893-21 VB: Kontaktformulär för att skicka säker e-post 

Kontaktformulär för att skicka säker e-post.pdf 

FÖRVALTNINGSRTTEN 

I GÖTEBORG 

Avd. 2 

INKOM: 2021-03-11 

MÀLNR: 1893-21 

AKTBIL: 29 

-----Ursprungligt meddelande---- 

Frán: sergeije2@gmail.com <sergeije2@gmail.com> 

Skickat: den 11 mars 202118:46 

Till: Registrator Förvaltningsrätten i Göteborg - FGO <forvaltningsrattenigoteborg@dom.se> 

Ämne: Kontaktformulär för att skicka säker e-post 

Vilken domstol önskar du kontakta?: 

Förvaltningsrätten i Göteborg 

Ditt ärende?: 

Päg~ende mäl 

Ange mälnummer (ex. B1023-15): 

1893-21 

Alternativt ange organisationsnr, personnr, avslutandedatum eller beskriv vad mälet handlar om.: 
4811045154 

Kontaktar som: 

Privatperson 

Förnamn: 

Karl-Gunnar 

Efternamn: 

Ekström 

Adress: 

Violinvägen 8, 435 44 Mölnlycke 

Din e-postadress (endast en): 

sergeije2@gmail.com 

Telefonnummer 

(lämpligen direktnr): 

0708-881910 

Meddelande: 

Härryda Kommun har gjort en läng inlaga som svar pä mitt överklagande, men iundvikit att bemöta det som är 

centrait i min anmälan. Det är möjligt att man inte förstätt innebörden, men dä fär man med juristhjälp gä igenom 
det en gäng till: 

• Otillätet stöd till enskilda företag ach gynnande av enskilda företag, enskilt ach i samarbete. Kommunallag 2 kap 8. 
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• Ej förklarat pà vilket sätt samarbetsavtalet har tillkommit, avsaknad av konkurrens och transparens vad gäller val 

av företag och vilka grunder som gäller för ersättning och skyldigheter gentemot kommunen. Kommunallagen 11 

kap 25. 

• Möjligt konkurrensbegränsande samarbete (möjlig karte II) enligt konkurrenslagen (meddelat till 

Konkurrensverket). 2 kap 1 S konkurrenslagen. Dvs stor risk för otillätet konkurrensbegränsande samarbete, sävoda 

inte närmare förklaring lämnas. 

Grunder - kommunallagen: 

Stöd till andra näringsverksamheter 

2 kap 85 Kommuner och regioner far genomföra ätgärder för att allmänt främja näringslivet i kommunen eller 

regionen. 

lndividuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare far lämnas endast om det finns synnerliga skäl för det. 

Lag (2019.835). 

Medelsförvaltningen 

11kap2$ Kommuner och regioner ska förvalta sina medel pà ett sädant sätt att krav pà god avkastning och 

betryggande säkerhet kan tillgodoses. Lag (2019:835 

Bifoga filer (sammanlagt max 20 MB): 

2 
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Förvaltningsrätten i Göteborg 

torva ltn i ngsratte n igoteborg@dom.se Mjlnr. 1893-21y} ) , 
' FÖRVAL TNINGSRÄTTEN 

I GÖTEBORG 

Avd. 2 

INKOM: 2021-03-26 

amd fon.sstop- 21 

7 

Gärdesvägen 10 

43535 Mölnlycke 

0705-884618 

Roland.Jonsson@politiker.harryda.se 

Yttrande till förvaltningsrätten i mâl om laglighetsprövning avseende Härryda kommuns 
yttrande 2021-03-04 

Grunden för överklagande 

Giltighetstid och förlängning av avsiktsförklaring 

Grunden i mitt överklagande gäller dels giltighetstid für avsiktsfürklaring samt att förlängning 

av avsiktsförklaringen har gjorts av organ som inte har haft rätt att göra det samt inte utförts 
inom giltighetstid 

Grunden i ärendet handlar om att en avsiktsförklaring har antagits i kommunstyrelsen och där 
giltighetstiden är ett är. 

Utdrag frän avsiktsförklaring 2019-08-27 KS504 010: 

"Avsiktsfürklaringen är den första delen av en avtalsstruktur som även ska omfatta: 

Samarbetsavtal I, som ska upprättas senast ett är efter avsiktsförklaringen " 

Kommunens svar 

Det har därmed inte varit fräga om en tvingande tidsfrist fr upprättande av aktuellt 

samarbetsavtal. Dessutom regleras det i 4.2 avtalsfürklaringen att partema ska inrätta en 

styrgrupp for beslut rörande bl.a. beslutsprocesser. 

Vidare har kommunstyrelsen delgetts informationen om att tidsplanen förlängts. 

Min kommentar 

I kommunens svar anges att det inte är en tvingande tidsfrist trots att det tydligt star att 

Samarbetsavtal skall upprättas senast ett âr efter avsiktsfürklaringen. 

Kommunen anför ocksá att en styrgrupp kan ändra i en avsiktsförklaring som är antagen av 

kommunstyrelsen. Styrgruppen är en enhet utanför kommunens organisation och bestâr av 

exploatörer och det kommunala bolaget Landvetter Södra Utvecklings AB och det kan inte 

finnas nägon laglig grund att ett sädant organ kan ändra i beslut frän kommunstyrelsen 

Man anför även att kommunstyrelsen delgetts informationen om att tidsplanen förlängts. Den 

informationen fanos under delgivningar punkt 27 vid kommunstyrelsens möte 2021-01-07. 
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Det var ingen beslutspunkt utan det star i protokollet att "kommunstyrelsen noterar 

informationen" 

Att kommunstyrelsen fär information om att nägot organ utanför kommunen har ändrat i 

kommunstyrelsens beslut. Det kan inte vara lagligt att ett organ utanför kommunstyrelsen 

ändrar kommunstyrelsens beslut. 

Sammanfattning 

Svaret frän kommunstyrelsen är anmärkningsvärt pä fiera punkter. 

o Kommunen skriver att det inte är en tvingande tidsfrist. Varför har styrgruppen dä 

förlängt tidsfristen ach i efterhand när tidsfristen gätt ut. 

o Kommunen anför även att styrgruppen kan ändra i ett beslut som antagits av 

kommunstyrelsen. 
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2021-03-26 

Förvaltningsrätten i Göteborg Avd. 2, Màl nr. 1893-21 

YTTRANDE MED ANLEDNING AV: 

FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I GÖTEBORG 

Avd. 2 

INKOM: 2021-03-29 

MLNR: 1893-21 

AKTBIL: 32 

Härryda Kommunstyrelses skrivelse till Förvaltningsrätten 2021-03-04 Dnr. 

2020KS692 106, aktbilaga 25 

KLAGANDE 

Peter Arvidsson, Lyckomas Sjöväg 6, 435 39 Mölnlycke, 0768 93 60 50 

Kommunikation föredras via e-post: pjootor20@gmail.com 

YTTRANDE 

Härryda kommun anför art "avtalet" inte är slutligt och art klagan skall avsläs pä den grunden. 

Kommunens avsikt är uppenbarligen art bygga ytterligare beslut pä aktuellt avtal. Kommunen 

ätar sig genom aktuellt avtal längtgäende förpliktelser gentemot exploatörema och 

kommunens ekonomi riskeras därmed. Bara de arbeten och kostnader som kommer art läggas 

ner i närtid är med tydlig avsikt art förverkliga Landvetter södra visar det. 

Kommunens skrivelse och avtalet som helhet visar art avsikten är att längsiktigt göra det 

mycket kostsamt art backa ur avtalet dä nedlagda kostnader för skattekollektivet bela tiden 

ökar och kommunens kostnader för att dra sig ur avtalet exempelvis genom beslut av ny 

politisk majoritet bela tiden ökar. Det medger kommunens tydligt i sin skrivelse (sidan 8 tredje 

stycket). 

Kommunen vidgár att inriktningsbeslut i kommunfullmäktige som ligger till grund för avtalet 

inte längre gäller (sid 7. sista stycket). Beslutet skall därmed tas i kommunfullmäktige. 

Kommunen anför art direktanvisning är tillämplig utan konkurrensförfarande (sidan 5 sista 

stycket i kommunens skrivelse) enligt "Riktlinjer für markanvisning" (sidan 5 sista stycket). 

Kommunen anger art kriteriema för direkttilldelning är uppfyllda: 

• Byggnation av exploateringar med miljösmarta lösningar, som ett led i kommunens 

arbete med Agenda 2030. 

• Unikt förslag där aktören redovisar en idé eller läge som inte tidigare har prövats eller 

övervägts. 

Kommunen beskriver utförligt i skrivelsen art aktörema är utvalda för att de är erfarna och 

gjort likande stora projekt tidigare. Det faller dä pä sin egen orimlighet att aktören visar pä idé 

som inte tidigare prövats. De stora markarbeten som krävs bara för att ta sig upp pä berget 

visar tydligt art Landvetter södra som helhet inte kan bli hällbart, miljösmart eller är en idé 

som tidigare inte prövats eller övervägts. 

Sida 1 av 2 
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Det noteras även att beslut om "Rik:tlinjer för exploateringsbidrag" KF 2019-05-23 § 82 

och "Riktlinjer für markanvisning" KF 2019-05-23 $ 81 är antagna efter urvalsprocessen 
gjorts. 

I övrigt som tidigare anförts. 

Benareby 2021-03-26 

Peter Arvidsson, boende i Härryda kommun 

pjootor20@gmail.com, 0768 93 60 50 

Sida 2 av 2 
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Förvaltningsrätten i Göteborg 

forvaltningsrattenigoteborg@dom.se Mjlnr. 1893-21 
FÖRVALTNINGSRTTEN 

I GÖTEBORG 

Avd. 2 

INKOM: 2021-03-26 

MMate Strid- 21 

¿-1. 1 

Rädavägen 74d 

43542 Mölnlycke 

0730-346 345 

Marie.strid@politiker.harryda.se 

Yttrande till fürvaltningsrätten i mäl om laglighetsprövning avseende Härryda kommuns 
yttrande 2021-03-04 

Grunden för överklagande 

Avsteg mot Kommunallagen kap 551 

Grunden i mitt överklagande gäller I denna fräga har man tydligt gjort avsteg mot Kap 5 $ 1 

av kommunallagen dá denna fräga är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för 
kommunen. 

Kommunens svar 

Samarbetsavtalet är ett utfall av de beslut komrnunfullmäktige tidigare har fattat angäende 

utvecklingen av Landvetter Södra. Kommunstyrelsens beslut att godkänna avtalet ska därrned 

beaktas som genomförande av kommunfullmäktiges beslut p~ omrädet. 

I svaret redovisar därefter kommunstyrelsen hur beslut om översiktsplan, tillfällig beredning 

och slutligen komrnunalt bolag tagits i komrnunfullmäktige, och menar att <let överklagade 

beslutet inte "utgör ett sadant beslut i ett ärende av principiell beskaffenhet eller annars av 

större vikt för kommunen som ásyftas i 5 kap. 1 $ KL". 

Min kommentar 

Jag kan intese att kommunstyrelsen svarat pä frägan om samarbetsavtalet utan istället 

hänvisar till tidigare tagna besl ut. Dä samarbetsavtalet avser avtal med sex exploatörer för att 

bygga en ny stad för 25 000 invänare i Härryda kommun (kommunen har idag 38 000 invänare) kan 

jag intese att det omfattar annat än det som avses i 5 kap §1 KL och därmed mäste innebära ett 

beslut i kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 

Kommunen skriver att beslutet inte är av principiell beskaffenhet men hänvisar till att det 

huvudsakliga syftet med avtalet är att "regle ra ett anta I väsentliga principer". Är inte det av 

principiell beskaffenhet? 
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Yttrande till förvaltningsrätten i mål om laglighetsprövning 
av kommunstyrelsens beslut om samarbetsavtal I 
avseende etapp 1 inom Landvetter Södra 
 
Karl-Gunnar Ekström m.fl. ./. Härryda kommun 
 
INSTÄLLNING 
 
Kommunstyrelsen i Härryda kommun anser i första hand att Peter 
Arvidssons yrkande om inhibition ska avvisas och i andra hand avslås.  
 
Kommunstyrelsen anser att överklagandena ska avslås i övrigt. 
 
GRUND FÖR INSTÄLLNINGEN 
 
Det saknas förutsättningar för inhibition.  
 
Det saknas skäl för att upphäva det överklagade beslutet med stöd av 
13 kap. 8 § kommunallagen (2017:725).  
 
BAKGRUND 
 
Beslutsprocessen inför överklagat beslut och den fortsatta processen 
Härryda kommun planerar att skapa en ny hållbar stad, Landvetter Södra, 
för minst 25 000 invånare utifrån inriktningsmålen att den ska vara 
innovativ, internationell, modern och mänsklig. Kommunen äger ca 650 
hektar mark i området som benämns Landvetter Södra. Under år 2014 antog 
kommunfullmäktige inriktningsmål som ska styra arbetet med planering 
och genomförande av Landvetter Södra. En stor del av arbetet med 
utvecklingen av området genomför kommunen genom det helägda 
kommunala bolaget Landvetter Södra Utveckling AB (LSAUB). 
Utvecklingsarbetet har utgått ifrån det ägardirektiv som 
kommunfullmäktige har beslutat om för bolaget och avsiktsförklaringen om 
samverkan och utveckling av Landvetter Södras första etapp som 
kommunen tecknat med valda exploatörer under 2019.  
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Tecknandet av avsiktsförklaringen föregicks av en urvalsprocess som 
inleddes genom att LSAUB genomförde en workshop för Landvetter Södra. 
Därefter utformades en webbinbjudan avseende första etappen för 
Landvetter Södra där de synpunkter som framfördes vid workshopen 
beaktades. Inbjudan att för anmäla medverkan inom Landvetter Södra 
publicerades den 11 december 2018 och anmälningstiden gick ut den 
8 februari 2019. Sammanlagt inkom 38 intresseanmälningar under 
anmälningsfristen.  
 
Inför urvalsprocessen tog LSAUB fram en bedömningsmatris utifrån 
inbjudan och fastslagna urvalskriterier. Kommunen har fått möjlighet till 
input och delaktighet i arbetet. LSUAB har därefter gjort ett urval utifrån 
intresseanmälningsformulär och de urvalskriterier som tagits fram.  
Intresseanmälningar från bolag som angett att man ville vara med i ett 
senare skede har inte utvärderats. Dessa bolag kommer kontaktas i ett 
senare skede för möjlig samverkan och involvering. Vidare har inte 
intresseanmälningar från bolag som har en annan verksamhetsinriktning än 
fastighetsutveckling utvärderats i detta skede. För intresseanmälningar som 
inkommit från resterande bolag har en bedömning gjorts utifrån 
urvalskriterierna.  
 
Vid urvalet av aktörer har stort fokus lagts vid företagens ambition och 
kompetens att bygga hållbart i linje med Agenda 2030 samt utifrån hur de 
presenterat att de vill gå till väga för att utveckla en ny, hållbar stad utifrån 
de politiskt antagna ledorden att staden ska vara innovativ, modern, 
internationell och mänsklig. Följande urvalskriterier har legat till grund för 
bedömningen. 
  
1. Intresseanmälan volym, innehåll, typ av bebyggelse 

2. Vision och mål – Intressents ambition och mål i relation till övergripande 
mål och vision. 

För bedömning ska intressent konceptuellt beskriva och redovisa hur man 
avser att arbeta för att nå vision och mål utifrån. 

 Inriktningsmål; Innovativt, Internationellt, Modernt och Mänskligt 
 Hållbarhet; agenda 2030 och klimat 2030 
 Gestaltning och kvalitet utifrån referensprojekt 

3. Organisation – stabilitet, kompetens och långsiktighet 

För bedömning ska intressent visa på tänkt organisation för arbetet med 
Landvetter södra, redovisa tänkt egen organisation alternativt egen 
grupperings organisation samt redovisa tidigare erfarenhet av samverkan 
och konsortiearbete. Referenser med kontaktpersoner från två tidigare 
konsortiearbeten ska bifogas. 
 
4. Ekonomi – Långsiktighet, stabilitet och affärsmodell 
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För bedömning ska företag kunna visa att man har ekonomisk stabilitet och 
organisatoriska förutsättningar att genomföra det aktuella projektet. 
Relevant underlag för att göra denna bedömning kan komma att begäras in. 
 
5. Erfarenhet av större alternativt omfattande stadsutvecklingsprojekt – 
Referensprojekt inklusive referenser 

För bedömning ska intressent visa på sin erfarenhet av större alternativt 
omfattande stadsutvecklingsprojekt. För verifiering av det ska intressent 
redovisa minst två tidigare genomförda eller planerade projekt som stärker 
och tydliggör intressents arbetssätt, organisation, samverkanserfarenhet och 
genomförandeförmåga av komplexa utvecklingsprojekt med hög ambition 
utifrån vision. 
 
6. Samverkande konsortium – organisatör bedömer helheten 

Sammansättningen av aktörer som stärker och kompletterar varandra är en 
framgångsfaktor. En helhetsbedömning av intressenter som tillsammans 
bedöms kunna genomföra utvecklingen utifrån mål kommer vara en del i 
bedömningen. Inget material från intressent förväntas för denna urvalsdel 
utan organisatör gör en bedömning utifrån 1–5. 
 
Kommunen har informerats om inkomna intresseanmälningar och fått 
tillgång till samtligt material för påsyn och möjlighet till input. 16 aktörer 
kvalificerade sig till intervju. LSUAB har gjort en ekonomisk bedömning 
av dessa bolag och kompletteringar har inhämtats vid behov. Vid samtliga 
intervjuer har LSUAB:s styrelseordförande alternativt vice ordförande 
deltagit, liksom ytterligare styrelseledamöter och bolagets VD. Efter 
genomförda intervjuer gjordes en ytterligare bedömning av aktörerna 
utifrån urvalskriterierna. Styrelsen för LSUAB har därefter föreslagit sex 
aktörer som samverkansparter inom Landvetter Södra. Kommunstyrelsen 
godkände valet av exploatörer genom beslutet om att ingå avsiktsförklaring, 
bilaga 1, med dessa. Av avsiktsförklaringen framgår det huvudsakliga 
ramverket för den inledande etappen av exploateringen av Landvetter Södra 
i form av nödvändiga överenskommelser (bl.a. Samarbetsavtal I) och vissa 
tidsramar. 
 
Genom det överklagade beslutet har kommunen ingått ett samarbetsavtal 
med övriga parter för projektets första etapp (etapp 1). Avtalet har tagits 
fram utifrån tidigare tecknad avsiktsförklaring mellan parterna. Avtalet 
reglerar målsättningen avseende bruttoarea (BTA) för exploatörerna och 
kommunen i den kommande utvecklingen samt översiktliga mål kring 
finansiering, tidplan och organisationsstruktur för samarbetet. Förevarande 
samarbetsavtal är den andra delen av en avtalsstruktur där 
genomförandeavtal ska ingås inför antagande av detaljplan. Därefter ska 
marköverlåtelseavtal ingås mellan kommunen och exploatörerna.  
 
Projektet fokuseras för närvarande på det detaljplaneförberedande arbete 
som samordnas med pågående arbete avseende den fördjupade 
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översiktsplanen. Målsättningen under 2021 är att kunna starta arbetet med 
konsortiedrivna detaljplaner utifrån kommunens modell om 
exploatörsdrivna detaljplaner. Avgränsning av de första detaljplanerna ska 
konkretiseras under 2021 och den fördjupade översiktsplanen utgör ramen 
för arbetet. 
 
UTVECKLING AV TALAN 
 
Inhibition 
Enligt 28 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får den domstol som ska 
pröva ett överklagande besluta att det överklagade beslutet, om det annars 
skulle gälla omedelbart, tills vidare inte ska gälla och även i övrigt besluta 
rörande saken. 
 
Av 10.1 i samarbetsavtalet anges att avtalet för sin giltighet bl.a. är villkorat 
av att det senast den 4 februari 2021 godkänns av Kommunstyrelsen i 
Härryda kommun genom beslut som vinner laga kraft. Med hänsyn till att 
kommunstyrelsens beslut inte fått laga kraft är samarbetsavtalet inte heller 
gällande. Det överklagade beslutet kan därmed inte bli föremål för 
inhibition och yrkandet därom ska därför i första hand avvisas. 
För det fall att förvaltningsrätten anser att det överklagade beslutet kan bli 
föremål för inhibition ska inhibitionsyrkandet avslås.   
 
Av rättspraxis (RÅ 1986 ref. 7) framgår att rätten ska göra sin bedömning 
av inhibitionsfrågan genom en preliminär bedömning av om det 
överklagade kommunala beslutet är olagligt eller inte, enligt de av 
klaganden åberopade omständigheterna. Inhibition bör endast meddelas om 
det finns starka skäl för att beslutet är olagligt och för att hindra att ett 
allmänt eller enskilt intresse förorsakas beaktansvärd skada. Syftet är att ge 
rätten möjlighet att hindra verkställighet i fall där det är av stor betydelse 
för klaganden att ett beslut inte verkställs innan saken slutligt prövats 
rättsligt.  
 
Med hänsyn till att samarbetsavtalet inte är gällande eftersom 
kommunstyrelsens beslut inte fått laga kraft finns det inte något som talar 
för att ett beslut om inhibition krävs för att hindra att ett allmänt eller enskilt 
intresse förorsakas beaktansvärd skada. Mot denna bakgrund bör det för ett 
beslut om inhibition krävas att det föreligger en hög grad av sannolikhet för 
att kommunstyrelsens beslut ska komma att ändras. Med beaktande av 
kommunstyrelsens bemötande nedan avseende de omständigheter som 
överklagandena grundas på anser inte kommunstyrelsen att det i tillräckligt 
hög grad är sannolikt att det finns förutsättningar för att det överklagade 
beslutet ska upphävas. Därmed ska inhibitionsyrkandet avslås.  
 
Är det överklagade beslutet om samarbetsavtalet ett beslut i ett ärende av 
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen? 
Av 1.9 i samarbetsavtalet följer att det huvudsakliga syftet med avtalet är att 
reglera ett antal väsentliga principer och villkor för projektet samt hur 
arbetet med projektet fram till ingående av Samarbetsavtal II alternativt 
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genomförandeavtal, eller projektets avslutande, ska bedrivas och finansieras 
samt principerna för exploatörernas framtida förvärv av kvartersmark av 
kommunen. Således innebär inte samarbetsavtalet någon överlåtelse av 
kommunens fastigheter. Avtalet innebär inte heller en bindande 
överenskommelse om genomförande av exploatering utan utgör grunden för 
det fortsatta arbetet med utvecklingen av Landvetter Södra. De stora 
ekonomiska transaktionerna kommer i stället att regleras genom kommande 
avtal mellan konsortiets parter.  
 
Samarbetsavtalet är ett utfall av de beslut kommunfullmäktige tidigare har 
fattat angående utvecklingen av Landvetter Södra. Kommunstyrelsens 
beslut att godkänna avtalet ska därmed beaktas som genomförande av 
kommunfullmäktiges beslut på området. 
 
Genom beslut 2012 avseende gällande översiktsplan, ÖP 2012, pekade 
kommunfullmäktige ut Landvetter Södra ut som nästa stora 
utvecklingsområde i kommunen. 2014 lämnade en tillfällig 
fullmäktigeberedning förslag till inriktningsmålen för Landvetter Södra – 
innovativ, internationell, modern och mänsklig stad – som 
kommunfullmäktige sedan beslutade att anta. Den 14 november 2016 § 148 
beslutade kommunfullmäktige att ett kommunalt bolag skulle bildas för att 
få framdrift i projektet och arbeta tillsammans med exploatörer. 2017 fattade 
kommunfullmäktige beslut om att bilda LSUAB och antog 
bolagshandlingar. 2019 reviderade kommunfullmäktige bolagsordningen för 
LSUAB. 
 
Mot ovanstående bakgrund anser inte kommunstyrelsen att det överklagade 
beslutet utgör ett sådant beslut i ett ärende av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt för kommunen som åsyftas i 5 kap. 1 § KL. Det 
framgår inte heller av lag eller annan författning att beslutet ska fattas av 
kommunfullmäktige. Vidare anges det i reglementet för kommunstyrelsen 
att styrelsen fullgör uppgifter som kommunen ska fullgöra och som inte 
fullmäktige bestämt ska åligga annan nämnd inom bl.a. mark-, bostads- och 
planområdet. Kommunstyrelsen kan därmed inte anses ha överskridit sina 
befogenheter. Det som klagandena anfört i detta hänseende medför således 
inte att det överklagande beslutet ska upphävas. 
 
Innebär samarbetsavtalet ett otillåtet avsteg från de riktlinjer fullmäktige 
har beslutat om? 
– Innebär samarbetsavtalet ett otillåtet avsteg från kommunens riktlinjer för 
markanvisning? 
Aktuellt samarbetsavtal innebär inte att kommunen har fattat något beslut 
om markanvisning. Sådana beslut kommer att fattas längre fram under 
processen och markanvisningen kommer då att ske genom direkttilldelning 
till exploatörerna. I kommunens riktlinjer för markanvisning som 
kommunfullmäktige har antagit, bilaga 2, anges direktanvisning som ett 
alternativ till markanvisning genom konkurrensförfarande. Av riktlinjerna 
följer att direktanvisning kan ske bl.a. vid byggnation av exploateringar med 
miljösmarta lösningar, som ett led i kommunens arbete med Agenda 2030 
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samt när det gäller unika förslag där aktören redovisar en idé eller läge som 
inte tidigare har prövats eller övervägts. Båda dessa förutsättningar är 
uppfyllda i aktuellt fall och det finns därmed förutsättningar för kommunen 
att besluta om markanvisning genom direkttilldelning. Den optionsavgift 
exploatörerna betalar kan jämställas med den avgift kommunen tar ut vid 
tecknande av markanvisningsavtal. Optionsavgiften innebär att aktörerna 
medfinansierar utvecklingsarbetet och att inte enbart kommunen ska stå 
finansieringskostnaderna. Mot denna bakgrund kan samarbetsavtalet inte 
anses innebära något otillåtet avsteg från kommunens riktlinjer för 
markanvisning. 
 
– Innebär samarbetsavtalet ett otillåtet avsteg från kommunens riktlinjer för 
bostadsförsörjning? 
I kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning, bilaga 3, anges att 
riktlinjerna bl.a. ska fungera som faktaunderlag och utgångspunkt för 
strategiska ställningstaganden kring fysisk planering och 
bostadsutvecklingsprojekt. Riktlinjerna ska även vara vägledande vid 
tillämpning av bestämmelserna i plan- och bygglagen (2010:900). Genom 
riktlinjerna fastställs kommunens huvudsakliga inriktning på området men 
riktlinjerna utgör inget hinder mot att fullmäktige i enskilda fall fattar beslut 
som inte är förenliga med riktlinjerna. I riktlinjerna hänvisas det till övriga 
strategiska dokument på området såsom kommunens översiktsplan. Genom 
beslut avseende gällande översiktsplan, ÖP 2012, pekade 
kommunfullmäktige ut Landvetter Södra ut som nästa stora 
utvecklingsområde i kommunen. Därefter har kommunfullmäktige bl.a. 
beslutat att bilda LSAUB. 
 
I riktlinjerna hänvisas det även till den strategiska plan som 
kommunfullmäktige har fastställt för mandatperioden 2019–2022. I nämnd 
plan anges bl.a. att Landvetter Södra är kommunens och regionens mest 
intressanta och spännande stadsutvecklingsprojekt. Mot denna bakgrund kan 
samarbetsavtalet inte anses innebära ett otillåtet avsteg från kommunens 
riktlinjer för bostadsförsörjning. Det som klagandena anfört i detta 
hänseende medför således inte att det överklagande beslutet ska upphävas. 
 
– Innebär samarbetsavtalet ett otillåtet avsteg från kommunens riktlinjer för 
exploateringsavtal? 
Samarbetsavtalet utgör inte något exploateringsavtal. Kommunens riktlinjer 
för exploateringsavtal är därmed inte tillämpliga i förevarande fall. 
Kostnaderna för allmän platsmark kommer däremot att regleras genom det 
exploateringsavtal eller genomförandeavtal samt marköverlåtelseavtal som 
parterna kommer att ingå längre fram under processen. Det som klagandena 
anfört i detta hänseende medför således inte att det överklagande beslutet 
ska upphävas. 
 
Är samarbetsavtalet baserat på ej gällande inriktningsmål? 
De inriktningsmål som samarbetsavtalet hänvisar till är visserligen 
upphävda. Beslutet om att upphäva inriktningsmålen har varit föranletts av 
att dessa tillhörde kommunens tidigare styrmodell. Inriktningsmålen har 
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dock utgjort underlag för kommunfullmäktiges beslut om att bilda LSUAB 
och vidare har inriktningsmålen överförts till bolagets ägardirektiv, bilaga 4. 
Det som klagandena anfört i detta hänseende medför således inte att det 
överklagande beslutet ska upphävas. 
 
Utgör samarbetsavtalet ett otillåtet individuellt inriktat stöd till enskilda 
näringsidkare?   
I EU-kommissionens meddelande om inslag av stöd vid statliga 
myndigheters försäljning av mark och byggnader (EGT nr C 209, 
10/07/1997. s. 0003–0005) har kommissionen utarbetat en allmän 
vägledning till medlemsstaterna vid överlåtelser av mark och byggnader. I 
meddelandet beskriver kommissionen två förfaranden; öppet 
anbudsförfarande respektive fastställande av marknadsvärdet genom 
oberoende expertvärdering. Tillämpningen av dessa två förfaranden 
utesluter enligt kommissionen statligt stöd. Enligt meddelandet ska all 
överlåtelse som inte skett enligt något av dessa förfaranden, och som inte 
utgör stöd av mindre betydelse, anmälas till kommissionen. 
 
Inför marköverlåtelse till exploatörerna kommer markanvisning ske genom 
direktanvisning. I kommunens riktlinjer för markanvisning som 
kommunfullmäktige har antagit, bilaga 2, anges att kommunen säljer mark 
till marknadsmässiga priser och att kommunen ska anlita extern värderare 
för värdebedömning av pris för de enskilda marköverlåtelserna.  
 
Genom 4.1–4.16 i samarbetsavtalet regleras den ekonomiska modellen som 
gäller för den aktuella etappen. Bl.a. anges att finansieringsmodellen för 
Landvetter Södra baseras på kommunens intäkter från försäljning av mark 
med byggrätter till marknadspris samt sedvanliga anslutningsavgifter ska 
som minst finansiera kommunens nödvändiga kostnader för utbyggnad av 
allmän plats såsom gator, torg, parker etc. och allmänna anläggningar inom 
planområdet, där kommunen är huvudman samt kommunens process-, 
utrednings- och utvecklingskostnader innefattande specificerade kostnader 
för LSUAB:s arbete och projektledning, samt utbyggnad av allmänna 
anläggningar utanför området och statlig infrastruktur till den andel sådana 
åtgärder skäligen ska belasta området.  
 
Exploatörerna ska även erlägga en årsavgift till kommunen från och med år 
2020 och fram till dess att aktuellt samarbetsavtal upphört att gälla, dock 
längst till och med år 2023. Dessutom ska exploatörerna erlägga en 
optionsavgift som motsvarar den bruttototalarea (BTA) ovan mark som 
respektive exploatör bedöms kunna förvärva av kommunen inom projektet. 
Därutöver ska rörliga kostnader som är hänförliga till etapp 1 finansieras av 
exploatörerna tillsammans med övriga parter i konsortiet.  
 
Vidare ska exploatörerna betala 50 procent av kommunens kostnader för 
planmyndighetens handläggning inklusive arbetet av den av 
plansamordnare som kommunen anlitat. Enligt kommunens riktlinjer för 
exploatörsdrivna detaljplaner, där exploatören är fastighetsägare, reduceras 
plankostnaderna med 100 procent. I det aktuella projektet bidrar 
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exploatörernas arbete till en värdeökning av kommunägda fastigheter. Detta 
beaktas visserligen genom att det kommer att göras en avräkning för 
nedlagt arbete vid bestämmande av köpeskillingen i samband med 
marköverlåtelse. Med hänsyn till att denna reduktion är begränsad till en 
viss nivå, vilket innebär att exploatörerna inte får full kompensation för det 
nedlagda arbetet, och att de resurser som exploatörerna bidrar med är låsta 
till projektet vilket innebär att exploatörerna därmed ”ligger ute med 
pengar” bedöms det dock som skäligt att plankostnaderna reduceras med 
50 procent. Om exploatörerna inom konsortiet skulle erbjudas marken på 
samma villkor som en aktör utanför konsortiet så skulle de externa 
aktörerna få en konkurrensfördel eftersom de kunnat lägga sina resurser på 
annat under utvecklingsperioden och ändå köpa till samma pris som de 
exploatörer som tillsammans med LSUAB gjort utvecklingsarbetet. 
 
Av samarbetsavtalet framgår att exploatörerna är införstådda med att 
kommunen med hänsyn till reglerna om statligt och kommunalt stöd inte får 
överlåta mark till ett pris understigande marknadsmässigt värde. 
Marknadsvärdet på den mark som kommunen kommer att överlåta till 
exploatörerna inom ramen för etapp 1 ska därför fastställas genom 
oberoende värdering, som beställs av kommun genom LSUAB. 
Värderingen kan komma att behöva göras i flera olika skeden under 
etappen. Inför lottfördelningen och de slutliga marknadsvärderingarna ska 
parterna enas om en värderingsmodell som tar hänsyn till varje 
exploateringslotts förutsättningar. Den slutliga marknadsvärderingen ska 
göras av tre oberoende värderare från välrenommerade värderingsfirmor i 
så nära anslutning som möjligt till de kommande marköverlåtelserna. 
Utgångspunkten är att det genomsnittliga värdet enligt de tre värderingarna 
ska anses utgöra marknadsvärde.  
 
Av 9.7–9.12 i samarbetsavtalet följer att återbetalning till exploatörerna kan 
ske i de fall kommunen eller LSUAB fattar ett ensidigt beslut om att avbryta 
projektet. Vidare krävs att ett sådant beslut inte beror på omständigheter 
som ligger utanför kommunens kontroll. Skulle projektet avbrytas av något 
annat skäl, såsom att en överinstans upphäver antagen detaljplan, eller att 
exploatörerna drar sig ur projektet har exploatörerna inte rätt till 
återbetalning av erlagda årsavgifter och utvecklingsbidrag. Däremot kan 
exploatörerna ha rätt till återbetalning av erlagda optionsavgifter och i vissa 
fall även rätt till återbetalning av erlagda processkostnader.  
 
Det kan konstateras att framtida marköverlåtelse till exploatörerna kommer 
att ske mot marknadspris och att bestämmande av köpeskilling kommer att 
föregås av värdering av tre oberoende värderingar samt att exploatörerna 
kommer att betala sedvanliga anslutningsavgifter och dessutom betala 
ytterligare kostnader samt årsavgift, optionsavgift och plankostnader. 
Vidare kan det konstateras att risken för projektet är fördelad på samtliga 
parter som ingår i samarbetsavtalet. Med hänsyn härtill finns det inga skäl 
att anmäla planerat förfarande till EU-kommissionen. Vidare får det anses 
vara klarlagt att samarbetsavtalet inte innebär att kommunen i strid med 
2 kap. 8 § kommunallagen har lämnat individuellt inriktat stöd till någon av 
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exploatörerna i samarbetsavtalet eller till någon annan enskild 
näringsidkare.  
 
Utgör samarbetsavtalet ett konkurrensbegränsande samarbete i strid med 
2 kap. 1 konkurrenslagen (2008:579)? 
I kommunens riktlinjer för markanvisning som kommunfullmäktige har 
antagit, bilaga 2, anges direktanvisning som ett alternativ till markanvisning 
genom konkurrensförfarande. Av riktlinjerna följer att direktanvisning kan 
ske bl.a. vid byggnation av exploateringar med miljösmarta lösningar, som 
ett led i kommunens arbete med Agenda 2030 samt när det gäller unika 
förslag där aktören redovisar en idé eller läge som inte tidigare har prövats 
eller övervägts. Båda dessa förutsättningar är uppfyllda i aktuellt fall. 
Vidare anges att kommunen säljer mark till marknadsmässiga priser och att 
kommunen ska anlita extern värderare för värdebedömning av pris för de 
enskilda marköverlåtelserna. 
 
Liksom nämnts ovan framgår det av samarbetsavtalet att köpeskillingen vid 
en framtida marköverlåtelse ska vara marknadsmässig och att detta ska 
säkerställas genom tre opartiska värderingar. Mot denna bakgrund och med 
hänsyn till att det saknas reglering som innebär att beslut om 
marköverlåtelse måste föregås av konkurrensutsättning saknas det även skäl 
för upphävande av det överklagade beslutet på denna grund. 
 
Valet av exploatörer har föregåtts av en öppen inbjudan och en gedigen 
urvalsprocess. De intresseanmälningar som uppfyllt de på förhand 
fastställda urvalskriterierna har bedömts på lika villkor utifrån det material 
aktörerna presenterat i förhållande till uppställda kriterier. I denna del kan 
det särskilt noteras att det inte inkommit någon synpunkt avseende 
urvalsprocessen eller valet av exploatörer från någon av de aktörer som inte 
valdes ut.  
 
Av 3.18–3.20 i samarbetsavtalet framgår att parterna är införstådda med att 
det inom gruppen förekommer aktörer som bedriver konkurrerande 
verksamhet samt att LSUAB och att kommunen omfattas av för offentlig 
verksamhet tvingande lagregler. Därmed ska parternas samverkan endast 
ske i den utsträckning samverkan är tillåten enligt konkurrenslagen samt 
lagstiftning och föreskrifter för offentlig verksamhet. Exploatörerna ska t.ex. 
inte dela affärskritisk och icke offentliggjord information från respektive 
exploatörs affärsverksamhet. Därtill har parterna kommit överens om att 
Skanskas uppförandekod ska tillämpas inom etappen samt regler för 
kommunal organisation och politiska beslut av vikt för etiska frågor inom 
samarbetet i den mån dessa ställer strängare krav än lagstiftning. Skanskas 
uppförandekod tar bl.a. sikte på att verka mot korruption och mutor samt att 
säkerställa konkurrens på lika villkor. Genom samarbetsavtalet har parterna 
dessutom kommit överens om att årligen genomföra utbildningsinsatser på 
området för att säkerställa att åtagandena efterlevs.  
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Mot ovanstående bakgrund får det anses vara klarlagt att samarbetsavtalet 
inte utgör något konkurrensbegränsande samarbete i strid med 2 kap. 1 § 
konkurrenslagen.  
 
Strider samarbetsavtalet mot kravet om att kommuner ska ha en god 
ekonomisk hushållning i sin verksamhet? 
Samarbetsavtalet reglerar inte alla ekonomiska detaljer och slutkostnader. I 
1.9 i samarbetsavtalet anges att det huvudsakliga syftet med avtalet är att 
reglera ett antal väsentliga principer och villkor för projektet samt hur 
arbetet med projektet fram till ingående av Samarabetsavtal II alternativt 
genomförandeavtal, eller projektets avslutande, ska bedrivas och finansieras 
samt principerna för exploatörernas framtida förvärv av kvartersmark av 
kommunen. Inför marköverlåtelse kommer värderingen att göras av tre 
oberoende värderare för att fastställa fastigheternas marknadspris. I och med 
framtida marköverlåtelse till exploatörerna kommer en reglering ske av 
kommunens kostnader för infrastruktur. Detta eftersom att då befintlig 
infrastruktur kommer att påverka värderingen av fastigheternas 
marknadspris.  
 
Konsortiet har en ekonomigrupp med erfarna deltagare som arbetar med 
succesiv kalkylering, vilken grundar sig på en struktur för 
exploateringskalkyl som är framtagen av externa konsulter. All utveckling 
innebär investeringar. Det är också därför förtydligas i 4.1 och 4.3 i 
samarbetsavtalet att projektet ska arbeta med en modell som innebär en 
helhetskalkyl och ekonomi i balans samt att finansieringsmodellen för 
projektet baseras på att ekonomin, i största möjliga mån, ska vara en god 
affär för alla parter. Det är unikt att kommunen redan från början av 
projektet anger att inriktningen är att god ekonomisk kontroll och 
uppföljning är viktigt.  
 
Syftet med att starta ett utvecklingsbolag och arbeta i ett konsortium är att 
ha en dedikerad organisation. Samarbetet med exploatörerna syftar till att få 
framdrift samt garanterade investeringar och bostadsbyggande i Landvetter 
Södra. Alternativet hade varit att kommunen gjorde allt och tog alla 
kostnader fram till färdig detaljplan. Vid en sådan modell skulle kommunen 
ha tagit en större risk än vad som följer med föreliggande modell. Detta 
eftersom kommunen då skulle behöva stå för större investeringar samt med 
en ovisshet om framtida byggnation skulle ske. I aktuellt fall tar i stället 
samtliga parter i konsortiet del av risken med projektet. 
 
Vidare är kravet i 11 § 1 kommunallagen på en god ekonomisk hushållning 
är en målsättningsregel. I förarbetena till bestämmelsen ((prop. 1990/91:117 
s. 111, prop. 2011/12:172 s. 322 och prop. 2016/17:171 s. 260) framhålls att 
avsikten med bestämmelsen inte är att tillskapa något underlag för en 
domstolsprövning av om kommunala beslut är förenliga med god 
ekonomisk hushållning. Dessutom sägs det i förarbetena att en 
förvaltningsdomstol inte är lämpad att göra sådana allmänna ekonomiska 
bedömningar och att bestämmelsen till sin natur är sådan att den saknar 
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direkta rättsverkningar. I enlighet härmed har regeln om god ekonomisk 
hushållning inte ansetts kunna tillämpas i mål om laglighetsprövning.  
 
Mot ovanstående bakgrund anser inte kommunstyrelsen att det som 
klagandena har anfört i detta hänseende medför att det överklagande 
beslutet ska upphävas. 
 
Strider samarbetsavtalet mot bestämmelsen i 11 kap. 2 kap. § 
kommunallagen? 
När det gäller information om hur samarbetsavtalet har tillkommit, val av 
exploatörer samt vilka grunder som gäller för ersättning och skyldigheter till 
kommunen finns det omfattande redogörelser för detta i samarbetsavtalet 
jämte bilagor. Vidare ska samarbetsavtalet beaktas inom ramen för den 
avtalsstruktur som avtalet ingår i.  
 
Samarbetsavtalet rör inte heller förvaltning av kommunens medel. Därmed 
saknar även det klaganden har anfört i denna del relevans för 
överprövningen av det aktuella beslutet.  
 
Innebär styrgruppens beslut om förlängning av avsiktsförklaringen att 
kommunstyrelsens beslut om samarbetsavtal är olagligt?  
Av punkt 3.1 i avsiktsförklaringen, bilaga 1, framgår att den upprättade 
avtalsstrukturen varit preliminär och att det varit en del av den tidsplan som 
parterna tänkt att samarbetsavtalet skulle upprättas senast ett år från 
signeringen av avtalsförklaringen. Det har därmed inte varit fråga om en 
tvingande tidsfrist för upprättande av aktuellt samarbetsavtal. Dessutom 
regleras det i 4.2 avtalsförklaringen att parterna ska inrätta en styrgrupp för 
beslut rörande bl.a. beslutsprocesser. Vidare har kommunstyrelsen delgetts 
informationen om att tidsplanen förlängts. Därefter har kommunstyrelsen 
beslutat att godkänna samarbetsavtalet. Mot denna bakgrund anser inte 
kommunstyrelsen att förevarande förlängning av avsiktsförklaringen 
innebär att kommunstyrelsens beslut om samarbetsavtalet är olagligt.  
 
Sammanfattning 
Sammanfattningsvis anser inte kommunen att de omständigheter klagandena 
har åberopat i målet visar att kommunstyrelsens beslut är olagligt i något av 
de hänseenden som anges i 13 kap. 8 § kommunallagen. Överklagandena 
ska därmed avslås.  
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sektorn för samhällsbyggnad  
Sara Gustafsson 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-02-09   
 

 
 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Diarienummer 
2020KS646 009 

 

 

Svar på medborgarförslag om att binda ihop Härrydas 
tätorter med vettiga cykelbanor/-vägar 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunfullmäktige beslutade den 10 december 2020 § 248 att till 
kommunstyrelsen remittera medborgarförslag från förslagsställaren gällande 
binda ihop Härrydas tätorter med vettiga cykelbanor/-vägar. 
Kommunfullmäktige uppdrog även åt kommunstyrelsen att besluta i 
ärendet. I medborgarförslaget beskrivs att förslagsställaren är besviken på 
att kommunen som inte förenar projektet med att bygga ut färskvatten- och 
avloppssystemet mellan Hindås och Mölnlycke med nya cykelbanor. 

För att kommunen ska kunna anlägga vatten- och avloppsledningar på 
privata fastigheter krävs det ett servitut eller en ledningsrätt. I särskilda 
fall kan detta bli beviljat utan en frivillig överenskommelse med berörd 
fastighetsägare. Om kommunen vill anlägga cykelvägar i ett område där det 
saknas detaljplan eller vägplan, krävs det att kommunen kommer överens 
med samtliga berörda fastighetsägare. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 9 februari 2021 
 Medborgarförslag 
 Kommunfullmäktiges beslut den 30 januari 2012 § 4, framtida 

vattenförsörjning i Härryda kommun 
 Kommunstyrelsens beslut den 2 maj 2017 § 126, 

överföringsledningar för dricksvatten och spillvatten mellan 
Hällingsjö och Rävlanda 

 
Ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 10 december 2020 § 248 att till 
kommunstyrelsen remittera medborgarförslag från förslagsställaren gällande 
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binda ihop Härrydas tätorter med vettiga cykelbanor/-vägar. 
Kommunfullmäktige uppdrog även åt kommunstyrelsen att besluta i 
ärendet. I medborgarförslaget beskrivs att förslagsställaren är besviken på 
att kommunen som inte förenar projektet med att bygga ut färskvatten- och 
avloppssystemet mellan Hindås och Mölnlycke med nya cykelbanor. 

Möjlighet att anlägga ledningar och cykelvägar på privata fastigheter 
För att kommunen ska kunna anlägga vatten- och avloppsledningar 
på privata fastigheter behöver kommunen servitut eller ledningsrätter. 
Servitut och ledningsrätter innebär intrång i fastighetsägarnas äganderätt 
och ger kommunen rätt att anlägga allmänna vatten- och avloppsledningar 
på fastigheter. I särskilda fall kan en ledningsrätt bli beviljad utan en 
frivillig överenskommelse. I dessa fall prövas frågorna i sin helhet hos 
Lantmäteriet. Kommunen strävar alltid efter att komma överens om en 
lämplig ekonomisk kompensation för intrånget i fastigheten. I de fall 
kommunen vill anlägga cykelvägar i ett område där det saknas detaljplan 
eller vägplan, krävs däremot att kommunen kommer överens med samtliga 
berörda fastighetsägare. 

Utbyggnaden av kommunens Vatten- och avloppssystem  
Kommunfullmäktige beslutade den 30 januari 2012 § 4 att bygga ett nytt 
vattenverk och bygga ut kommunens spill- och dricksvatten mellan Hindås 
och Landvetter samt Hällingsjö och Rävlanda. Överföringsledningen för 
spill- och dricksvatten mellan Landvetter och Hindås sträcker sig till 
övervägande del på mark som kommunen inte äger. Att kommunen inte 
äger marken försvårar kommunens möjlighet att anlägga en gång- 
och cykelväg på sträckan mellan Härryda och Hindås, som är den sträcka 
som det saknas gång- och cykelförbindelse på mellan Landvetter och 
Hindås. För att säkra vattenförsörjningen i kommunen är det viktigt med 
framdrift i projektet. Att förhandla för att försöka komma överens med 
samtliga fastighetsägare om en gång- och cykelväg skulle väsentligt försena 
utbyggnaden av överföringsledningarna. Samtidigt är det inte säkert att det 
är möjligt för kommunen att komma överens med samtliga fastighetsägare. 
 
Den 2 maj 2017 §126 gav kommunstyrelsen förvaltningen i uppdrag att 
projektera för att samförlägga överföringsledningen för dricks- och 
spillvatten mellan Hällingsjö och Rävlanda med en gång- och cykelbana.  
Även denna sträcka är på mark som inte ägs av kommunen. Kommunen 
bedömer dock att den övervägande majoriteten av berörda fastighetsägarna 
längst sträckan är positiva till anläggning av en gång- och cykelväg. Därför 
anser kommunen att det är sannolikt att komma överens med berörda 
fastighetsägare. Pågående markförhandlingar får utvisa om det går att 
genomföra utbyggnaden. 
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Kommunens prioritering av utbyggnad av cykelvägar 
Kommunen är medveten om att cykelvägarna mellan kommunens orter idag 
inte är särskilt väl utbyggda. Då det är Trafikverket som är väghållare för de 
flesta vägar mellan kommunens orter är det svårare att få till cykelvägar 
mellan orterna, än inom orterna. Det innebär att kommunen inte själv kan 
besluta om anläggandet av en gång- och cykelbana utmed dessa vägar.  

I den regionala planen för transportinfrastrukturen finns avsatta medel från 
Västra Götalandsregionen till utbyggnad av cykelvägar längs regionala 
vägar. Vart fjärde år får kommunen möjlighet att komma med förslag på 
vilka sträckor utmed det regionala vägnätet som kommunen anser bör 
byggas ut. För de förslag som kommunen skickar in ska kommunen vara 
beredd att medfinansiera förslagen med 50 procent. Västra 
Götalandsregionen avgör sedan, tillsammans med Trafikverket, vilka 
sträckor som ska prioriteras. Till sin hjälp har Västra Götalandsregionen 
dokumentet Strategi för ökad cykling i Västra Götaland, som innehåller 
prioriteringsprinciper som ska vara ett stöd för att välja de åtgärder som 
leder till ökad och säkrare cykling.  

Utöver dokumentet Strategi för ökad cykling som prioriteringsgrund har 
även Göteborgsregionen tagit fram en cykelplan vars mål är att det ska 
finnas ett sammanhållet regionalt cykelvägnät, ett stomcykelvägnät, i 
Göteborgsregionen 2030. För att lyckas med detta måste utbyggnad av 
cykelvägarna mellan orterna i regionen och att sträckorna utmed 
stomcykelnätet ska prioriteras. Sträckan mellan Hindås och Härryda, utmed 
Härrydavägen, ingår som en del i stomcykelnätet för att binda ihop 
regionens orter.  

Till och med den 29 november 2019 hade samtliga kommuner i Västra 
Götalandsregionen möjlighet att komma med förslag på utbyggnad av 
cykelvägar utmed regionala vägar som bör prioriteras under perioden 2022–
2025. Då budgeten för de regionala cykelstråken ska fördelas mellan många 
kommuner behöver prioriteringar göras. För att lyckas med att få ett fullt 
utbyggt stomcykelvägnät i Göteborgsregionen har Göteborgsregionens 
medlemskommuner enats om att prioritera de sträckor som ingår i 
stomcykelnätet. Enligt Göteborgsregionens prioriteringsordning var inte 
någon av Härryda kommuns längre sträckor utmed stomcykelnätet 
prioriterat i denna omgång.  

Förvaltningens bedömning 
Att samplanera anläggandet av gång- och cykelvägar med vatten- och 
avloppsledningar kan vara kostnadseffektivt, men inte alltid möjligt. Det är 
inte heller alltid möjligt att bygga cykelvägar längs alla sträckor där det 
finns ett behov med de ekonomiska förutsättningar som finns idag.  
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Inför nomineringen till Västra götalandsregionens prioriteringar av 
regionala cykelstråk som ska byggas ut under perioden 2022–2025, 
nominerade kommunen inte den sträcka som föreslås i medborgarförslaget, 
utan valde att prioritera andra sträckor. Samtidigt är sträckan med i 
Göteborgsregionens plan för utbyggnad av stomcykelnät, vilket gör att 
förvaltningen ser det som möjligt att sträckan så småningom kommer att 
prioriteras.  

 
Anders Ohlsson Fredrik Wejrot 
Samhällsbyggnadschef Verksamhetschef trafik 
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Medborgarförslag

Ärendenummer 201021-MBF-QQ66

Inskickat 2020-10-21 17:35

Dina uppgifter

Personnummer

Förnamn Lars Rune

Efternamn Bengtsson

Telefonnummer

E-post

Adress

Postnummer

Ort

Rubrik på ditt förslag Bind ihop Härrydas tätorter med vettiga cykelbanor/-vägar

Beskriv förslaget

Absolut inget nytt under solen... Men min besvikelse blev mycket

stor, när jag vid kontroll förstod att jätteprojektet med
Färskvatten och avlopps/gråvatten mellan Hindås och Mölnlycke
- utefter gamla R40 EJ RESULTERAR I NYA

CYKELBANOR... Dessutom för att detta skulle kunna
åstadkommas till väldigt liten extrakostnad. Saknas Helhetssyn
eller vad...

Signeringsinformation

Ankomsttid: 2020-10-21 17:35

Signerat av: Lars Rune Bengtsson

Signerats med personnummer:

Utgivare: Swedbank Customer CA3 v1 for BankID

Signatur verifierad: 2020-10-21 17:35

Härryda kommun
www.harryda.se
kommun@harryda.se

Postadress
Härryda kommun
435 80 Mölnlycke

Besöksadress
Råda torg

Växel
031-724 61 00
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2017-05-02

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§ 126      Dnr 2016KS641

Överföringsledningar för dricksvatten och spillvatten mellan Hällingsjö 
och Rävlanda. 

 
Avloppsreningsverket i Hällingsjö har nått den dimensionerande kapacitet och kan inte ta 
emot mer spillvatten från Hällingsjö samhälle. Hällingsjö vattentäkt har en begränsad 
kapacitet som saknar reservmöjlighet. En förprojektering har påbörjats avseende 
överföringsledningar för vatten och avlopp (VA) mellan Hällingsjö och Rävlanda för att 
undersöka tekniska förutsättningar, kostnader, påverkan på miljö och fastigheter. I 
förprojektering ingår även att utreda möjligheten att samordna anläggandet av VA-ledningar 
med en gång- och cykelbana mellan Hällingsjö och Rävlanda. Sektorn har utrett två förslag på 
ledningsdragningar mellan Hällingsjö och Rävlanda, där båda alternativen har undersökts och 
resulterat i tre alternativa förslag.

Sektorn anser att anläggandet av överföringsledningar för dricksvatten och spillvatten mellan 
Hällingsjö och Rävlanda bör samordnas med en byggnation av gång- och cykelbana mellan 
orterna.

Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 22 mars 2017.

Beslut

Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att projektera för en samförläggning av gång- och 
cykelbana med VA-överföringsledningar mellan Hällingsjö och Rävlanda kyrka enligt 
föreliggande förslag alternativ 3.

Kommunstyrelsen noterar att finansiering ska ske i samband med antagande av budget/plan 
2018-2022.

----------------------
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sektorn för samhällsbyggnad 
Sara Gustafsson 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-03-23   
 

 
 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Diarienummer 
2020KS701 009 

 

 

Svar på medborgarförslag om att förbjud biltrafik på delar 
av Fagerhultsvägen 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunfullmäktige beslutade den 10 december 2020 § 248 att till 
kommunstyrelsen remittera medborgarförslaget om att förbjuda biltrafik på 
delar av Fagerhultsvägen i Hindås. Kommunfullmäktige uppdrog även åt 
kommunstyrelsen att besluta i ärendet.  

Enligt förslagsställaren är trafiken på delar av Fagerhultsvägen, så pass 
intensiv vid hämtning- och lämningstider att det är svårt för gång- och 
cykeltrafikanter att ta sig fram på ett trafiksäkert sätt. Förslagsställaren 
menar även att trafiken kommer att öka markant när den nya skolan öppnar. 
Utifrån detta föreslår förslagsställaren att kommunen enbart ska tillåta 
cykel- och gångtrafik på delar av Fagerhultsvägen, med undantag för de 
som bor längs sträckan. 

Härryda kommun är inte väghållare för den sträcka på Fagerhultsvägen där 
förslagsställaren vill förbjuda genomfartstrafik utan det är Fagerhults-
Hindås vägsamfällighet som är väghållare. I maj 2018 utförde Härryda 
kommun trafikmätningar på Fagerhultsvägen strax öster om Slalomvägen 
och dessa var en del i utredningen i framtagandet av detaljplanen för 
Fagerhultsskolan. Mätningarna visar inte på några intensiva trafikflöden vid 
hämtning- och lämningstider i den aktuella mätpunkten. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 23 mars 2021 
 Medborgarförslag 
 Bilaga till medborgarförslag  

 
Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 10 december 2020 § 248 att till 
kommunstyrelsen remittera medborgarförslaget om att förbjuda biltrafik på 
delar av Fagerhultsvägen i Hindås. Kommunfullmäktige uppdrog även åt 
kommunstyrelsen att besluta i ärendet.  
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Enligt förslagsställaren är trafiken på Fagerhultsvägen, mellan 
förskolorna/idrottshallen och Hindåsskolan, så pass intensiv vid hämtning- 
och lämningstider att det är svårt för gång- och cykeltrafikanter att ta sig 
fram på ett trafiksäkert sätt. Förslagsställaren menar även att trafiken 
kommer att öka markant när den nya skolan öppnar och att detta kommer att 
bli ohållbart. Utifrån detta föreslår förslagsställaren att kommunen enbart 
ska tillåta cykel- och gångtrafik på delar av Fagerhultsvägen, med undantag 
för de som bor längs sträckan. På så sätt menar förslagsställaren att 
kommunen kan vara ett föredöme som uppmuntrar medborgare att gå och 
cykla.  
 
Bakgrund  
Fagerhults-Hindås vägsamfällighet är väghållare för den sträcka på 
Fagerhultsvägen som förslagsställaren föreslår att kommunen ska förbjuda 
genomfartstrafik på. Detta innebär att kommunen inte har direkt rådighet till 
att stänga av vägen. 

I maj 2018 utförde Härryda kommun trafikmätningar på Fagerhultsvägen 
strax öster om Slalomvägen och dessa var en del i utredningen i 
framtagandet av detaljplanen för Fagerhultsskolan. Enligt trafikmätningarna 
passerade det cirka 60 bilar på sträckan på morgonen mellan klockan 7.00 
och klockan 9.00 samt cirka 45 bilar på eftermiddagen mellan klockan 15.00 
och klockan 17.00. Resultatet från mätningarna visar inte på några intensiva 
trafikflöden vid hämtning- och lämningstider i den aktuella mätpunkten. 
Efter att Fagerhultsskolan har öppnats, hösten 2021, kommer nya 
trafikmätningar att genomföras för att se hur trafikflödet påverkas. 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen håller med förslagsställaren om att det är viktigt att invånare i 
kommunen uppmuntras till att ta sig fram till fots eller cykel och att detta 
kan ske på ett trafiksäkert sätt. Utifrån den trafikmätning som genomfördes 
2018 anser förvaltningen att det finns möjlighet för cyklister och den mängd 
biltrafik som passerar på Fagerhultsvägen vid hämtning- och lämningstider 
att samsas på vägsträckan. Det finns också möjlighet att cykla på alternativa 
vägar, så som villagator och cykelvägar mellan Hindås centrum och 
Slalomvägen om man inte vill cykla via Fagerhultsvägen.  

 

 

 
Anders Ohlsson Fredrik Wejrot 
Samhällsbyggnadschef Verksamhetschef trafik 
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Medborgarförslag

Ärendenummer 201105-MBF-PV52

Inskickat 2020-11-05 08:53

Dina uppgifter

Personnummer

Förnamn Astrid Joanna

Efternamn Lindskog

Telefonnummer

E-post

Adress

Postnummer

Ort

Rubrik på ditt förslag Förbjud biltrafik på delar av Fagerhultsvägen, Hindås

Beskriv förslaget

Tillåt endast cykel och gångtrafik på delar av Fagerhultsvägen i
HIndås, med undantag för de som bor längs med sträckan. Vid
hämtning- och lämninstider är biltrafiken så intensiv mellan
förskolorna/idrottshallen och Hindåsskolan så att gång- och
cykeltrafikanter inte kan ta sig fram säkert. Trafiken kommer att
öka markant när den nya skolan öppnar - det kommer att bli
ohållbart. Var ett föredöme och visa på att ni uppmuntrar att
medborgare cyklar och går - de som annars nu får stryka och
flytta på sig med pga av biltrafik. Denna väg är inte gjord för
skytteltrafik.

ladda upp fil

Filnamn: Fagerhultsvägen.png

Signeringsinformation

Ankomsttid: 2020-11-05 08:53

Signerat av: Astrid Joanna Lindskog

Signerats med personnummer:

Utgivare: Länsförsäkringar Bank Customer CA3 v1 for BankID

Signatur verifierad: 2020-11-05 08:53

Härryda kommun
www.harryda.se
kommun@harryda.se

Postadress
Härryda kommun
435 80 Mölnlycke

Besöksadress
Råda torg

Växel
031-724 61 00
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hemma 

20 

2020KS520 
   

Page 203 of 463



 1(3) 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sektorn för samhällsbygnnad 
Sara Gustafsson 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-03-29   
 

 
 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Diarienummer 
2020KS520 009 

 

 

Svar på medborgarförslag om källsortering hemma 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 

Sammanfattning av ärendet  
Kommunfullmäktige beslutade den 28 september 2020 § 197 att remittera 
medborgarförslaget ”Källsortering hemma” till kommunstyrelsen och 
uppdrog åt kommunstyrelsen att besluta i ärendet. I medborgarförslaget 
föreslås att Härryda kommun ska införa källsorteringssystem som gör det 
möjligt för invånarna i kommunen att källsortera hemma. På så sätt menar 
förslagsställaren att fler kommer att källsortera och att bilresorna till 
återvinningsstationerna kommer att minska.   

Regeringen införde 2018 förordningar som förtydligar producenternas 
ansvar och anger att insamlingen av förpackningar och returpapper från och 
med 2025 ska ske bostadsnära. Ur miljösynpunkt anser förvaltningen att 
förslagsställarens förslag är mycket positivt då det leder till en ökad 
utsortering av förpackningar och returpapper. Samtidigt ansvarar inte 
kommunen för insamlingen av förpackningar och returpapper. Detta 
ansvarar de producenter som producerar och för in förpackningar i Sverige 
för. Förvaltningen föreslår att de hushåll som önskar fastighetsnära 
insamling vänder sig till de förtag som erbjuder hushållsnära hämtning av 
förpackningar och returpapper. 
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 29 mars 2021 
 Medborgarförslag om källsortering hemma 

 
Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 28 september 2020 § 197 att remittera 
medborgarförslaget ”Källsortering hemma” till kommunstyrelsen och 
uppdrog åt kommunstyrelsen att besluta i ärendet. Medborgarförslaget 
föreslås att Härryda kommun ska införa källsorteringssystem som gör det 
möjligt för invånarna i kommunen att källsortera hemma. På så sätt menar 
förslagsställaren att fler kommer att källsortera och att bilresorna till 
återvinningsstationerna kommer att minska.   
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Enligt förslagsställaren inför flera kommuner just nu nya system med 
separata soptunnor för källsortering och hänvisar bland annat till Motala 
kommun som tillsammans med Vadstena kommun håller på att införa 
fyrfackssystem för villaägare i kommunerna. Införandet av fyrfacksystem 
innebär att villaägarna i kommunerna kommer få två nya soptunnor som gör 
att de kan källsortera olika typer av avfall och förpackningar direkt i 
hemmet istället för att köra iväg till en återvinningsstation.   
  
Bakgrund  
Utredningar visar att fastighetsnära utsortering av förpackningar och 
tidningar ökar mängden källsorterat material, vilket är bra för miljön. 
Tillsammans med Lerums och Partille kommun genomförde Härryda 
kommun under 2015 och 2016 ett pilotprojekt gällande fastighetsnära 
insamling av förpackningar och tidningar för ett antal hushåll i området 
Gråbo i Lerums kommun. Pilotprojektet föll väl ut och ledde till att en ökad 
mängd förpackningar och tidningar i området källsorterades.  

Det är de producenter som för in eller tillverkar förpackningar och 
returpapper i Sverige som ansvarar för att organisera insamlingen och 
hanteringen av uttjänade förpackningar och returpapper, inte kommunen. 
Kommunen ansvarar för insamlingen av hushållsavfall som inte inkluderas 
av producentansvaret och tar ut en avfallstaxa från berörda fastighetsägare 
för att finansiera hanteringen av hushållsavfallet. Från och med den 1 
januari 2021 sköts verksamheterna för vatten, avlopp och avfall i Härryda 
kommun av det helägda kommunala bolaget Härryda Vatten och Avfall AB. 
Detta innebär att det är bolagets styrelse som har det operativa ansvaret för 
bolaget samt ansvarar för organisationen och förvaltningen av bolagets 
angelägenheter. Bolagets styrelse kan ta beslut om fastighetsnära insamling 
om de finner det möjligt att finansiera insamlingen via taxan. 
 
2018 införde regeringen förordningen (2018:1462) om producentansvar för 
förpackningar och förordningen (2018:1463) om producentansvar för 
returpapper. Syftet med införandet av förordningarna var att förtydliga 
producenternas insamlingsansvar och på så sätt öka incitamenten för 
producenterna att skapa förpackningar och returpapper som är enklare att 
återvinna. Förordningarna om att insamlingen av förpackningar och 
returpapper ska ske bostadsnära ska senast 2025 vara implementerade. 
 
Under hösten 2020 har Tailor-Made responsibility, ett av de två företag 
som har till uppgift att samla in och återvinna förpackningar och 
returpapper, gjort det möjligt för hushåll, som saknar tillgång till 
hushållsnära källsortering, att kostnadsfritt beställa hushållsnära hämtning 
av förpackningar. Samtliga privatpersoner kan via företagets tjänst TMR 
Pick-Up Service få kostnadsfri hämtning hemma av förpackningar 
av papper, plast och metall.  
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Förvaltningens bedömning 
Ur miljösynpunkt anser förvaltningen att förslagsställarens förslag är 
mycket positivt då det leder till en ökad utsortering av förpackningar och 
returpapper. Samtidigt är det inte kommunen som ansvarar för att organisera 
insamling av förpackningar och returpapper utan det är producenternas 
ansvar. Sedan hösten 2020 finns det företag som kostnadsfritt tillhandahåller  
hushållsnära hämtning av förpackningar och returpapper. Mot denna 
bakgrund anser inte förvaltningen att kommunen ska införa hushållsnära 
källsorteringssystem, utan rekommenderar istället hushåll som inte har 
tillgång till hushållsnära källsortering att kontakta dessa företag. 
 
 
 
Anders Ohlsson 
Samhällsbyggnadschef 
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Medborgarförslag

Ärendenummer 200825-MBF-IW51

Inskickat 2020-08-25 13:28

Dina uppgifter

Personnummer

Förnamn Anna

Efternamn Almroth Werna

Telefonnummer

E-post

Adress

Postnummer

Ort

Rubrik på ditt förslag Källsortering hemma

Beskriv förslaget

Flera kommuner inför nu nya system för att invånarna lättare ska
kunna källsortera hemma och att det källsorterade avfallet hämtas
i separat soptunna. Tanken är att detta bidrar till att fler
källsorterar samt att bilresor till återvinningsstationerna minskar.
Föreslår att Härryda kommun inför liknande system som t.ex.
Trelleborgs kommun eller Motala, se exempel via länk och bild
nedan.

https://www.motala.se/bygga-bo-och-miljo/avfall-och-

atervinning/kallsortering-och-atervinning/fyrfack/#kostnad-for-

fyrfack

ladda upp fil

Filnamn: 8FABCF1F-C6A2-40C1-AA85-0980AD018A26.png

Signeringsinformation

Ankomsttid: 2020-08-25 13:28

Signerat av: Anna Almroth Werna

Signerats med personnummer:

Utgivare: Swedbank Customer CA3 v1 for BankID

Signatur verifierad: 2020-08-25 13:28

Härryda kommun
www.harryda.se
kommun@harryda.se

Postadress
Härryda kommun
435 80 Mölnlycke

Besöksadress
Råda torg

Växel
031-724 61 00
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sektorn för teknik och förvaltningsstöd 
Frank Ekstedt 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-04-09   
 

 
 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Diarienummer 
2021KS214 004 

 

 

Dokumenthanteringsplan säkerhetsfunktionen, sektorn för 
teknik och förvaltningsstöd 

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen fastställer Dokumenthanteringsplan för 
säkerhetsfunktionen och därtill kopplade gallringsbeslut. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Enligt kommunens arkivreglemente, som antogs av kommunfullmäktige den 
26 februari 2018 i § 31, ska varje myndighet (nämnd) upprätta en 
dokumenthanteringsplan som redovisar myndighetens aktuella handlingar 
samt gallringsfrister. Allmänna handlingar får inte förstöras utan att det sker 
med stöd av gallringsbeslut eller enligt lag eller förordning. Gallringsbeslut 
fattas normalt i form av en dokumenthanteringsplan.  
 
Dokumenthanteringsplanen fungerar som styrdokument för allmänna 
handlingar inom myndigheten och anger vilka handlingar som får gallras, 
när detta ska ske, vilka handlingar som ska bevaras för framtiden och 
förvaringsplatser för handlingarna. 
 
Revidering har gjorts av dokumenthanteringsplan för säkerhetsfunktionen, 
sektorn för teknik och förvaltningsstöd. Dokumenthanteringsplanen har 
anpassats utifrån funktionens huvudprocesser så att handlingstyperna listas 
under respektive process. Dessutom har handlingar som hör till processen 
”Civilt försvar” tillkommit utifrån nya nationella riktlinjer.  
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 9 april 2021 
 Dokumenthanteringsplan säkerhetsfunktionen 

 
 
 
Per-Arne Larsson Therese Wångblad 
Sektorchef Administrativ chef 
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Beskrivning 
 
Dokumenthanteringsplanen redogör för vilka typer av handlingar som förekommer inom sektorn och dess funktioner/enheter. Planen klargör också vilka 
handlingar som ska bevaras och vilka som ska gallras, var handlingarna förvaras under pågående arbete samt om och i så fall när de ska skickas vidare till 
kommunens centrala arkiv. Vid osäkerhet kring hur en handling ska hanteras eller om den inte är beskriven i dokumenthanteringsplanen kontaktas 
sektorns registrator. 
    
Rubrikförklaringar  
 
Handlingstyp: Vilken sorts handling som berörs, t.ex. ett avtal eller ett delegationsbeslut.  
 
Sortering: Vilken ordning handlingarna står i, t.ex. diarienummer eller kronologisk.  
 
Förvaring: Förvaringsplats under pågående arbete, kan vara digitalt och/eller fysiskt.  
 
Bevaras/Gallras: Om handlingen ska bevaras eller om den ska gallras (slängas/förstöras) och i så fall när den ska gallras. Handlingar som ska bevaras 
överlämnas till kommunarkivet av arkivredogörare på respektive enhet. Lista på arkivredogörare finns hos sektorns registrator och på kommunarkivet.  
 
Överföring till kommunarkiv: Om handlingen ska lämnas in till kommunarkivet står det t ex ”2 år”, vilket betyder att en bevarandehandling som 
upprättas/inkommer 2018 ska överföras till kommunarkivet 2021. Om förvaringen sker digitalt ska bevarandehandlingen tas ut på papper för leverans till 
kommunarkivet. Om handlingen inte ska överföras till kommunarkivet står det ”Nej” i detta fält.  
 
Anmärkning: Om det finns någon ytterligare information som är viktig vid hanteringen av en viss handling står det här.  
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5. Sektorn för teknik och förvaltningsstöd 
Här redovisas handlingar som tillhör kommunstyrelsens verksamhetsområde och som hanteras inom sektorn för teknik och förvaltningsstöd. 
 
5.1 Allmän administration – Vanligt förekommande handlingar hos alla sektorns funktioner.  
 
Handlingstyp 
 

 
Sortering 

 
Förvaringsplats 
under pågående 
arbete 

 
Bevaras/Gallras  

 
Överföring till 
kommunarkiv 

 
Anmärkning 

Avtal för verksamhetskritiska 
varor och tjänster 
 

Kronologisk ordn. 
 
Diarienummer 

Närarkiv TOF 
 
Platina 
 

Bevaras 2 år efter avtalet 
gått ut 

Avtal för sådant som är absolut 
nödvändigt för att kunna bedriva 
verksamhet. Avtal förvaras i 
närarkiv TOF och i Platina. 

Avtal, rutinmässiga 
 

Per funktion och 
kronologisk ordn. 

Närarkiv TOF 
 
 
 

Gallras 2 år efter 
avtalet gått ut 

Nej En överenskommelse ska tolkas 
som ett rutinmässigt avtal. 
Gallras vid avtalets utgång. 

Begäran om utlämnande av 
allmän handling 
- Handling lämnas ut i sin 
helhet 
- Avslag (handling eller del 
av handling lämnas inte ut) 

Kronologisk ordn. Digitalt/  
e-postsystem  
 
Platina 

Handling lämnas 
ut i sin helhet: 
Gallras 
 
Handling/del av 
handling lämnas 
inte ut: Bevaras 

2 år (gäller endast 
när handling eller 
del av handling 
inte lämnas ut) 

Avslag (handling eller del av 
handling lämnas inte ut): 
Kontakta registrator för 
diarieföring. Om den som begärt 
ut handling önskar beslut som kan 
överklagas måste verksamhets-
chef underteckna ett 
överklagningsbart beslut.  

Delegationsbeslut Kronologisk ordn. 
 
Diarienummer 

Tjänsterum registrator 
 
Platina 

Bevaras 2 år Om beslutsunderlaget inte finns 
med ska det finnas hänvisning till 
registrerad handling. Noteras på 
delegationsbeslutet. 
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Ekonomi     Se dokumenthanteringsplan 
Ekonomi för information kring 
vilka handlingar som ska bevaras 
respektive gallras. 

Enkätsvar av betydelse Diarienummer 
 

E-postsystem 
Platina 

Bevaras 2 år Kontakta registrator vid osäkerhet 
om enkätsvar är av betydelse eller 
inte. 

Enkätsvar av tillfällig och 
ringa betydelse 
 

 E-postsystem  Gallras vid 
inaktualitet 

Nej Kontakta registrator vid osäkerhet 
om enkätsvar är av betydelse eller 
inte. 

Korrespondens av betydelse Kronologisk ordn. 
 
Diarienummer 

Närarkiv TOF  
 
Platina 
 

Bevaras 2 år Exempel: saker som tillför 
ärendet något, saker där det 
instinktivt känns viktigt att spara 
och dokumentera korrespondens. 
Kontakta registrator för 
rådgivning och eventuell 
diarieföring. 

Korrespondens av tillfällig 
och ringa betydelse 
 

 E-postsystem 
Tjänsterum 

Gallras vid 
inaktualitet 

Nej Exempel: reklam, enklare frågor 
och saker som inte tillför ett 
ärende något. 

Polisanmälningar Kronologisk ordn. Tjänsterum 
administratör fastighet 

Gallras vid 
inaktualitet 

Nej Vid behov av uppgifter från 
specifik anmälan eller statistik 
kan polisen kontaktas. 

Projekt Kronologisk ordn. 
 
Diarienummer 

Närarkiv TOF 
 
Platina 

Se anmärkning  Gäller större projekt  
Se dokumenthanteringsplan 
Projekt för information kring 
vilka handlingar som ska bevaras 
respektive gallras. 

Upphandlingsärenden Kronologisk ordn. 
 
Diarienummer 

Närarkiv TOF 
 
Platina 

Se anmärkning  Se dokumenthanteringsplan 
Upphandling för information 
kring vilka handlingar som ska 
bevaras respektive gallras. 
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5.1.1 Personal  
 
Handlingstyp 
 

Sortering Förvaringsplats 
under pågående 
arbete 

Bevaras/Gallras Överföring till 
kommunarkiv 

Anmärkning 

Anhöriglista  Digitalt  
Pärm närarkiv 
 

Ajourhålles Nej Hur uppgifter till anhöriga 
upprättas och förvaras beslutas av 
respektive chef. 
 

Anställningsavtal Personnummer Personalakt hos 
löneadministratör 

Bevaras Se anmärkning Upprättas på resp. enhet/funktion 
och skickas till löneadministratör 
för sortering i personalakt och 
bevarande. Underlag för 
delegationsbeslut skickas till 
sektorns registrator. 

Ansökningshandlingar, ej 
erhållen tjänst 
 

 Offentligajobb.se 
 
 

Gallras efter 2 år Nej 
 

Ansvarig chef måste avsluta 
rekryteringen på offentligajobb.se 
Därefter sker automatisk gallring 
efter två år. 

Semesterlista och rutiner 
 

 Digitalt  Gallras vid 
inaktualitet 

Nej  

Tillbud- och 
arbetsskadeanmälan 

 STELLA Gallras vid 
inaktualitet 

Nej En arbetsskada eller ett tillbud ska 
rapporteras i STELLA.  
Via programmet utreder ansvarig 
chef händelsen och följer upp.  
I STELLA finns även möjligheten 
för medarbetare att direkt anmäla 
till försäkringsbolaget AFA vid 
arbetsskador. Härryda kommun 
och AFA vill att alla arbetsskador 
anmäls via STELLA till AFA. 
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5.1.2 Protokoll och anteckningar 
 
Handlingstyp 
 

Sortering Förvaringsplats 
under pågående 
arbete 

Bevaras/Gallras Överföring till 
kommunarkiv 

Anmärkning 

APT 
 

Kronologisk ordn. Microsoft Teams Gallras efter 2 år Nej  

Fysisk arbetsmiljörond Kronologisk ordn. Närarkiv TOF 
 

Bevaras 2 år Undertecknat original lämnas till 
sektorns registrator. Ansvarig chef 
behåller kopia.  
 

MBL-protokoll Kronologisk ordn. Närarkiv personalavd. 
 
 
Närarkiv TOF 

Bevaras – se 
anmärkning 
 
 

15 år 
 
 
5 år 

Då representant från 
personalavdelningen ansvarar för 
mötet förvaras protokollet i 
personalavdelningens arkiv. I 
annat fall förvaras det i närarkiv 
TOF. 

 
5.3 Enhetsspecifika dokument – Handlingar som är specifika för den aktuella funktionen/enheten 
 
 
5.3.1 Brottsförebyggande arbete  
 
Handlingstyp 
 

Sortering Förvaringsplats 
under pågående 
arbete 

Bevaras/Gallras Överföring till 
kommunarkiv 

Anmärkning 

Kamerabevakning (egen 
ansökan) 

- Tillståndsansökan 
- Beslut 

Diarienummer Platina Bevaras 2 år Säkerhetssamordnare ansöker om 
tillstånd hos Integritetsskydds-
myndigheten. 
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Kamerabevakning (inkomna 
från extern part)  

- Begäran om yttrande 
- Yttrande 
- Eventuellt beslut 

Diarienummer Platina Bevaras 2 år Säkerhetschef ska skriva 
delegationsbeslut – punkt 23.4 i 
delegationsordning fastställd av 
kommunstyrelsen 2019-10-24. 

Medborgarlöfte Diarienummer Platina Bevaras 2 år Medborgarlöfte i samarbete med 
Polisen, upprättas årligen. 

Mötesanteckningar BRÅ  Kronologisk ordn. Närarkiv kansli Bevaras Se anmärkning Säkerhetssamordnare deltar i 
arbetet med BRÅ men 
anteckningar förvaras hos kansliet.  

Plan för ökad trygghet Diarienummer Platina Bevaras 2 år  

 
5.3.2 Civilt försvar 
 
Handlingstyp 
 

Sortering Förvaringsplats 
under pågående 
arbete 

Bevaras/Gallras Överföring till 
kommunarkiv 

Anmärkning 

Beredskapsplan vid höjd 
beredskap 

- Övergripande 
- Verksamhetsspecifik 

Diarienummer Platina Se anmärkning Nej Sekretess enligt OSL 15 kap. 2 § / 
OSL 18 kap. 13 §.   
Gallras vid inaktualitet eller 
ajourhålles om de fortsätter 
gälla/revideras. 
Verksamhetsspecifika förvaras och 
tas fram av respektive sektor 

Beskrivning av kommunala 
ledningsplatser 

Alfabetisk ordn. 
Diarienummer 

Säkerhetsskåp 
Platina 

Bevaras 2 år Sekretess enligt OSL 15 kap. 2 § / 
OSL 18 kap. 13 §.   
Endast metadata/avidentifierade 
uppgifter registreras i Platina. 

Krigsorganisation Alfabetisk ordn. 
Diarienummer 

Säkerhetsskåp 
Platina 

Se anmärkning 2 år (plan för 
krigsorganisation) 

Sekretess enligt OSL 15 kap. 2 § / 
OSL 18 kap. 13 §.   
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- Beslut om 
krigsplacering 

- Beslut om upphörande 
av krigsplacering 

- Plan för 
krigsorganisation 

Endast metadata/avidentifierade 
uppgifter registreras i Platina.  
Endast plan för krigsorganisation 
bevaras. Beslut om krigsplacering 
gallras då beslut om upphörande av 
krigsplacering inkommer. Beslut 
om upphörande av krigsplacering 
gallras efter ett år.   

Signalskydd Kronologisk ordn. 
Diarienummer 

Säkerhetsskåp 
Platina 

Bevaras 2 år Sekretess enligt OSL 15 kap. 2 § / 
OSL 18 kap. 13 §.   
Endast metadata/avidentifierade 
uppgifter registreras i Platina. 

Skyddsobjekt 
- Ansökan om klassning 
- Beslut om klassning 

Kronologisk ordn. 
Diarienummer 

Säkerhetsskåp 
Platina 

Bevaras 2 år Sekretess enligt OSL 15 kap. 2 § / 
OSL 18 kap. 13 §.   
Endast metadata/avidentifierade 
uppgifter registreras i Platina 
Den verksamhet som bedriver 
verksamhet i byggnaden ansvarar 
för att ansöka om klassning som 
skyddsobjekt.  

Säkerhetsskydd 
- Analys (övergripande 

eller specifik för 
exempelvis en övning) 

- Framställan om 
registerkontroll av 
anställda enligt 
Säkerhetsskyddslagen 

- Rutin för behandling 
av säkerhetsskydds-
klassificerade 
uppgifter 

Kronologisk ordn. 
Diarienummer 
 
 

Säkerhetsskåp 
Platina 
 

Analys:  
Bevaras 
 
Rutin för 
behandling av 
säkerhetsskydds
klassificerade 
uppgifter: 
Bevaras 
 

 
2 år 
 
 
 
 
 
 
2 år 
 

Sekretess enligt OSL 15 kap. 2 § / 
OSL 18 kap. 13 §.   
Endast metadata/avidentifierade 
uppgifter registreras i Platina. 
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Framställan om 
registerkontroll: 
Gallras 

Gallras när 
anställning 
upphört 

Tjänstgöring hemvärnet  
- Begäran om yttrande 
- Yttrande 

Diarienummer Platina Bevaras 2 år Sekretess enligt OSL 15 kap. 2 § / 
OSL 18 kap. 13 §.   
Om säkerhetschef lämnar yttrande 
ska delegationsbeslut skrivas – 
punkt 23.3 i delegationsordningen. 

Verksamhetsbidrag till 
civilförsvarsföreningar 

- Ansökan 
- Beslut 
- Betalningsunderlag 
- Verksamhetsberättelse 

Diarienummer Platina Bevaras 2 år Ansökan och verksamhets-
berättelse måste inkomma innan 
beslut kan fattas. Säkerhetschef 
fattar beslut, ekonomiavdelningen 
betalar ut. 

 
 

5.3.3 Informationssäkerhet 
 
Handlingstyp 
 

Sortering Förvaringsplats 
under pågående 
arbete 

Bevaras/Gallras Överföring till 
kommunarkiv 

Anmärkning 

Informationsklassificeringar  
- Klassificerings-

dokumentation  

Diarienummer Klassa 
Platina 
 

Bevaras 2 år Sekretess enligt OSL 18 kap. 8 §. 
kan vara aktuell för vissa system. 
Samlingsärende skapas årsvis där 
klassningar gjorda aktuellt år 
sparas i samma ärende. 
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Styrdokumentation för 
informationssäkerhet 

- Grundläggande krav 
på informations-
säkerhet vid 
upphandling av 
leverantör 

- Handbok för 
informationssäkerhet
medarbetare 

- Policy för 
informationssäkerhet 

- Rutin för information-
klassificering 

- Rutin för 
informationssäkerhet 
förvaltning 

- Rutin för 
informationssäkerhet 
medarbetare 

- Rutin för 
informationssäkerhet 
pedagoger 

 
 
Kronologisk ordn. 
 
Diarienummer 

 
 
Säkerhetsutvecklare 
Microsoft Teams 
Platina 

 
 
Se anmärkning 

 
 
2 år (Policy för 
informations-
säkerhet) 

 
 
Policy för informationssäkerhet 
bevaras, beslut fattas av 
kommunstyrelsen. Rutiner för 
informationssäkerhet gallras vid 
inaktualitet eller ajourhålles om de 
fortsätter gälla/revideras. Rutiner 
fastställs av kommundirektör. 
 

Uppföljning av 
informationssäkerhetsarbetet 

- Sammanställning av 
informations- 
säkerhetsincidenter 
 

- Årsberättelse 
informationssäkerhet 

Kronologisk ordn. 
 
Diarienummer 

Säkerhetsutvecklare 
 
Platina 

Se anmärkning 2 år 
 
 
 
 
 
2 år 

Sammanställning av 
informationssäkerhetsincidenter 
lämnas årligen till säkerhetschef. 
Endast de specifika incidenter som 
anmäls till Integritetsskydds-
myndigheten bevaras. 
Årsberättelse informationssäkerhet 
bevaras också. 
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5.3.4 Internt skydd 

Handlingstyp 
 

Sortering Förvaringsplats 
under pågående 
arbete 

Bevaras/Gallras Överföring till 
kommunarkiv 

Anmärkning 

Handlingsplan mot 
våldsbejakande extremism 
och radikalisering (VEOR) 

 Säkerhetssamordnare 
Platina 

Bevaras 2 år Revideras vid behov av 
säkerhetssamordnare. Beslutas av 
förvaltningens ledningsgrupp. 

Hot mot personal eller 
förtroendevalda 

Kronologisk ordn. Säkerhetsskåp Gallras vid 
inaktualitet 

  

Kommunövergripande rutin 
för systematisk brandskydds-
arbete 

 Säkerhetsutvecklare Bevaras 2 år Revideras vid behov av 
säkerhetsutvecklare. Beslutas av 
kommundirektör. Finns på 
intranätet. 

Områdesbevakning - 
rapporter 

Kronologisk ordn. Digitalt/e-postsystem 
säkerhetssamordnare 

Gallras vid 
inaktualitet 

Nej Förvaras av säkerhetssamordnare, 
backup finns hos bevaknings-
leverantör. 

Personskydd Kronologisk ordn. Säkerhetssamordnare 
Säkerhetsskåp 

Gallras när 
ärendet avslutas 

Nej Sekretess enlig OSL 21 kap. 3 §. 
eller 21 kap. 3 A§ (för personer 
med skyddad folkbokföring) 
Gäller både tjänstemän och 
förtroendevalda. 

Policy vid hat, hot och våld 
mot förtroendevalda 

 Platina Bevaras  Personalfunktionen har ansvarat 
för att utforma dokumentet, beslut 
fattas av kommunfullmäktige. 
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5.3.5 Krisberedskap 
  
Handlingstyp  
  

Sortering  Förvaringsplats 
under pågående 
arbete  

Bevaras/Gallras Överföring till 
kommunarkiv   

Anmärkning  

Förteckningar 
- Mobil reservkraft 
- Vattentankar 
- Tyfoner  

 Krisledningsrum Gallras vid 
inaktualitet 

Nej  

Krisledningsinformation Enligt register Krisledningsrum 
Microsoft Teams 

Ajourhålles  Informationen finns tillgänglig för 
krisledningen via Teams och i en 
pärm i krisledningsrummet 
”Tullefallet”. 

Ledningsplan för samhälls-
störningar och extraordinära 
händelser 

Diarienummer Platina Bevaras 2 år Revision görs vid varje ny 
mandatperiod, antas av 
kommundirektör  

Loggar och anteckningar från 
krisledningsmöten 

Kronologisk ordn. Microsoft Teams Bevaras 3 år  

Plan för att öka kommunens 
beredskapsförmåga 

Diarienummer Platina Bevaras 2 år  

Policy för krisberedskap Diarienummer Platina Bevaras 2 år Upprättas vid varje ny mandatperiod, 
beslutas av kommunfullmäktige 

Risk- och sårbarhetsanalys 
(kommunövergripande för 
samhällsviktig verksamhet) 

Diarienummer Platina Bevaras 2 år Sekretess enligt OSL 18 kap. 13 §.  
Revision görs vid varje ny 
mandatperiod, anmäls till 
kommunstyrelsen som ska notera att 
en reviderad version upprättats. 

TiB-information Enligt register Krisledningsrum 
Microsoft Teams 

Ajourhålles  Kontaktuppgifter och ansvarsveckor 
för tjänsteman i beredskap (TiB). 
Informationen finns tillgänglig för 
krisledningen på Teams och i en pärm 
i krisledningsrummet ”Tullefallet”. 
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Utbildnings- och övningsplan  
för krisorganisation 

Diarienummer Platina Bevaras 2 år Revision görs vid varje ny 
mandatperiod, antas av 
kommundirektör  
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Utvecklingsfunktionen 
Anna Svensén Burgman 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-04-01   
 

 
 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Diarienummer 
2021KS64 002 

 

 

Anmälan av personuppgiftsincidenter till kommunstyrelsen 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen noterar anmälan av personuppgiftsincidenter. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Dataskyddsförordningen (EU 2016/679), GDPR, trädde i kraft 2018 och 
syftar bland annat till att skydda den enskildes grundläggande rättigheter 
och friheter, särskilt dennes rätt till skydd av personuppgifter. 
Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för den behandling av 
personuppgifter som sker inom kommunstyrelsens verksamhet. 
Kommunstyrelsen är därtill personuppgiftsansvarig för gemensamma 
behandlingar som följer av kommunstyrelsens samordningsansvar. 
 
En personuppgiftsincident är en händelse som kan ha negativ inverkan på 
skyddet för uppgifter som omfattas av sekretess och enskildas integritet eller 
tillgängligheten till personuppgifter. En personuppgiftsincident har inträffat 
om personuppgifter har förstörts, gått förlorade, ändrats eller röjts till någon 
obehörig. Det spelar ingen roll om det har skett oavsiktligt eller med avsikt, 
i båda fallen är det personuppgiftsincidenter. 
 
Enligt Härryda kommuns rutin för hantering av personuppgiftsincidenter 
framgår att alla personuppgiftsincidenter ska rapporteras skyndsamt. Det 
gäller även om incidenten hunnit bli åtgärdad. Om det är troligt att 
personuppgiftsincidenten kommer att medföra en risk för de registrerade ska 
den anmälas till Integritetsskyddsmyndigheten inom 72 timmar efter att den 
har upptäckts. Alla personuppgiftsincidenter dokumenteras och anmäls till 
personuppgiftsansvarig nämnd, även de som inte anmäls till 
Integritetsskyddsmyndigheten. 
 
Personuppgiftsincidenter som sker inom kommunstyrelsens verksamhet 
anmäls till nämnden två gånger per år (april och oktober) och redovisas i 
förteckningen ”anmälan av personuppgiftsincidenter”. 
 
Två personuppgiftsincidenter har anmälts inom kommunstyrelsens 
verksamhet under tidsperioden 22 september 2020 till 1 april 2021. 
Incidenterna rör teknisk brist hos leverantör samt misstänkt intrång i system. 
Incidenterna och vidtagna åtgärder hanteras enligt ovan nämnda rutin. 
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Förvaltningen ser löpande över vilka förbättringsåtgärder som behöver 
vidtas på sikt. En del i detta arbete är att öka kunskapen hos kommunens 
verksamheter om GDPR samt om vad en personuppgiftsincident är. 
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 1 april 2021 
 Anmälan av personuppgiftsincidenter till kommunstyrelsen för 

perioden fr om 2020-09-22 t o m 2021-04-01. 
 
 
 
 
Peter Lönn Birgitta Flärdh 
Kommundirektör Utvecklingschef 
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Delgivning av välfärdsnämndens beslut om 
verksamhetsberättelse 2020 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2021-03-30 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 87  Dnr 2021VFN53 

Välfärdsnämndens verksamhetsberättelse 2020  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden godkänner verksamhetsberättelsen för 2020 samt delger kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige rapporten. 
  

Reservation  
Siw Hallbert (S), Birgitta Berntsson (S) och Jonas Andersson (S) reserverar sig mot beslutet.  
  
Inga-Lena Persson (MP) reserverar sig mot beslutet skriftligt i bilaga 1. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har utarbetat verksamhetsberättelse för 2020.  
  
Verksamhetsberättelsen är en väsentlig del i kommunens styrmodell och utgör uppföljning av 
välfärdsnämndens verksamhetsplan för 2020.  
  
Verksamhetsberättelsen innehåller en redovisning av kommungemensamma prioriterade 
områden, ekonomiska resultat, uppföljning av grunduppdrag, verksamhetsmål för god 
ekonomisk hushållning, samt uppföljning av särskilt prioriterade politiska mål och 
inriktningar. Verksamhetsberättelsen utgör ett underlag i budgetarbetet inför kommande år.  
  
Välfärdsnämnden redovisar ett överskott jämfört med budget om 56,6 mnkr. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 17 februari 2021 
 Verksamhetsberättelse 2020  

  

Förslag till beslut på sammanträdet   
Maria Kornevik Jakobsson (C) föreslår att välfärdsnämnden godkänner 
verksamhetsberättelsen för 2020 samt delger kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
rapporten. 
  
Siw Hallbert (S) föreslår med instämmande av Birgitta Berntsson (S) "att välfärdsnämnden 
återremitterar ärendet till förvaltningen för att lägga till det som fattades samt rätta till 
felaktigheter. Till exempel de 18,2 milj som gällde Hjorten". 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2021-03-30 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

  
Inga-Lena Persson (MP) föreslår "att välfärdsnämnden återremitterar ärendet till 
förvaltningen med motivering att syftet med verksamhetsplanen enligt styrmodellen som ett 
redskap i det fortsatta arbetet inte är till fullo uppfyllt". 
 
Peter Arvidsson (SD) föreslår "att välfärdsnämnden återremitterar ärendet till förvaltningen 
där inaktuella siffror uppdateras".     
  

Ajournering   
Sammanträdet ajourneras kl. 18:45-19:55. 
   

Beslutsgång   
Ordförande redovisar att det finns ett förslag om att godkänna verksamhetsberättelsen samt tre 
förslag om återremiss. Ordföranden redovisar att hon först kommer att fråga om ärendet ska 
återremitteras eller avgöras idag. Om välfärdsnämnden beslutar att avgöra ärendet idag 
kommer ordföranden att fråga om välfärdsnämnden bifaller Maria Kornevik Jakobssons 
förslag. Om välfärdsnämnden beslutar att återremittera ärendet kommer ordföranden att fråga 
om välfärdsnämnden bifaller respektive återremiss. 
  
Återremiss och avgöra idag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att välfärdsnämnden beslutar att avgöra 
ärendet idag.  
  
Omröstning begärs. Välfärdsnämnden godkänner följande beslutsgång:  
Ja-röst för att avgöra ärendet idag  
Nej-röst för att återremittera ärendet   
  
Med 7 ja-röster och 6 nej-röster beslutar välfärdsnämnden att avgöra ärendet idag. Hur var 
och en röstade framgår av omröstningslista 1.  
  
Maria Kornevik Jakobssons förslag 
Ordföranden frågar om välfärdsnämnden bifaller Maria Kornevik Jakobssons förslag och 
finner att så sker.  
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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VOTERINGSLISTA 
Välfärdsnämnden 

 

  

Sammanträdesdatum  
2021-03-30  

 

Voteringslista: § 87 
Ärende: Välfärdsnämndens verksamhetsberättelse 2020,  2021VFN53 
 
Omröstningslista 1 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Maria Kornevik Jakobsson (C), ordförande X   
Sven Karlsson (M), vice ordförande X   
Siw Hallbert (S), 2:e vice ordförande  X  
Evalotta Liljenzin (M), ledamot X   
Ulrika Nordenstam (M), ledamot X   
Inger Axelsson (KD), ledamot X   
Birgitta Berntsson (S), ledamot  X  
Jonas Andersson (S), ledamot  X  
Inga-Lena Persson (MP), ledamot  X  
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Per Olov Risman (SD), ledamot  X  
Katia Petkova (M), ersättare X   
Anita Anger (L), ersättare X   
Resultat 7 6 0 
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Bilaga 1 till protokollet, välfärdsnämnden 2021-03-30 § 87  
 

 

Skriftlig reservation med motivering till återremiss av verksamhetsberättelsen för 2020, 
ärende 5 vid välfärdsnämndens möte 20210330. 

  

Syftet med verksamhetsberättelsen enligt kommunens styrmodell, vilket 
sammanfattas ”Lyssna bakåt, tänka framåt”, är inte uppfyllt till alla delar. Det finns 
exempelvis ingen möjlighet att kunna göra prioriteringar utifrån berättelsen, när det gäller 
ett så viktigt mål som minskat fossiloberoende.” 

  

Inga-Lena Persson 

Miljöpartiet        
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Välfärdsnämndens verksamhetsberättelse 2020 
 

Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden godkänner verksamhetsberättelsen för 2020 och delger 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige rapporten. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Förvaltningen har utarbetat verksamhetsberättelse för 2020.  
 
Verksamhetsberättelsen är en väsentlig del i kommunens styrmodell och 
utgör uppföljning av välfärdsnämndens verksamhetsplan för 2020.  
 
Verksamhetsberättelsen innehåller en redovisning av kommungemensamma 
prioriterade områden, ekonomiska resultat, uppföljning av grunduppdrag, 
verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning, samt uppföljning av 
särskilt prioriterade politiska mål och inriktningar. Verksamhetsberättelsen 
utgör ett underlag i budgetarbetet inför kommande år.  
 
Välfärdsnämnden redovisar ett överskott jämfört med budget om 56,6 mnkr. 
 
Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse 17 februari 2021 
• Verksamhetsberättelse 2020  

 
Ärendet 
Om kommunens styrmodell 
Härryda kommuns styrmodell innebär att styrning sker genom vision, 
förhållningssätt, övergripande inriktningar och ett fåtal särskilt prioriterade 
mål, samt med ekonomiska ramar. Styrmodellens idé är att styra mer med 
övergripande inriktningar och mindre med detaljerade mål för alla delar. 
Styrmodellen infördes från och med 2019 och även 2020 har inneburit 
fortsatt uppbyggnad för arbetssätt och processer kring styrmodellen. 
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En viktig övergripande del i styrmodellen är vision och förhållningssätt. 
Visionen ”Härryda – här vågar vi!” med ledorden mod, nytänkande och 
handlingskraft fastställdes 2019 och utgör en gemensam ledstjärna som 
pekar ut riktningen för kommunen. Förhållningssätten ska uttrycka vad som 
behöver känneteckna hur vi är och agerar i vårt arbete, för att gemensamt 
sträva mot visionen. Förhållningssätten ska vara kulturskapande för 
kommunen som organisation. Förhållningssätten ska fastställas under första 
halvåret 2021. 
 
En annan bärande del i styrmodellen är att tydliggöra verksamheternas 
grunduppdrag och att säkerställa kvaliteten i grunduppdraget.  
Verksamhetens grunduppdrag avser uppdrag enligt lagstiftning och andra 
både statliga och kommunala styrdokument. Grunduppdraget ska beskriva 
varför verksamheten finns, vad den ska göra och för vem. Grunduppdraget 
är relativt beständigt över tid. Ett systematiskt kvalitetsarbete med tydliga 
kvalitetsindikatorer är av stor vikt för att kunna följa 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. 
 
Processen för planering – mål, inriktningar och budget  
Den långsiktiga inriktningen för kommunen utrycks i den strategiska plan 
som antas av kommunfullmäktige. Det är politikerna, inom parti, block eller 
annan gruppering som utarbetar planen. Den strategiska planen beskriver 
det som politiken vill åstadkomma under mandatperioden. Den strategiska 
planen kompletteras med ett årligt beslut om budget, mål och inriktningar. 
Här ges konkretiseringar och det som är särskilt viktigt kommande år pekas 
ut.  
 
Kommunfullmäktige beslutar i juni varje år om inriktningsdokumentet med 
budget, inriktningar och särskilt prioriterade mål på kommunövergripande 
nivå. Fullmäktige fastställer då budgetramar för kommunstyrelsen 
respektive välfärdsnämnden.  
 
Utifrån kommunfullmäktiges övergripande inriktningsdokument utarbetar 
kommunstyrelsen respektive välfärdsnämnden budget, mål och inriktningar 
för sitt respektive verksamhetsområde. Detta beslutas i september. Där 
pekas de särskilt prioriterade målen för året ut och budgetramar per sektor 
läggs fast. Förvaltningen får i uppdrag att utifrån detta utarbeta förslag till 
verksamhetsplan som beskriver så väl verksamhetens grunduppdrag som 
hur verksamheten ska arbeta med de särskilt prioriterade målen och 
inriktningarna. Verksamhetsplanerna fastställs av kommunstyrelsen 
respektive välfärdsnämnden i november och delges därefter till 
kommunfullmäktige.  
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Uppföljningsprocessen 
Uppföljningen är en del i kommunens styrmodell. Under året görs fem 
ekonomiska uppföljningar med prognoser inklusive delårsbokslut per den 
31 augusti, samt ett årsbokslut.  
 
I samband med delårsbokslut och bokslut görs också verksamhetsberättelse 
för kommunstyrelsen respektive välfärdsnämnden med fördjupad 
uppföljning av grunduppdrag, inriktningar och de särskilt prioriterade 
målen. Detta innebär att kommunstyrelsen respektive välfärdnämnden får en 
samlad uppföljning av verksamheterna två gånger per år. Dessutom 
rapporteras vissa resultat och uppföljningar separat. Kvalitetssäkring av 
grunduppdragen sker där till kontinuerligt med hjälp av kvalitetsindikatorer 
och andra nyckeltal som redovisas i respektive nämnd. 
 
 
 

 
 
Peter Lönn Bo Ekström 
Kommundirektör Ekonomichef 
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1 Välfärdsnämnden 
1.1 Kommundirektören om bokslut 2020 
2020 påverkades nästan helt och hållet av den pandemi som det nya coronaviruset orsakar. Samtliga 
verksamheter har på något sätt märkt av de restriktioner och rekommendationer som pandemin fört 
med sig. Kommunens krisledningsorganisation har varit aktiv sedan i slutet av februari och det finns 
inget som talar för att den kommer att avvecklas förrån ganska långt in på 2021. 

Resultat och kvalitet i verksamheterna är, trots pandemin, fortsatt på en bra eller mycket bra nivå. 
Naturligtvis finns det saker vi ska bli ännu bättre på eftersom vi siktar på att bli bäst. 

Befolkningsökningen är något högre än föregående år men det är fortfarande en bit kvar till målet. 
Byggnationen av fler bostäder och påbörjad inflyttning i de bostäder som färdigställs visar på en 
stigande trend. Den pågående planeringen för ytterligare bostäder i detaljplaner och 
genomförandeprojekt bedöms innebära att kommunen framöver kan nå en stabil befolkningsökning på 
minst 1,5% per år. 

Kommunens mycket starka ekonomiska resultat för 2020 på 234 mnkr ger tillsammans med bättre 
skatteprognoser stabila förutsättningar 2021. Verksamheternas goda budgetföljsamhet bidrar också till 
det stora överskottet 2020. Kommunens i grunden goda ekonomiska ställning stärks med detta 
ytterligare, vilket ger goda förutsättningar inför de kommande årens utmaningar. 

De två stora sektorerna Utbildning Kultur och Fritid samt Socialtjänst har haft en stor påverkan av 
pandemin. Trots detta visar båda sektorerna på ekonomiska överskott för 2020. Åtgärder har vidtagits 
och förutsättningar finns nu för en långsiktig ekonomisk balans i de båda sektorerna. 

1.2 Organisation 

1.2.1 Politisk organisation 
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Från och med 2019 gäller en ny politisk organisation i Härryda kommun. En välfärdsnämnd ansvarar 
för verksamheterna inom utbildning, socialtjänst, kultur och fritid. Kommunstyrelsen ansvarar för 
samhällsbyggnadsfrågor och andra kommunövergripande frågor. De politiska beredningarna har 
ersatts av en fast beredning som har fokus på framtidens välfärd och samhällsutveckling. 

Nämndens uppgifter 
Välfärdsnämnden har det politiska ansvaret för utbildning, kultur och fritid samt för socialtjänst och 
stöd och hjälp till individer och grupper. Välfärdsnämnden är även kommunens social- och 
arbetslöshetsnämnd. 

Välfärdsnämnden ansvarar genom sin förvaltning för att fullmäktiges uppdrag verkställs och följs upp. 
Nämnden ska bland annat bedriva verksamhet så att invånarna sätts i centrum samt arbeta för 
kvalitetsutveckling och effektivisering. Därutöver fullgör välfärdsnämnden de uppgifter som följer av 
delegation från kommunfullmäktige. 

Informationsmått 

  Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Välfärdsnämnden     

Antal beslutssammanträden, per år 13 14 0 0 

Antal informationssammanträden, per år 0 10 0 0 

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

Antal ledamöter 13 13 0 0 

Antal ersättare 13 13 0 0 

Ekonomi 

Politisk verksamhet, tkr 
Bokslut 

2020 
Budget 

2020 
Avvikelse 

2020 
Bokslut 

2019 

Intäkt 0 0 0 0 

Kostnad 2 942 2 963 21 3 015 

Netto 2 942 2 963 21 3 015 

Kostnaderna för välfärdsnämnden med tillhörande utskott och nämnder överensstämmer med budget. 
Kostnaderna är också i stort sett på samma nivå som föregående år. 
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1.2.2 Förvaltningens organisation 

 
Härryda kommun har en förvaltning bestående tre sektorer med fokus på kärnverksamheten 
utbildning, kultur och fritid, socialtjänst, samhällsbyggnad, en sektor för stöd till kärnverksamheten 
teknik och förvaltningsstöd samt tre centrala stödfunktioner ekonomi, personal och utveckling. 
Kommundirektören är förvaltningschef och kommunens högsta tjänsteman. Varje sektor leds av en 
sektorschef. 

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

1.4.1 Verksamhetsmål 
Kommunfullmäktige har fastställt fyra verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. Målen avser 
bostadsbyggande, förskoleverksamheten, grundskola och gymnasiet samt bostäder för äldre och 
personer med funktionsnedsättning. Nedan redovisas fastställda verksamhetsmål för nämndens 
ansvarsområden med förvaltningens bedömda måluppfyllelse. 

Politiskt prioriterade 
områden  Indikator/mått Utfall 

2020 
Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Full behovstäckning 
inom 
förskoleverksamheten 
och föräldrar kan välja 
verksamhetsform 

 

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

0 0 0 0 

Andel föräldrar som får 
förstahandsval beträffande 
verksamhetsform, %. 

100 100 100 100 

Alla elever har efter 
slutförd grundskola eller 
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 aktivitetsstöd, 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 

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 

Full behovstäckning inom förskoleverksamheten och föräldrar kan välja 
verksamhetsform 

Vårdnadshavare har erbjudits att välja mellan förskola och familjedaghem. Kommunen har klarat full 
behovstäckning och alla föräldrar har fått sitt förstahandsval beträffande verksamhetsform. 
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Alla elever har efter slutförd grundskola eller gymnasieutbildning tillräcklig kompetens 
för arbete eller fortsatta studier 

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

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

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 mer än tre månader på verkställighet 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 
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 arbete med att hitta en bra balans mellan behov och utbud av 
bostad med särskild service. 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. 

1.5 Effektiv resursanvändning 
Alla verksamheter ska använda resurserna så effektivt som möjligt och ha en budget i balans. För att 
bedöma om målen uppnås krävs en analys av både total resursåtgång och kostnad per enhet och 
prestation. Förvaltningen analyserar och jämför kontinuerligt kostnader och resultat med andra 
kommuner för att ge politiska beslutsunderlag för en eventuell omfördelning mellan verksamheter. 
Analyser sker både i olika nätverk och som egna projekt. 

Analysen ”Effektiv resursanvändning” innehåller mått som ska ge en bild av hur effektivt 
verksamheten bedrivs, oavsett total resursåtgång och kvalitet. De flesta måtten är hämtade från den 
kommungemensamma databasen Kolada. 

Måtten innehåller bland annat nettokostnadsavvikelse som är den kostnad en kommun förväntas ha 
enligt den mellankommunala kostnadsutjämningen. Avvikelser förekommer oftast och är resultatet av 
skiftande ambitionsnivå och effektivitet. Diagrammet nedan redovisar den procentuella skillnaden 
mellan redovisad kostnad och förväntad kostnad för Härryda kommun i bokslut 2019. Ett negativt 
värde innebär att de faktiska kostnaderna är lägre än de förväntade, och vice versa. 
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Nedan redovisas nettokostnadsavvikelse för respektive verksamhet. För att relatera kostnaden till 
utfallet redovisas även indikatorer som syftar till att mäta verklig eller upplevd kvalitet. Måtten är 
hämtade från databasen Kolada. 

Samtliga mått, utom nettokostnadsavvikelse, är indexerade och relaterade till övriga kommuner. Ett 
genomsnittligt värde är indexerat till 100. Det redovisade måttet ”nöjd medborgarindex–Förskola” är 
109, vilket alltså innebär att medborgarna är 9 procent mer nöjda än genomsnittet i Sveriges 
kommuner. Som framgår av måtten i tabellen finns det inget självklart samband mellan kostnadsnivån 
och hur verksamheten upplevs av medborgarna, eller vilka resultat som kan uppmätas. 

1.5.1 Utbildning och kultur 

  Bokslut 
2019 

Bokslut 
2018 

Bokslut 
2017 

Nettokostnadsavvikelse förskola inkl. öppen förskola, (%) 2,3 6,5 2,1 

Kostnad förskola, kr/inv 1-5 år 104 106,7 101,5 

Nöjd Medborgar-Index - Förskolan  109  

Nettokostnadsavvikelse grundskola inkl. förskoleklass, (%) -5,1 -6,1 -8,1 

Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%) 110,4 110,9 111,6 

Kostnad grundskola inkl. förskoleklass, hemkommun, kr/elev 86,6 85,2 83,7 

Nettokostnadsavvikelse gymnasieskola, (%) -4,1 -2,9 -10,1 

Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%) 110,4 107,7 106,3 

Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/elev 85,4 87 82,5 

Nettokostnad kulturverksamhet, kr/inv 109,4 110 109,3 

Nöjd Medborgar-Index - Kultur  109,5  

Inom förskoleverksamheten ligger kostnaden över nivån som utjämningssystemet beräknar att 
kostnaden borde vara, medan förhållandet är omvänt inom grundskole- och gymnasieverksamheten. 
Nettokostnadsavvikelsen tyder dock på en ökning av grundskolans kostnader under mätperioden. 
Gällande kulturverksamheten är kostnaderna per invånare fortsatt höga. Gemensamt för sektorns alla 
verksamheter är att Nöjd-Medborgar-Index ligger på en hög och stabil nivå. 
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1.5.2 Socialtjänst 

  Bokslut 
2019 

Bokslut 
2018 

Bokslut 
2017 

Nettokostnad gymnasial vuxenutbildning, kr/inv 100,1 114,9 109,2 

Nettokostnadsavvikelse LSS, (%) -0,4 0,9 3,1 

Kostnad funktionsnedsättning LSS boende, kr/brukare 105,1 104,8 116 

Kostnad daglig verksamhet enl. LSS, kr/brukare 134,4 139 147 

Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, (%) 9,8 13,3 6 

Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/brukare  97,9 96 

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) 101,7 100,5 100,4 

Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare  87,9 90 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) 101,8 108,4 104,9 

Nettokostnadsavvikelse individ- och familjeomsorg, (%) 36,8 28,3 27,2 

Nöjd Medborgar-Index - Stöd för utsatta personer  110,9  

Inom socialtjänsten tyder nettokostnadsavvikelsen på att kostnaden för verksamheterna inom 
funktionsstöd sjunker och ligger nu något under den nivå som utjämningssystemet beräknar att 
kostnaden borde vara. Inom vård och omsorg är nöjdheten bland brukarna hög dock har den sjunkit 
något senaste året inom särskilt boende. Kostnaderna per insats är relativt låga samtidigt som 
nettokostnadsavvikelsen visar på en högre kostnad än förväntat. Detta kan indikera på en frikostig 
biståndsbedömning inom verksamheten. Medborgarna har en mycket positiv bild av stödet till utsatta 
personer samtidigt som individ- och familjeomsorg har betydligt högre kostnader än vad 
utjämningssystemet beräknar. 

1.6 Kommungemensamma områden 
I detta avsnitt beskrivs övergripande det arbete som sker i förvaltningen med av fullmäktige 
prioriterade och strategiska kommungemensamma utvecklingsområden; service, kommunikation, 
Agenda 2030, digitalisering, näringslivsfrågor, konkurrensutsättning samt arbetsgivarvarumärke. 

Enligt reglementet är det kommunstyrelsen som har huvudansvaret för dessa övergripande frågor, men 
eftersom de också ska genomsyra och prägla verksamheterna inom välfärdsnämndens ansvarsområde 
redovisas de även här i välfärdsnämndens verksamhetsberättelse. Redovisningen görs utifrån ett 
helhetsperspektiv och är likalydande som den redovisning som finns kommunstyrelsens 
verksamhetsberättelse. 

1.6.1 Serviceorganisation 
Att vara en serviceorganisation med myndighetsansvar är en långsiktig prioritering med målbilden att 
varje enskilt möte mellan invånare/företagare och medarbetare i kommunen ska präglas av service och 
kvalitet. Förvaltningen har en handlingsplan för arbetet med att utveckla service, där åtgärder beskrivs 
inom tre områden; kultur, struktur och kunskap. Service via telefoni och e-post har varit i fokus 
inledningsvis. 

För att följa upp kommunens service över e-post och telefoni genomförs årligen en 
serviceundersökning. Resultatet för 2020 visar att kommunen får goda resultat gällande bemötande 
och hur snabbt medarbetare svarar på e-post, medelsvarstiden för att få svar på en enkel fråga över e-
post är fyra timmar. Det område som behöver utvecklas är tillgänglighet via telefon. 
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Under våren utökades kommunens service med den digitala medarbetaren Kommun-Kim, en chattbot 
som kompletterar andra kontaktvägar genom att svara på enkla frågor via kommunens hemsida. Sedan 
införandet har Kommun-Kim med hjälp av sin artificiella intelligens haft över 3 000 konversationer 
med kommunens invånare. Syftet med Kommun-Kim är att ge kommuninvånarna en ännu bättre 
service, göra kommunen tillgänglig dygnet runt och förhoppningsvis ge medarbetarna mer tid för det 
personliga mötet. 

Utöver Kommun-Kim är också digitala tjänster (e-tjänster) en viktig del i att skapa enkla vägar in till 
kommunen för invånarna. Under året har ett byte av plattform skett för de digitala tjänsterna, vilket 
förbättrar och förenklar för såväl användare som för verksamheten som tillhandahåller tjänsten. 

Under året har en översyn gjorts av Kontaktcenters roll och uppdrag i syfte att ytterligare förstärka och 
utveckla servicen till kommuninvånarna. Kontaktcenter ska vara vägen in till kommunen, oavsett fråga 
och kommunikationskanal samtidigt som möjligheterna till självservice via digitala tjänster och 
webbsidor ska förstärkas. Förändringsprocessen involverar organisationen som helhet i att utveckla 
tillgänglighet och service, såväl digitalt som i den personliga kontakten. 

1.6.2 Näringsliv 
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. Det 
är en förbättring med tre placeringar jämfört med föregående år och den högsta i Göteborgsregionen. 
Kommunen har också befäst positionen som kommunen med den bästa dialogen med och servicen för 
byggföretag, enligt undersökningen Byggdialogindex. 

SKR:s mätning Insikt mäter hur företag som haft kontakt med kommunen i myndighetsutövande 
ärenden uppfattar kommunen. Resultatet presenteras i form av ett index för olika områden så som 
bygg, mark, miljö, livsmedel, servering mm samt ett totalvärde för helheten. Härrydas index totalt är 
70 (skala 1-100) vilket är i nivå med tidigare års resultat (2018: 70, 2019: 71). Fler områden har haft 
en positiv utveckling, området bygg har ökat mest, från 55 2018 till 68 2020. 

Kommunens arbete utgår från det näringslivsstrategsiska programmet fastslaget av 
kommunfullmäktige. Fokusområden för Härryda kommun är att arbeta med kompetensförsörjning, 
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 

Handlingsplanen "Vägen för att bli nr 1 - handlingsplan för att varaktigt bli Sveriges bästa 
näringslivskommun" är gemensam för hela förvaltningen och innehåller åtgärder för att målet ska 
uppnås. Fokus på näringslivsfrågorna är förtydligat och förstärkt i förvaltningen, bland annat genom 
en tydligare styrning där delar av förvaltningsledningen utgör styrgrupp för arbetet. 

Företagslotsen skapar förutsättningar för utveckling av befintliga företag i kommunen med en snabb 
och tydlig ingång till kommunen för bättre koordinering och samverkan. Året har präglats av 
pandemin och fokus har varit att både stötta och hjälpa företag som har haft det tufft. Samtidigt har 
många företag haft en god utveckling under året och trycket på att etablera företag i kommunen har 
varit fortsatt stort. Näringslivsenheten ansvarar för initial markförfrågan och under året inkom över 70 
unika förfrågningar om markköp. Under året såldes fem tomter till ett värde av över 32 miljoner 
kronor. 

Aktiviteter har ställts om och anpassats till rådande situation, till exempel så har näringslivskvällen 
och frukostmöten haft andra former. De förändrade arbetssätten hos både företag och 
näringslivsenheten har skapat nya möjligheter till dialog och förståelse. 
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Arbetet med platsutveckling sker i samarbete med fastighetsägare. Med mer och större 
vinterbelysning, food trucks och ökade möjligheter till uteservering skapades mer liv och rörelse i 
Mölnlycke och Landvetter centrum. 

1.6.3 Kommunikation 
Kommunikation är ett strategiskt och långsiktigt prioriterat område. Kommunikationspolicyn som 
fastställdes 2019 sätter ramar och ger inriktning för arbetet. Viktiga principer i kommunikationen med 
medborgare och näringsliv är transparens, dialog och delaktighet. Kommunens 
kommunikationsinsatser ska vara planerade och kommunikationsperspektivet beaktas i alla 
förändringsprocesser och större beslut. 

I medborgarundersökningen som genomförs via SCB vartannat år ställs frågor om kommuninvånarnas 
nöjdhet med informationen från kommunen. Härryda har ett bra resultat med ett index på 63/100, 
snittet för deltagande kommuner är 54. På frågorna om nöjdhet med tillgången till information om 
kommunen och dess verksamheter samt tydligheten i kommunens information är betygen bland de 
högre. Även kommunens webbplats får gott betyg. 

2020 har till stor del präglats av coronapandemin och kommunikation har varit en central del av 
kommunens krisarbete. Behovet av och förväntan på snabb och tydlig information i många kanaler har 
varit stort sedan pandemin började. En stor del av kommunikationsresurserna har därför ägnats åt 
kriskommunikation under året vilket har gjort att en del andra kommunikationsinsatser samt 
utvecklingsprojekt fått skjutas fram i tid. 

Uppdraget för kommunikationsenheten under pandemin har bestått av både strategiskt och operativt 
kriskommunikationsarbete. Tillsammans med krisledning och ansvariga chefer har 
kommunikationschef arbetat fram strategier och former för hur, med vilka målgrupper och i vilka 
kanaler kommunen ska kommunicera under pandemin. Kommunikatörer har i tätt samarbete med 
berörda verksamheter planerat och genomfört en mängd operativa insatser såsom löpande 
uppdateringar på kommunens webbplats utifrån nya rekommendationer och politiska beslut, nyheter, 
pressmeddelanden, inlägg i sociala medier samt utskick till brukare, vårdnadshavare och andra 
målgrupper. Även omvärldsbevakning, mediefrågor och löpande kontakt med andra 
myndighetsaktörer har varit del av enhetens uppdrag. 

Proaktiv och tydlig kommunikation har varit en framgångsfaktor i krisarbetet, inte minst för att 
motverka oro och minska antalet frågor. Statistik för kommunens webbplats, härryda.se visar en stor 
ökning av antalet besökare på de särskilda krissidor som skapats, vilket ger en tydlig indikation om att 
många söker sig till kommunen för att få information och nyhetsuppdateringar. 

Bland övriga större kommunikationsinsatser under året kan nämnas att en ny webbplats för Råda 
Säteri arbetats fram, kommunikation kopplat till fördjupad översiktsplan för Landvetter södra, 
kommunikation om Härryda Vatten och Avfall AB, inför starten av bolaget samt 
kommunikationsinsatser kring byggprojekt i Mölnlycke centrum och kollektivtrafikfrågor. 
Under året har även vissa insatser för att fortsätta utveckla den kommunikativa organisationen 
genomförts, bland annat slutfördes den utbildningsinsats för alla chefer som påbörjades 2019, de sista 
tillfällena genomfördes digitalt. Syftet var att ge förvaltningens chefer en gemensam bild av 
kommunens kommunikationsarbete, chefens eget ansvar i kommunikationsprocesser samt konkreta 
verktyg och mallar att arbeta utifrån. 

Bland övriga utvecklingsprojekt kopplat till kommunikation under året kan nämnas: 

• ”Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service” det så kallade tillgänglighetsdirektivet, 
började gälla 2020. I korthet säger lagen att alla tjänster och information som en offentlig 
aktör tillhandahåller genom en webbplats eller mobil applikation ska vara tillgängligt för alla. 
Arbete med detta pågår på olika sätt, bland annat genom en översyn av språk och innehåll på 
kommunens webbplatser samt arbete med tekniska anpassningar. 

• Rörlig bild som ett kommunikationsverktyg blir allt vanligare och efterfrågas oftare. 
Kommunikationsenheten har 2020 producerat flera enklare filmer med mobilkamera, för både 
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intern och extern kommunikation. Enheten arbetar kontinuerligt för att utveckla verktygen för 
produktion av rörligt material. 

• Arbetet med att tydliggöra kommunikatörernas roll och vilket stöd enheten kan ge till 
förvaltningen har fortsatt under året. Den chefsenkät som genomfördes i november 2020 visar 
att kännedom om och nöjdhet med enhetens stöd har förbättrats på samtliga områden jämfört 
med 2019. 

En översyn av kommunens kommunikationskanaler inletts, med syfte att ytterligare vässa våra 
processer för att nå ut till rätt målgrupper och få så stor nytta som möjligt av våra 
kommunikationsinsatser. Detta är också en viktig del i målet om att Härryda kommun ska bli en mer 
kommunikativ organisation. 

1.6.4 Agenda 2030 
Nuläge Härryda kommun  

Härryda kommun har goda förutsättningar för att ta täten och bidra till en hållbar utveckling i regionen 
genom sitt strategiska läge nära en storstad och dess socioekonomiska förutsättningar. Kommunen 
placerar sig på fjärde plats i en ranking av kommuners lokala måluppfyllelse av de globala 
hållbarhetsmålen, sammanställd av tidningen Dagens samhälle. 

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 befolkningsgrupper 
och utgör en viktig grund i kommande verksamhetsplanering. Under 2020 genomfördes flera 
informationsinsatser om bokslutens resultat. 

Process och struktur  

Arbetet med Agenda 2030 är ett långsiktigt prioriterat område. I december 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. 

Arbetet med att ta fram ett hållbarhetsstrategiskt program påbörjades under hösten. Programmet ska ha 
ett långsiktigt tidsperspektiv och vara styrande för både förvaltning och samtliga kommunala bolag. 
Bland annat har politiker, tjänstepersoner och elever från kommunens skolor involverats. Arbetet 
fortsätter under 2021. 

Forum för hållbar utveckling, en tvärsektoriell grupp inom förvaltningen, startades under året. 
Forumet ska vara en plattform för det samlade hållbarhetsarbetet i förvaltningen samt ett forum för 
informationsutbyte, samverkan över sektorsgränser och spridning av goda exempel. 

Internt miljöarbete  

Strukturen för det interna miljöarbetet är integrerat i styrmodellen genom att varje sektor gör årsvisa 
miljöåtaganden i respektive sektorsplan som följs upp i ordinarie uppföljning. Arbetet utgår ifrån 
förvaltningens miljöpolicy. Arbetet behöver utvecklas ytterligare, bland annat för att tydliggöra vad 
som förväntas av respektive verksamhet. 

Sektor Teknik och förvaltningsstöd är fortsatt miljödiplomerade, vilket säkerställer ett gott miljöarbete 
och systematiskt förbättringsarbete i hela förvaltningen. 78 medarbetare har deltagit i en 
grundläggande miljöutbildning under året. Arbetet kring Giftfri kommun har fortsatt genom att flera 
kemikalier fasats ut eller bytts ut mot mer miljövänliga varianter och riskanalyser har gjorts på flera 
arbetsplatser. 
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Ett urval av förvaltningens arbete utifrån prioriterade insatsområden  

Ungas delaktighet  

Under hösten genomfördes enkäten Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) bland elever i 
årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet. Enkäten syftar till att följa upp ungas livssituation. Resultatet 
visar att ungefär hälften av de unga vill vara med och påverka frågor som rör den egna kommunen. I 
årskurs 8 har den andelen ökat marginellt sedan 2017 men på gymnasiet har andelen minskat med tio 
procentenheter. Andelen unga som tror sig ha en möjlighet att föra fram sina åsikter till beslutsfattare i 
kommunen har ökat i båda åldersgrupperna. 

Barnkonventionen blev svensk lag från och med 1 januari 2020. Förvaltningen har utsett en 
barnrättssamordnare med uppdrag att stötta verksamheterna i arbetet för barns rättigheter. 
Utbildningsinsatser för samtliga sektorer har påbörjats under året. En utbildning för samtliga politiker 
fick flyttas fram. 

Ungdomsrådet har under året bland annat diskuterat ny översiktsplan, trygghetsfrågor, psykisk hälsa, 
drogförebyggande arbete och budgetprocessen. Ungdomsrådet består av två representanter från varje 
kommunal högstadieskola och åtta representanter från gymnasieskolan. 

Elever i årkurs 7-9 från två av kommunens skolor har i samverkan med näringslivet arbetat med 
projektet ”Tillsammans för Agenda 2030”. Eleverna har fått fungera som hållbarhetskonsulter till 
företagen. De åtta företag som deltog har välkomnat elevernas arbete och tagit till sig förslagen. 

I oktober genomfördes 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. 

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 
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. Det är vanligare med 
självmordstankar bland män. 

Majoriteten av de unga mår mycket eller ganska bra, visar LUPP-enkäten. Det är en stor skillnad i 
upplevd hälsa mellan pojkar och flickor. 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 motverka psykisk ohälsa. Under året har 
utbildningsinsatser i metoden MHFA (Mental Health First Aid) genomförts. MHFA syftar till att rusta 
medarbetare att upptäcka, reagera på och hantera tecken på psykisk ohälsa. Totalt har 130 personer 
inom förvaltningen utbildats sedan starten 2019, varav 23 under 2020. 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. 

Naturbaserad arbetsträning i Rävlanda startade 2017 och vänder sig till personer som står långt ifrån 
arbetsmarknaden. Verksamheten visar på goda resultat vad gäller deltagarnas återgång till arbete, 
enligt en utvärdering som gjordes under året. Därmed blir detta en del av ordinarie verksamhet under 
Härryda Framtid. 

Fossilfri kommun 2030  

2018 släpptes det ut motsvarande 3,5 ton koldioxidekvivalenter per invånare i kommunen. Detta 
innefattar de utsläpp som genererats inom kommunens gränser. För att få hela bilden måste även de 
konsumtionsbaserade utsläppen av växthusgaser räknas in, som Naturvårdverket beräknar till cirka 8 
ton per person och år i Sverige. Utsläppen minskar men inte tillräckligt fort. För att nå 1,5-
gradersmålet i enlighet med Parisavtalet behöver de globala utsläppen vara högst 1 ton per person och 
år till 2050. 
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Inom ramen för Klimat2030 arbetar Härryda kommun 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 möbelhantering 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 del av kommunens antagna klimatlöften. 

Utvecklingsinriktning och planeringsprinciper för kommunens nya översiktsplan har under årets tagits 
fram och konsekvensbedömts utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Utvecklingsinriktningen pekar bland 
annat på ett fokus på hållbar mobilitet i Mölnlycke och Landvetter. 

Under året har kommunen bland annat arbetat tillsammans med exploatörer i detaljplanerna för 
Säteriet och Mölnlycke fabriker för att främja hållbart resande på sikt. Genom att välja att genomföra 
åtgärder som främjar hållbart resande så som bilpool, främja kollektivtrafik och genomföra 
cykelåtgärder kan exploatören tillåtas minska antalet parkeringsplatser som annars krävs. 

Biologisk mångfald 

Kulturlandskapen är viktiga för att bevara den biologiska mångfalden. 5,7 procent av kommunens 
totala yta utgörs av jordbruksmark, visar en aktuell kartläggning. Jordbruksmarken har minskat under 
flera år och de ytor som tidigare var jordbruksmark är till stor del bebyggda. Kartläggningen av 
jordbruksmark ligger till grund för arbetet med ny översiktsplan. Översiktsplanens 
utvecklingsinriktning pekar bland annat på vikten av att värna och utveckla gröna och blå stråk samt 
viktiga landskapsmiljöer för att främja biologisk mångfald. 

3,6 procent av kommunens totala yta utgörs av skyddad natur, enligt databasen Kolada. Denna siffra är 
oförändrad sen tidigare år och snittet för andra kommuner i Västra Götaland ligger på nästan det 
dubbla. Arbetet med en kartläggning av generella biotopskydd påbörjades i december. 

Storåns dalgång har en viktig funktion för biologisk mångfald eftersom dalgångens kulturlandskap 
erbjuder boplatser och platser för födosök för flera hotade arter. Under året har ett pollineringsprojekt 
startats i Rävlanda i samverkan med Länsstyrelsen för att skapa spridningskorridorer och utöka 
livsmiljöer för hotade pollinatörer i dalgången. 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. 

Under året påbörjades ett projekt där grisar används 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 
uppmärksamhet både i lokal och nationell media. 

1.6.5 Digitalisering 
"Digitalt först" är rubriken på den av kommunstyrelsen fastställda digitala agendan som är vägledande 
för arbetet med digitalisering. Agendan anger fyra principer för arbetet; hållbart, systematiskt, 
förändring och delaktighet. 

Förvaltningen har även detta år tagit fram handlingsplaner för arbetet med digitalisering på respektive 
sektor. Utöver dessa har även en förvaltningsövergripande handlingsplan tagits fram. Styrgruppen för 
digitalisering har under året omformats och utgörs nu av en mindre grupp från förvaltningsledningen i 
syfte att öka utvecklingstakten i den digitala transformationen. Struktur för intern samverkan har 
hanterats inom Forum för Digital Utveckling med erfarenhetsutbyte, förankring och utveckling. Extern 
samverkan har under året hanterats genom det regionala nätverket för digital utveckling som drivs av 
GR. Under året har samverkan utanför regionen skapat nya möjligheter till gemensam utveckling där 
bl.a. ett samarbete med Sundsvalls kommun skapat nya möjligheter till ökad digital service med en ny 
medborgarapp som utvecklas i samverkan. 

I samverkan med fyra kommuner inom GR har kommunen upphandlat en chatt-bot (kommun-Kim) 
som med hjälp av artificiell intelligens svarar på frågor dygnet runt från kommunens invånare och 
andra aktörer. En digital kompetensplattform har införts i syfte att stödja medarbetare i vardagen 
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genom digitala guider och handböcker som ger nya möjligheter att till utbildning med hjälp av video 
och steg-för-steg instruktioner. Handboken för bättre digitala möten har visats över 1300 gånger. 
Under 2020 skapades förutsättningar att skicka digital post till medborgare via tjänsten ”mina 
meddelanden”. 

Under året har ett omfattande arbete med kommuns e-tjänster utförts i syfte att förbättra den digitala 
servicen. En ny plattform har upphandlats som förenklar utvecklingen av tjänster och skapar 
förutsättningar för hög delaktighet i hela förvaltningen. 

Kommunens sensornätverk för uppkopplade enheter (IoT) färdigställdes under året. Ett testprojekt 
genomfördes på ett antal soptunnor för att mäta fyllnadsgrad med hjälp av sensorer för en effektivare 
logistik och hantering. 

För att skapa utveckling inom digitalisering, som möter morgondagens behov, har kommunen under 
hösten gjort en särskild satsning på förutsättningsskapande åtgärder. Satsningen kallas för ”det digitala 
klivet” och innefattar bland annat verktyg för att automatisera administrativa processer, öka kvaliteten 
i digitala möten, skapar fler sensorer i vårt sensornätverk samt bygger en medborgarapp i samverkan. 

Utöver de konkreta satsningar och projekt som genomförts under året har hela förvaltningen klarat av 
att ställa om till nya arbetssätt och nya sätt att mötas för att trygga den kommunala servicen under en 
svår pandemi. Med både mod och nytänkande har förvaltningen genomfört allt från workshops till 
medarbetarsamtal med hjälp av digitala verktyg. Digitalisering handlar inte om teknik utan snarare om 
att ställa om och tänka nytt och där visar Härryda kommun att förmågan för förändring är hög. 

1.6.6 Konkurrensutsättning 
Vid etablering av ny kommunal verksamhet inom vård, skola och omsorg ska konkurrensutsättning 
övervägas. Nämnd och styrelse arbetar kontinuerligt med att pröva möjligheter till alternativ drift av 
verksamhet. I vissa fall kan det bli en typ av konkurrensutsättning av kommunal verksamhet och i 
andra fall ett sätt att öka valfriheten och mångfalden. 

Inom välfärdsnämndens ansvarsområden startade Fridaskolan inför höstterminen ny gymnasieskola i 
Mölnlycke, vilket kommer att innebära en konkurrens om eleverna inom upptagningsområdet. Beslut 
har fattats om försäljning av tomt för förskoleverksamhet i Landvetter Backa och i Mölnlycke pågår 
planering för en fristående grundskola. Arbetet med att skapa förutsättningar för LOV inom särskilt 
boende pågår. 

På uppdrag av välfärdsnämnden har en upphandling av driftentreprenad för Hjortens gruppbostad och 
Hjortens dagliga verksamhet gjorts och driften har tagits över av extern entreprenör. Sedan tidigare 
pågår planeringen av ett äldreboende i Mölnlycke där upphandling är genomförd och driften kommer 
att skötas av Attendo Sverige AB. Här sker också ett samarbete i samband med upprättande av 
detaljplan. 

1.6.7 Arbetsgivarvarumärke 
Arbetet med att stärka kommunens arbetsgivarvarumärke har fortsatt under året, dock i begränsad 
omfattning. Med anledning av restriktioner under pandemin har det bland annat varit svårigheter att 
genomföra vissa utbildningsinsatser och arbeta vidare med det personalpolitiska programmet i 
arbetsgrupperna. 

Digital introduktion har implementerats för samtliga nyanställda i organisationen. 
Introduktionsutbildningen består av kortare digitala utbildningar som belyser viktiga delar av att vara 
anställd i Härryda kommun. Nylanseringen av det personalpolitiska programmet som påbörjades 2018 
har slutförts under året. 

Ledarskapsprogrammet och många av kommunens satsningar på kompetensutveckling har kunnat 
genomföras under året tack vare av att många utförare ställt om till digitala utbildningar. Andra viktiga 
delar som ingår i arbetet är bland annat kompetensförsörjning, kompetensutveckling, 
ledarskapsutveckling och ledarskapsförsörjning. 
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1.7 Personal 
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. PPP ska medverka till att Härryda kommun kan uppfylla kommunstyrelsens verksamhetsmål 
för medarbetare: Härryda kommun ska vara en bra arbetsgivare. 

Medarbetarskap, kommunikation och samverkan 
Personalfunktionen har lagt den största tyngden på arbetet med det personalpolitiska programmet 
(PPP) som ska medverka till att Härryda kommuns arbetsgivarvarumärke stärks och att en stadig 
grund läggs för alla medarbetare i organisationen kring vilken typ av arbetsgivare vi vill vara. 
Programmet beskriver de förhållningssätt som ska genomsyra organisationen. Det är uppbyggt kring 
tre grundperspektiv; medarbetarskap, ledarskap samt kommunikation och samverkan. Programmet ska 
vara levande och det är viktigt att alla anställda deltar och engagerar sig i arbetet. 

Arbetet med att implementera kommunens nya vision i organisationen har påbörjats under året. 

Medarbetarenkäten genomfördes under 2019 vilket är en bra temperaturmätare på hur organisationen 
mår och vad medarbetarna tycker om sin arbetsgivare. Medarbetarenkäten genomförs vartannat år 
vilket innebär att resultatet som visas nedan är från 2019. Resultatet från enkäten är positivt på 
övergripande förvaltningsnivå och indexet för hållbart medarbetarengagemang har ökat från 78 till 79 
vilket också är ett tecken på att organisationen mår bra och har haft en positiv utveckling. 

Hälsofrämjande arbete 

Härryda kommun eftersträvar att få så många medarbetare som möjligt inser vikten av att leva ett 
hälsosamt liv. Genom hälsofrämjande arbete är målet att på sikt medverka till ett totalt bättre hälsoläge 
bland medarbetarna, vilket på sikt ska leda till minskad sjukfrånvaro. 

Friskvårdsarbetet bedrivs i huvudsak genom kommunens hälsoinspiratörer som är ombud i sina 
respektive arbetsgrupper. Kommunen har idag ca 155 hälsoinspiratörer registrerade och dessa har 
under året erbjudits en inspirationsträff. Under året har det även genomförts utbildningstillfällen för 
nya hälsoinspiratörer. 

Inspirationsföreläsningen hade temat psykisk hälsa på arbetsplatsen och innehöll bland annat 
föreläsning av Ulrika Abeloe som arbetar som utvecklingsledare i kommunen med fokus folhälsa. 
Kunskapen har nu anpassats och förpackats för att användas på APT:er och i fikarummet. 

Kommunen deltar även i aktivitetstävlingarna Motionsutmaningen och Höstutmaningen, för att 
uppmuntra till fysisk aktivitet. 

Sjukfrånvaro 
Sjukfrånvaron för året var 8,4 procent. Det är en ökning motsvarande 1,2 procentenheter jämfört med 
2019. Ökning beror sannolikt på rådande riktlinjer i samband med pandemin, att stanna hemma vid 
symtom. Den korta frånvaron, dag 1–14, har ökat med 1,2 procentenheter medan längre frånvaron 
hade ökat med 0,1 procentenheter. En knapp tredjedel av sjukfrånvaron utgjordes av deltidsfrånvaro. 
Till någon del finns då medarbetare i arbete 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. 

Största ökningen av sjukfrånvaron var under mars och april och minskade sedan till samma nivå som 
föregående år. 
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1.7.1 Indikatorer 

Indikator/mått Plan 
2020 

Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Hållbart medarbetarengagemang, HME:     

Härryda kommun 79 79 79 78 

Sektor för utbildning, kultur och fritid 80 79 79 79 

Sektor för socialtjänst 80 79 79 76 

Mitt arbete är meningsfullt:     

Härryda kommun 4,5 4,5 4,5 4,5 

Sektor för utbildning, kultur och fritid 4,6 4,5 4,5 4,6 

Sektor för socialtjänst 4,5 4,4 4,4 4,5 

Vi har ett bra samarbete i den arbetsgrupp jag tillhör: 

Härryda kommun 4,2 4,1 4,1 4,2 

Sektor för utbildning, kultur och fritid 4,1 4,1 4,1 4,1 

Sektor för socialtjänst 4,2 4 4 4,2 

Sjukfrånvaro, %:     

Härryda kommun 5 8,4 7,2 7,3 

Sektor för utbildning, kultur och fritid 5 8 6,8 6,8 

Sektor för socialtjänst 7 10,2 8,3 9 
 

1.8 Sammanfattning av sektorernas uppföljning av 
grunduppdrag 

Utbildning, kultur och fritid 
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. Skillnaderna mellan kommunens skolor är dock alltför stora, varför en del 
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 fritidshemmet 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 
rikssnittet såväl för de yrkesförberedande som de högskoleförberedande programmen. 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. Lärarna på 
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Hulebäcksgymnasiet har gedigna akademiska kunskaper och eleverna är överlag nöjda med sin skola. 

Kultur och fritid, vars verksamhet i hög utsträckning bygger på möten, har under året ställt om efter 
rådande omständigheter 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, som Föreningsservice arbetat fram under året. Utifrån att fler 
invånare har varit hemma till följd av pandemin, har Fritid ungdom bemannat upp och stärkt sin 
verksamhet. 

Utveckling och flerspråkighet har arbetat med en rad uppdrag utifrån prioriterade mål i sektorplanen 
och utifrån verksamheternas önskemål. I samverkan med sektorn för socialtjänst har projekt i syfte att 
erbjuda tidigt stöd till barn och familjer bedrivits. Under 2020 har ungdomsrådet tagit form och ett 
flertal elevutbildningar har genomförts. För att utveckla kvaliteten i modersmålsundervisningen har 
föregående års kompetensutvecklingsinsatser fortsatt under året. 

Socialtjänst 
Grunduppdraget inom vård och omsorg utgår från lagstiftning och präglas av ett salutogent 
förhållningssätt och en helhetssyn med utgångspunkt från den enskildes behov och alla människors 
lika värde. Inom verksamheten har framgångsfaktorer för att bibehålla rättssäkerhet och 
patientsäkerhet 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. Brukarundersökningen 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 medarbetarnas 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 vuxenutbildningen har bedrivit 
distansundervisning. Flyktingmottagandet och elever på sfi samt grundläggande nivå har minskat. 
Arbetslösheten har ökat i kommunen och då främst bland ungdomar. För att möta detta har 
verksamheten 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 pandemin 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 återaktualiserats ökat något. 
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1.9 Ekonomi 

1.9.1 Driftredovisning 

Resultaträkning 

tkr 
Bokslut 

2020 
Bokslut 

2019 
Bokslut 

2018 
Budget 

2020 

Taxor och avgifter 72 899 70 412 68 076 69 408 

Hyror och arrenden 39 303 39 444 35 738 31 410 

Bidrag 148 520 150 549 175 532 87 784 

Fsg av verksamhet 214 946 207 631 202 243 116 307 

Övriga intäkter 3 341 3 149 2 903 1 257 

Summa intäkter 479 009 471 185 484 492 306 166 

Lönekostnader m.m. 1 379 171 1 387 904 1 347 684 1 270 759 

Köp av huvudverksamhet 459 485 454 891 412 793 474 749 

Lokalkostnader 185 744 181 615 172 705 179 342 

Avskrivning och internränta 18 708 18 986 18 616 21 309 

Övriga kostnader 359 278 369 331 370 060 339 959 

Summa kostnader 2 402 386 2 412 727 2 321 858 2 286 118 

     

Nettokostnader 1 923 377 1 941 542 1 837 366 1 979 952 

Nettobudget 1 979 952 1 919 595 1 799 878  

Avvikelse 56 575 -21 947 -37 488  

Drifttabell 

tkr 
Bokslut 

2020 
Budget 

2020 
Avvikelse 

2020 
Bokslut 

2019 

Utbildning, kultur och fritid 1 227 006 1 256 069 29 063 1 253 592 

Socialtjänst 696 371 723 883 27 512 687 950 

Nettokostnad 1 923 377 1 979 952 56 575 1 941 542 

Nettokostnaden för nämnden uppgår till 1 923 mnkr, vilket innebär en positiv budgetavvikelse om 57 
mnkr och båda sektorerna visar överskott. 

Sektorn för utbildning och kultur visar ett överskott om 29 mnkr. Det är förskolan och 
gymnasieverksamheten som visar stora överskott. Förskolans avvikelse beror främst på färre barn i 
verksamheten än budgeterat och gymnasiets avvikelse förklaras av fler sålda platser i kombination 
med färre köpta platser. 

Sektorn för socialtjänst redovisar positiv budgetavvikelse på 28 mnkr. Överskottet beror till stor del på 
att budgeten avsedd för alternativ kostnad, i väntan på att äldreboendet vid Säteriet ska stå klart, inte 
används fullt ut. 
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1.9.2 Investeringsredovisning 

Investeringstabell 

Verksamhet, tkr 
Bokslut 

2020 
Budget 

2020 
Avvikelse 

2020 
Bokslut 

2019 

Utbildning, kultur och fritid 11 177 16 442 5 265 10 026 

Socialtjänst 2 678 5 487 2 809 2 473 

Nettoutgift 13 855 21 929 8 074 12 499 

Nämndens utgifter för årets investeringar är 13,9 mnkr vilket innebär en positiv budgetavvikelse om 8 
mnkr där merparten förklaras av tidsförskjutningar. Därför föreslås att 5,5 mnkr av överskottet 
ombudgeteras till 2021. 

1.9.3 Specificering av nettobudgetens förändring 

Specificering av nettobudgetens förändring, drift 

Belopp i tkr KF 190617 
§93 Budget 

2020 

Nämnds-
beslut 

Organisa- 
tionsföränd

ring 

Löneökn. 
2019-2020 

Reviderad 
budget 

2020 

Utbildning, kultur och fritid 1 240 958 -950 -24 931 40 992 1 256 069 

Socialtjänst 682 319 950 20 912 19 702 723 883 

Summa nettokostnader 1 923 277 0 -4 019 60 694 1 979 952 

Nettobudgeten har under året förändrats jämfört med den budget som antogs i KF i juni 2019. 
Sektorerna har under året blivit kompenserade för lönerevision avseende både 2019 och 2020. 
Välfärdsnämnden beslutade om förändring av ramarna i november (§256) i samband med antagande 
av verksamhetsplan för 2020. Där beslöt man att flytta 950 tkr från Ukf till Soc. I övrigt har två större 
omorganisationer skett sedan juni 2019 vilken påverkat budgeten. Den ena är bildandet av ny 
verksamhet inom socialtjänsten, Härryda framtid, där vuxenutbildningen ingår från och med 2020. 
Även en ny verksamhet inom kommunledning är bildad, bemanningsenheten, där resurser för 
motsvarande verksamhet inom soc och ukf förts till kommunledning. 

Specificering av nettobudgetens förändring, investering 

Investering per 
sektor, tkr 

KF 190617 
§93 Budget 

2020 

Ombudg. 
bokslut 2019 

KF §44 

Organisa-
tionsförä

ndring 

Budgetomf. 
konstnärlig 
utsmyckn. 

 Reviderad 
budget 

2020 

Utbildning, kultur och fritid 12 660 3 982 -300 100 16 442 

Socialtjänst 2 100 3 087 300  5 487 

Summa nettoutgifter 14 760 7 069 0 100 21 929 

Under året har ombudgetering med anledning av 2019 års bokslut höjt investeringsbudgeten med drygt 
7 mkr jämfört med vad som beslutades i KF i juni. Anslaget för konstnärlig utsmyckning budgeteras 
av kommunledningen men vid bokslutet kompenseras de sektorer som haft utgifter under året med en 
budgetjustering som motsvarar utgifternas storlek. Under året har en omorganisation gjorts där en ny 
verksamhet inom socialtjänst har skapats, Härryda framtid. I verksamheten ingår även 
vuxenutbildningen som tidigare tillhört utbildning, kultur och fritid. 
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2 Sektor för utbildning, kultur och fritid 
2.1.1 Sektorns organisation 

 

2.1.2 Sektorchefen om bokslutet 
År 2020 kommer för många att gå till historien som året då världen drabbades av en pandemi. 
Virusutbrottet har präglat sektorns alla verksamheter och ställt stora krav på anpassningar, snabba 
lösningar, flexibilitet, ledarskap och uthållighet. Verksamheterna har fått hantera mycket oro från både 
medarbetare, vårdnadshavare, föreningar, barn och elever. 

Samtliga verksamheter har gjort anpassningar för att hindra smittspridningen. Hulebäcksgymnasiet 
ställde på kort tid om till distansundervisning. Under hösten utökades verksamheten med en matsal i 
före detta Tellus lokaler, för att minska trängseln på Hulebäcksgymnasiet. Grundskolan förberedde sig 
under hösten för att gå över till distansundervisning. Förskolan har förlagt en större del av aktiviteterna 
utomhus. Biblioteken har ställt om sina verksamheter och kulturskolan har gått över till 
distansundervisning. Likaså ungdomsverksamheten, eftersom mötesplatserna i perioder varit stängda. 
Inomhushallarna har från mitten av december endast varit öppna för elitverksamhet. 

Sektorn har följt myndigheternas rekommendationer och samverkat med regionens smittskydd. 
Rutiner och riskbedömningar har upprättats för att i möjligaste mån säkra arbetsmiljön. Flera 
ordförandebeslut har tagits om hel eller delvis stängning och övergång till distansundervisning på 
grund av smittspridning, trängsel i kollektivtrafik eller hög personalfrånvaro. 

Förvaltningens krisledning har varit aktiv och arbetat för att ge verksamheterna förutsättningar på 
bästa sätt. Sektorns krisledningsarbete har utvecklats under året med bland annat en egen stab, som 
under året varit aktiverad med anledning av andra incidenter. Under vårvintern skedde en tragisk 
händelse i Landvetter, varefter förvaltningen har arbetat med olika insatser. I slutet av september 
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drabbades Ekdalaskolan av en brand som fick stora konsekvenser i form av rökskadade lokaler. 
Undervisningen för vissa elevgrupper har fram till årsskiftet ägt rum i tillfälliga lokaler. Även 
personalutrymmen har funnits i tillfälliga lokaler. För att möjliggöra detta fick elevgrupper och 
personal från Hulebäcksgymnasiet flytta till Tellus gamla lokaler. 

Många aktiviteter har fått ställas in, men många har också kunnat ställas om. Digitaliseringen har tagit 
ett stort språng i alla verksamheter med både distansundervisning, virtuella möten och distansarbete. 
Det har också ställt andra krav på arbetsmiljö och ledning. Framgångsfaktorer i att kunna möta 
utmaningarna i pandemin har varit en stabil krisledning inom förvaltningen och en god samverkan 
med de fackliga organisationerna. 

Från och med augusti 2020 har en omorganisation av verksamheten utveckling och flerspråkighet 
genomförts, där enheten centrum för flerspråkigt lärande (CFL) samt den centralt organiserade barn- 
och elevhälsan flyttats till grundskoleverksamheten. En ny funktion, verksamhetsstöd, med uppdrag att 
stödja och samverka med hela sektorn i syfte att utveckla en hög och likvärdig kvalitet har bildats. Två 
verksamhetschefer har rekryterats under året, vilka båda påbörjade sina uppdrag i augusti. Sektorns 
namn har förändrats under året till sektorn för utbildning, kultur och fritid, med förkortningen UKF. 

Sektorn har under året arbetat med att konkretisera majoritetens målsättning om att erbjuda Sveriges 
bästa skola. Processen har skett i samverkan mellan politiker, tjänstepersoner, rektorer, lärare och 
fackliga ombud. Arbetet har resulterat i sex olika utvecklingsområden och ska implementeras och 
kommuniceras under 2021. 

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. 

2.1.3 Sammanfattning av verksamheternas 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. Skillnaderna mellan kommunens skolor är dock alltför stora, varför en del 
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 fritidshemmet 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 
rikssnittet såväl för de yrkesförberedande som de högskoleförberedande programmen. 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. Lärarna på 
Hulebäcksgymnasiet har gedigna akademiska kunskaper och eleverna är överlag nöjda med sin skola. 

Kultur och fritid, vars verksamhet i hög utsträckning bygger på möten, har under året ställt om efter 
rådande omständigheter 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, som Föreningsservice arbetat fram under året. Utifrån att fler 
har varit hemma till följd av pandemin, har Fritid ungdom bemannat upp och stärkt sin verksamhet. 
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Utveckling och flerspråkighet har arbetat med en rad uppdrag utifrån prioriterade mål i sektorsplanen 
och utifrån verksamheternas önskemål. I samverkan med sektorn för socialtjänst har projekt i syfte att 
erbjuda tidigt stöd till barn och familjer bedrivits. Under 2020 har ungdomsrådet tagit form och ett 
flertal elevutbildningar har genomförts. För att utveckla kvaliteten i modersmålsundervisningen har 
föregående års kompetensutvecklingsinsatser fortsatt under året. 

2.1.4 Politiska inriktningar och uppdrag 

Inriktningar 
Övergripande politiska inriktningar redovisas i den av kommunfullmäktige antagna strategiska planen 
för perioden 2019-2022. Den bästa utbildningen i Sverige ska erbjudas. Sektorn ska kontinuerligt 
pröva möjligheten att verksamhet bedrivs av annan utförare än kommunen. 

Uppföljning av politiska inriktningar 

Sektorn samverkar med fristående aktörer, både på regelbunden basis med de etablerade aktörerna 
och vid behov i samband med nyetablering. Sektorn samarbetar också med andra aktörer, både 
kommunala och privata, för att till exempel säkerställa alla gymnasieelevers skolgång. 
För att nå den politiska ambitionen kring Sveriges bästa skola har ett arbete pågått under året i en 
processgrupp med bred samverkan av olika funktioner och med externt stöd. Processen har 
resulterat i sex utvecklingsområden och indikatorer som ska följas över tid. Implementering och 
kommunikation påbörjas i början av 2021. 
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2.1.5 Ekonomi 

Driftredovisning 

Resultaträkning 

tkr 
Bokslut 

2020 
Bokslut 

2019 
Bokslut 

2018 
Budget 

2020 

Taxor och avgifter 45 528 44 710 44 353 43 766 

Hyror och arrenden 3 617 3 781 2 112 5 020 

Bidrag 66 621 86 966 88 954 35 870 

Fsg av verksamhet 125 651 120 025 118 330 112 230 

Övriga intäkter 2 094 2 206 2 295 1 135 

Summa intäkter 243 511 257 688 256 044 198 021 

Lönekostnader m.m. 861 762 885 929 858 735 839 597 

Köp av huvudverksamhet 252 557 248 855 203 562 258 903 

Lokalkostnader 122 765 122 422 116 344 122 709 

Avskrivning och internränta 14 517 14 870 14 523 15 949 

Övriga kostnader 218 917 239 204 232 381 216 932 

Summa kostnader 1 470 518 1 511 280 1 425 545 1 454 090 

     

Nettokostnader 1 227 007 1 253 592 1 169 501 1 256 069 

Nettobudget 1 256 069 1 246 980 1 156 141  

Avvikelse 29 062 -6 612 -13 360  

Drifttabell 

tkr 
Bokslut 

2020 
Budget 

2020 
Avvikelse 

2020 
Bokslut 

2019 

Sektorsledning 12 386 13 168 782 12 333 

Förskoleverksamhet 283 307 295 312 12 005 300 012 

Grundskoleverksamhet 643 560 641 730 -1 830 627 929 

Gymnasieverksamhet 160 393 177 985 17 592 163 207 

Vuxenutbildning    21 558 

Kultur och fritid 95 814 94 511 -1 303 94 091 

Utveckling och flerspråkighet 31 546 33 363 1 817 34 462 

Nettokostnad 1 227 006 1 256 069 29 063 1 253 592 

Sektorn visar ett överskott om 29,1 mnkr, vilket motsvarar 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 ca 50 färre 
barn än budgeterat i verksamheten. Även pandemin har bidragit till överskottet, genom att barnen haft 
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en lägre närvaro under året och att behovet av personal därmed varit mindre. 

Grundskoleverksamheten totalt visar ett underskott om 1,8 mnkr. Detta beror främst på underskott 
inom särskoleverksamheten samt för ett antal grundskoleenheter. Elevantalet under året inom 
grundskola och fritidshem var ca 30 färre jämfört med budgeterat. 

Gymnasieverksamheten totalt, Hulebäcksgymnasiet 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 mnkr. Överskottet beror främst på lägre behov 
av studiehandledning 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 inom planering tillsyn. 

Kultur- och fritidsverksamheten visar ett underskott om 1,3 mnkr, vilket beror på lägre intäkter av 
kulturhus och idrottshallar som en effekt av utbrottet av covid-19 samt högre kostnader inom fritid 
ungdom och föreningsservice än budgeterat. 

Jämfört med 2019 års bokslut har såväl intäkter som kostnader minskat, till följd av att 
vuxenutbildningen inte längre tillhör sektorn. 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 nedskärningar inom 
verksamheten utveckling och flerspråkighet gett minskade kostnader. 

Investeringsredovisning 

Investeringstabell 

Verksamhet, tkr 
Bokslut 

2020 
Budget 

2020 
Avvikelse 

2020 
Bokslut 

2019 

Sektorsledning 0 200 200 0 

Förskoleverksamhet 2 157 2 535 378 1 464 

Grundskoleverksamhet 5 830 8 320 2 490 6 090 

Gymnasieverksamhet 1 890 2 550 660 1 520 

Vuxenutbildning    51 

Kultur och fritid 1 300 2 037 737 873 

Utveckling och flerspråkighet 0 800 800 28 

Nettoutgift 11 177 16 442 5 265 10 026 

Sektorn lämnar ett överskott om 5,3 mnkr, framförallt till följd av tidsförskjutningar avseende 
byggnationen av Fagerhultsskolan i Hindås. Även sektorledning lämnar ett överskott, eftersom den 
inför året planerade flytten av sektorskontoret från kommunhuset till Tellus före detta lokaler på 
Åvägen inte blev av. Överskottet på utveckling och flerspråkighet beror dels på att Tellus och ÅterC 
har lämnat lokalerna på Åvägen i Mölnlycke, och dels på att flytten till Stommens förskola för 
Centrum för flerspråkigt lärande ännu inte har inneburit några kostnader av investeringskaraktär. 
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2.2 Ledning 

2.2.1 Uppdrag 
Sektorn utbildning, kultur och fritid består från och med 2021 av fyra verksamheter och två centrala 
stödfunktioner. I sektorledningen ingår sektorchef, verksamhetschefer samt funktionschefer. 
Sektorchefens uppgift är att kommunicera och följa upp målen samt skapa förutsättningar för 
verksamheterna att uppnå dessa. Sektorchefen är därtill även skolchef, vilket innebär att ansvara för 
uppföljning och dialog med huvudmannen om utbildningsverksamheterna förskola, grundskola och 
gymnasium. 

Sektorns administrativa funktion handlägger politiska ärenden samt genomför utredningar och 
uppdrag till den politiska organisationen. Administrationen på sektorskontoret arbetar med att stödja 
sektorledningen och utveckla en effektiv och rättssäker administration för sektorn som helhet. 
Funktionen samordnar många processer såsom dokumenthantering, synpunktshantering, statsbidrag 
och utveckling av e-tjänster. 

Planering och tillsyn är en enhet inom den administrativa funktionen. Enheten ger verksamhetsstöd till 
förskola och grundskola i form av administration, skoljuridik, placeringsarbete, avgiftshantering samt 
rapportering och sammanställning av statistik. Enheten ansvarar för befolkningsuppföljning och 
lokalresursplanering. Planering och tillsyn har även kommunens uppdrag att följa upp barn och elever 
i fristående verksamhet eller i andra kommuners förskola eller skola. Enheten genomför tillsyn över de 
fristående förskolor som finns i kommunen. 

2.2.2 Ekonomi 

  
Bokslut 

2020 
Budget 

2020 
Avvikelse 

2020 
Bokslut 

2019 

Intäkt -31 0 -31 4 

Kostnad 12 355 13 168 813 12 337 

Netto 12 386 13 168 782 12 333 

Sektorledning och administration visar ett överskott om 0,8 mnkr, framförallt till följd av vakanser och 
tjänstledigheter inom planering och tillsyn. En verksamhetschef har rekryterats under året. 

2.3 Förskola 

2.3.1 Grunduppdrag och analys 

Grunduppdrag 
Verksamheten bedrivs i form av förskola, pedagogisk omsorg/familjedaghem och öppen förskola. 
Styrdokument för förskolan är skollagen och läroplanen (Lpfö) för förskolan, samt de kommunala 
politiska målen för verksamheten. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande och är det 
första steget i barnens utbildning. Förskolan vilar på demokratins grund och ska erbjuda barnen en god 
pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. 
 
I samarbete med hemmen ska barnens utveckling till ansvarskännande människor och 
samhällsmedlemmar främjas. Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och 
lockar till lek och aktivitet och ska inspirera barnen att utforska världen. I förskolan ska barnen möta 
vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet 
och barngruppen (Skolverket, 98/16). 
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Alla som arbetar i verksamheterna ska bidra till att barn och unga utvecklar omtanke om sig själv, 
andra och sin omvärld. Verksamheten ska vara utmanande och stimulerande så att alla barn och unga 
kan lära och utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. Lärmiljöerna ska vara trygga, 
kreativa och inspirera till nyfikenhet och lärande samt präglas av samarbete, delaktighet och inflytande 
för barn och unga. Barn och unga ska ges möjligheter att kommunicera och uttrycka sig på olika sätt 
och med många uttrycksmedel. 

Informationstal 

  Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Bokslut 
2020 

Invånare i kommunen, 1-5 år 2 693 2 610 2 495 2 409 

Nettokostnad i tkr/inv 1-5 år 109 118 120 117,6 

Inskrivna barn förskolan, egen regi 2 076 2 098 2 048 1 953 

Inskrivna barn pedagogisk omsorg, egen regi 134 127 123 109 

Köpta platser 278 269 280 259 

Uppföljning av grunduppdrag 

Verksamheten planeras utifrån förskolans styrdokument. Förskolornas organisation ger möjligheter 
för barnen att vistas i mindre grupper under delar av dagen. Detta skapar goda förutsättningar för 
undervisningen i förskolan. 
Förskola och familjedaghem arbetar med följande gemensamma inriktningar för att höja kvaliteten: 

• Utveckling av barns lärmiljöer och undervisning 
• Relationell pedagogik  
• Utveckling av systematiskt kvalitetsarbete 

Verksamhetschefens bedömning är att enheterna har arbetat framgångsrikt med dessa områden och 
blivit bättre på att se och beskriva hur verksamheten bidrar till barnens utveckling. Nästa steg är att 
även utveckla uppföljningen till huvudmannen. 
I brukarenkäten som genomfördes våren 2020 framkom att vårdnadshavarna i Härryda kommun ger 
verksamheterna i förskolan och familjedaghem högre omdömen än GR i genomsnitt. Även tidigare 
år har Härryda kommuns resultat legat över snittet för regionen. Ett utvecklingsområde är att 
tydliggöra informationen till vårdnadshavare om förskolans mål och innehåll. 
Med anledning av förskolans reviderade läroplan (lpfö 18) där undervisningsbegreppet lyfts fram 
har verksamheten genomfört en kompetensutveckling via världsutställningen ”Bordercrossing” för 
samtliga pedagoger i kommunen. Fortbildningen innehöll både teori och praktik som skapade en 
fördjupad förståelse i arbetet med naturvetenskap, estetik och digitala verktyg i en hållbar 
utveckling. Kompetensutvecklingen har bland annat resulterat i att pedagogerna har utvecklat sin 
kompetens i att leda ämnesövergripande undervisning som i sin tur har utvecklat barnens lärmiljöer. 
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Kvalitetsindikatorer 

  Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Bokslut 
2020 

Antal barn/vuxen i förskolan, egen regi 4,7 4,7 5,1  

Antal barn/vuxna i pedagogisk omsorg, egen regi 4,9 4,2 4,1  

Heltidstjänster med förskollärarlegitimation, kommunal 
regi, andel (%) 48 52 58  

Indikatorer för personal publiceras under mars 2021. 

2.3.2 Politiska inriktningar och uppdrag 

Inriktningar 
Verksamheten ska verka för att både verksamhetsform (förskola/familjedaghem) och driftsform (egen 
regi/extern regi) är valbar för vårdnadshavaren. I den egna verksamheten ska barngruppsstorlekarna 
för de minsta barnen inte öka, helst minska. 

Uppföljning av politiska inriktningar 

I Härryda kommun kan vårdnadshavare fritt välja verksamhetsform (förskola eller familjedaghem) 
och driftsform (fristående eller kommunal) för sitt barn. I kommunen finns kommunala förskolor 
och familjedaghem samt sju fristående förskolor och ett fristående familjedaghem. Inom de 
kommunala verksamheterna kan samtliga barn ges plats i den verksamhetsform (förskola eller 
familjedaghem) som vårdnadshavarna har önskat. På Härryda kommuns webbsida kan 
vårdnadshavarna hitta information om samtliga verksamheter, både kommunala och fristående som 
finns i kommunen. 
Förskolorna arbetar med att dela in barnen i mindre grupper under dagen. Antal barn per pedagog är 
ett mått som anger i hur stor utsträckning dessa gruppindelningar är möjlig. Med rådande ekonomi 
har vi inte möjlighet att minska barngruppernas storlek eller minska antalet barn per pedagog utan 
det är en organisationsfråga på enheten. 

2.3.3 Ekonomi 

  
Bokslut 

2020 
Budget 

2020 
Avvikelse 

2020 
Bokslut 

2019 

Intäkt 44 138 40 215 3 923 46 008 

Kostnad 327 444 335 527 8 083 346 020 

Netto 283 306 295 312 12 006 300 012 

Förskolan redovisar ett överskott om 12 mnkr mot budget. Den främsta anledningen till det positiva 
resultatet är att antalet barn i verksamheten har varit 48 färre än budgeterat, vilket motsvarar drygt 
hälften av överskottet. 

Årets överskott beror även på ett flertal andra faktorer. Ett överskott om 3,4 mnkr för köpta/sålda 
platser, vilket främst är en följd av fler sålda platser till andra kommuner än budgeterat om 1,9 mnkr 
och färre köpta platser av fristående förskolor om 1,5 mnkr. Vidare lämnar pedagogisk omsorg i likhet 
med tidigare år ett överskott om 1,4 mnkr, vilket främst beror på vakanser till följd av färre placerade 
barn inom verksamhetsformen. Under 2021 förväntas rekryteringen av personal vara genomfört och 
överskottet bedöms därav vara av tillfällig karaktär. Vidare lämnar förskolans administration ett 
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överskott om 0,9 mnkr till följd av vakanta tjänster. 

Förskoleenheterna lämnar ett överskott om 6,3 mnkr, vilket främst är orsakat av lägre 
personalkostnader. Resultatet är en förbättring jämfört med den senaste prognosen om 5 mnkr. 
Avvikelsen beror främst på att enheterna lyckats bättre med anpassning till budget och barnantal än 
väntat. En del av förklaringen till kostnadsminskning av personalkostnader förklaras även av den 
rådande pandemin, vilket fått till följd att antalet närvarande barn kraftigt minskat jämfört med antalet 
inskrivna barn. Kostnaden för barn i behov av särskilt stöd har samtidigt ökat med 0,5 mnkr jämfört 
med 2019. Orsaken till ökningen är en kombination av fler barn i behov av stöd samt ökade kostnader 
per barn. 

Antalet barn i förskoleålder har totalt minskat jämfört med 2019 till följd av färre födda samt färre 
inflyttade barn. Inom den kommunala förskolan minskade antalet inskrivna barn med 100 stycken 
jämfört med 2019. Inom fristående verksamhet minskade antalet inskrivna barn med 13 stycken 
jämfört med 2019. 

Jämfört med 2019 minskade intäkterna med 1,9 mnkr främst på grund av minskade statsbidrag och 
barnomsorgsavgifter. Kostnaderna minskade med 18,6 mnkr, vilket främst är en följd av lägre 
personalkostnader. Förskolan har under året arbetat med optimering av verksamheten och då främst 
barngruppernas storlek samt planeringsarbetet av placeringsprocessen. Under året stängdes 
förskolorna Högadal och Stommen som en följd av det lägre prognostiserade barnantalet under de 
kommande åren. Lokalerna övergick till grundskolans regi. 

2.4 Grundskola 

2.4.1 Grunduppdrag och analys 

Grunduppdrag 
Verksamheten bedrivs i form av grundskola, förskoleklass, fritidshem och grundsärskola. 
Styrdokumenten är skollagen, grundskoleförordningen och läroplanen, Lgr 11 med sina kursplaner, 
samt de kommunala politiska målen för verksamheten. 
 
Verksamhetens uppdrag är att främja lärande där eleven ska stödjas, stimuleras och utmanas att 
inhämta kunskaper för att nå gymnasiebehörighet. Verksamheten ska uppväga skillnader i elevernas 
förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen samt arbeta för en hög och likvärdig kvalitet. I 
samarbete med hemmen ska verksamheten främja elevernas utveckling till ansvarskännande 
människor och samhällsmedlemmar. Verksamheten ska präglas av omsorg om individen. 
 
Verksamheten har i uppdrag att främja demokratiska värden och förbereda eleverna för att leva och 
verka i samhället. Eleverna ska utveckla sin förmåga att arbeta självständigt och tillsammans med 
andra. Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och 
en snabb förändringstakt. Verksamhetens uppdrag är att arbeta för att eleverna utvecklar sin förmåga 
till kritiskt tänkande och att kunna analysera ur olika perspektiv. 
 
Alla som arbetar i verksamheterna ska bidra till att barn och unga utvecklar omtanke om sig själv, 
andra och sin omvärld. Verksamheterna ska vara utmanande och stimulerande så att alla barn och unga 
kan lära och utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. Lärmiljöerna ska vara trygga, 
kreativa och inspirera till nyfikenhet och lärande samt präglas av samarbete, delaktighet och inflytande 
för barn och unga. Barn och unga ska ges möjligheter att kommunicera och uttrycka sig på olika sätt 
och med många uttrycksmedel. 
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Informationstal 

  Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Bokslut 
2020 

Invånare i kommunen, 6-15 år 5 794 5 986 6 089 6 175 

Nettokostnad i tkr/inv, 6-15 år 95 98 103 104 

Elever i kommunal grundskola inkl förskoleklass 5 014 5 196 5 343 5 433 

-varav sålda platser 96 87 94 99 

Andel inskrivna elever i fritidshem i åk F-3, % 93 93 93 91 

Köpta platser, grundskola och förskoleklass 731 727 728 730 

Elever mottagna i särskola 44 44 46 46 

Uppföljning av grunduppdrag 

Grundskolan har en fortsatt hög måluppfyllelse, både gällande behörigheten till gymnasiet och 
meritvärdena i årskurs nio, men det finns skillnader i måluppfyllelse mellan kommunens skolor.  
Därför riktas en del insatser till enskilda skolor som får ta del av mer resurser och kompetenser. 
Exempel på sådana tjänster är socialpedagog och speciallärare samt lärare med behörighet i svenska 
A. Tidiga och riktade insatser för elever som saknar måluppfyllelse i engelska, svenska och 
matematik påverkar direkt gymnasiebehörigheten positivt. I förskoleklass används ett 
bedömningsstöd för att kartlägga och uppmärksamma elever i behov av anpassning och stöd. 
Bedömningsstödet finns tillgängligt för alla grundskolans årskurser, men är obligatoriskt för åk 1 i 
matematik, svenska och svenska A. 
En kommungemensam elevhälsoplan som stödjer rektors styrning och ledning av elevhälsoarbetet 
har tagits fram. I planen synliggörs ledningssystem, rutiner och ansvarsfördelning i elevhälsoarbetet. 
Implementering av elevhälsoplanen sker under läsåret 20-21 i rektorsgruppen, elevhälsoteamen och 
genom pedagogiska för- och eftermiddagar för kommunens samtliga pedagoger. 
Under 2020 fortsätter den kompetenshöjande satsningen inom fritidshemmet. Fritidshemmet har 
blivit en tydligare verksamhet där lärandet står i centrum, utifrån fritidshemmets uppdrag i 
styrdokumenten. Behörigheten bland personalen har inte ökat avsevärt men kompetensen och 
förståelsen för uppdraget hos medarbetarna har fortsatt att öka. 
Rötter och vingar är förskolans och grundskolans helhetsidé. Den beskriver vad elever och 
vårdnadshavare kan förvänta sig av verksamheten, hur lärare och annan skolpersonal behöver arbeta 
samt vilka processer rektorerna ansvarar för. Rötter och vingar är ett sätt att konkretisera 
grundskolans grunduppdrag. 
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Kvalitetsindikatorer 

  Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Bokslut 
2020 

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, 
andel 93,4 93,1 91,7 92,9 

Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, 
andel 82 82,3 84 78 

Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i 
minst ett ämne i grundskola åk 1-9, kommunala skolor, andel. 80 77,8 75  

Årsarbetare i fritidshem med pedagogisk högskoleexamen, 
andel 47 47,7 45,9  

Indikatorer för personal publiceras under mars 2021. 

2.4.2 Politiska inriktningar och uppdrag 

Inriktningar 
Verksamheten ska sträva mot att bli Sveriges bästa grundskola och alla elever ska, utifrån sina 
förutsättningar, utmanas för att utvecklas och kunskapsresultaten ska öka. Arbetet med skolutveckling 
ska drivas i samverkan mellan politik, förvaltning och personalföreträdare. Verksamheten ska också 
verka för att skolor med annan huvudman kan etableras i kommunen. 

Uppföljning av politiska inriktningar 

Den politiska majoritetens inriktning är att Härryda kommun ska ha Sveriges bästa skola. Sektorn 
ska mäta sig med de kommuner som har bäst skolresultat och bäst förutsättningar för personal i 
skolan. Majoritetens strategiska plan anger en ambitionsnivå med en väl fungerande skola där alla 
elever når sin fulla potential och personal kan fokusera på kärnuppdraget. 
Som ett första led i arbetet för Sveriges bästa skola skapades en processgrupp bestående av 
politiker, tjänstemän, skolchef, rektorer, lärare och fackliga ombud. Utifrån tre prioriterade delar 
- lärare, arbets-/lärmiljö samt resultat - fick gruppen i uppdrag att ta fram utvecklingsområden med 
tillhörande indikatorer att följa upp över tid. Arbetet resulterade i sex utvecklingsområden: 

• lärare med fokus på kärnuppdraget 
• tillitsfulla relationer mellan lärare och elev 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. 

  
Indikatorer för god undervisning, god arbetsmiljö och höga resultat kommer att följas upp såväl 
kommungemensamt som på varje skola. Implementering och kommunikation av arbetet påbörjas i 
början av år 2021. 
Verksamheten samverkar regelbundet med de etablerade fristående aktörerna. Vid eventuella 
nyetableringar, ska samverkan ske i syfte att ge de bästa förutsättningarna för eleverna i Härryda 
kommun. 
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2.4.3 Ekonomi 

  
Bokslut 

2020 
Budget 

2020 
Avvikelse 

2020 
Bokslut 

2019 

Intäkt 68 406 48 426 19 980 69 033 

Kostnad 711 966 690 156 -21 810 696 962 

Netto 643 560 641 730 -1 830 627 929 

Grundskoleverksamheten visar en negativ avvikelse mot budget om 1,8 mnkr. Detta beror främst på 
underskott inom särskoleverksamheten och för  ett antal grundskoleenheter. 

Särskoleverksamheten visar ett underskott om 3,3 mnkr, där skolskjuts står för hälften av underskottet. 
Det har under året varit totalt sett färre inskrivna elever i särskolan än budgeterat men fler elever än 
tidigare tillhör träningssärskolan och har stora behov vilket ger ökade kostnader. Inför 2021 är 
budgeten för skolskjuts förstärkt och särskolans ram har utökats i takt med väntad elevökning, men 
inte i förhållande till elevernas nu större behov. 

Under 2020 ca 30 elever färre i grundskola och fritidshem jämfört med budgeterat, vilket motsvarar ett 
centralt överskott om 2,4 mnkr. Det var färre elever i den kommunala verksamheten samtidigt som fler 
platser köptes. 

Grundskoleenheterna visar totalt ett underskott om 1,8 mnkr där fem skolor har negativa utfall mellan 
-0,6 och -1 mnkr: Landvetter tidigare, Backa, Skinnefjäll, Rävlanda tidigare, Eskilsby och Hällingsjö. 
Andra enheter har mindre avvikelser mot budget, både positiva och negativa. Grundskoleenheternas 
underskott beror till största del på för höga personalkostnader, vilket ofta beror på riktade stödinsatser 
som enheterna inte har budgeterat för. Under året har man arbetat aktivt för att så långt det är möjligt 
minimera underskotten och nå budget i balans. För att öka stabiliteten på skolorna under pandemin har 
varje rektor givits möjlighet att anställa en fast vikarie utöver ordinarie personalstyrka under hösten. 
Kostnader för detta uppgår till 2,8 mnkr. Riktade statsbidrag för inom Lågstadiesatsningen och 
Likvärdig skola uppgick till 15,8 mnkr där den största delen gått till satsningar som direkt gynnat 
eleverna i deras dagliga undervisning och verksamhet. 

Utöver ovanstående finns ett sammanlagt centralt överskott om 0,8 mnkr till följd av bland annat lägre 
kostnader för kapitaltjänst och vakanser och tjänstledigheter inom elevhälsan. Detta trots att kostnaden 
för enhetsledning, till följd av förstärkning vid sjukfrånvaro, ökade under året samt att statsbidraget för 
maxtaxa sjönk för fjärde året i rad. 

Jämfört med bokslut 2019 har kostnaderna stigit med 15 mnkr vilket beror på elevökning i kommunal 
och fristående regi. Kostnadsökningen består av personalkostnader i form av nyanställningar och 
löneökningar samt IKT-inköp till personal som budgeteras för vart tredje till fjärde år. Kostnader för 
inhyrd personal och vikarier har minskat, trots att skolorna under hösten fått förstärka med vikarier på 
grund av pandemin. Intäkterna har minskat med ca 0,6 mnkr jämfört med 2019, vilket främst beror på 
minskade statsbidrag. 

2.5 Gymnasium 

2.5.1 Grunduppdrag och analys 

Grunduppdrag 
Kommunen ansvarar för att erbjuda alla ungdomar i gymnasieåldern hela det utbud av nationella 
program och inriktningar som den svenska gymnasieskolan och gymnasiesärskolan omfattar, oavsett 
om dessa erbjuds i egen regi eller inte. Utöver de nationella programmen erbjuds även utbildningar 
med av regeringen bestämt riksintag. Kommunen har tecknat samverkansavtal inom GR 
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(Göteborgsregionens kommunalförbund) för att möjliggöra ett brett utbildningsutbud för kommunens 
ungdomar. Gymnasieskolan regleras genom skollagen, gymnasieförordningen och läroplan 2011 (Gy 
11) samt ämnes- och kursplaner. 
 
Gymnasieverksamhetens övergripande uppdrag i Härryda kommun är att förmedla kunskaper och 
stödja elever så att de kan nå gymnasieexamen inom högskoleförberedande program och 
yrkesprogram. Verksamheten är en frivillig skolform och målgruppen är elever som är mellan 16-20 
år. Verksamheten ska alltid möta varje elev utifrån hens behov och förutsättningar. 
 
Den pedagogiska målsättningen, Hulebäcksgymnasiets ledstjärnor, är att eleven under sin studietid på 
ungdomsgymnasiet ska må bra, vara trygg och trivas, samt klara av sina studier och nå målen för sin 
utbildning. För att nå dit krävs att verksamheten skapar förutsättningar så att eleven: 
 
•Lär sig att se helheten i sina studier 
•Är delaktig och har inflytande 
•Utvecklar en social kompetens 
•Blir medveten om sitt lärande 
 
Det kommunala ungdomsgymnasiet erbjuder fyra yrkesprogram och fem högskoleförberedande 
program. Vidare erbjuder gymnasiet utbildning för de elever som inte är behöriga genom 
introduktionsprogrammen, där till exempel språkintroduktion är ett av alternativen. Målsättningen är 
att den obehöriga eleven ska bli behörig till ett nationellt program eller komma ut i arbete. 
 
Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) ligger också på gymnasieverksamheten. Aktivitetsansvaret 
innebär att följa upp och hålla sig informerad om de elever folkbokförd i kommunen som fullgjort sin 
skolplikt men inte fyllt 20 år och inte genomför eller fullföljer ett nationella program på 
gymnasieskolan. Ansvaret innebär även att bidra med insatser som möjliggör för den unge att starta 
upp eller fullfölja gymnasial utbildning. 

Informationstal 

  Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Bokslut 
2020 

Antal elever på Hulebäcksgymnasiet 1 789 1 716 1 716 1 770 

Antal ungdomar i gymnasieverksamhet, Härryda kommun 1 412 1 414 1 479 1 520 

Uppföljning av grunduppdrag 

Hulebäcksgymnasiet har högt söktryck och rektorer på samtliga skolenheter arbetar med att fylla 
utbildningsplatserna med förstahandssökande. Målsättningen har varit att de elever som valt 
Hulebäck inför gymnasiet också ska vara kvar i gymnasieverksamhet under hela studietiden och inte 
välja om till annat alternativ, vilket gymnasiet lyckats med då samtliga program har få elever som 
gör omval. 
Hulebäcksgymnasiets nationella program har hög andel elever som klarar sin gymnasieexamen. 
Skolan har de senaste åren legat över rikssnittet på både yrkesförberedande och 
högskoleförberedande program. Betygsanalysen visar att satsningar på utvecklandet av formativ 
bedömning, aktivt lärande och baslektionsupplägg har varit framgångsfaktorer tillsammans med 
elevhälsans främjande och förebyggande arbete där specialpedagogen tycks vara en extra viktig 
resurs. 
Den viktigaste orsaken till varför elever inte når målen för gymnasieexamen är att det inte i 
tillräckligt stor utsträckning genomförts anpassningar för att arbeta med den den psykiska ohälsan 
och frånvaron. Under 2019 har därför skolledningen tillsammans med elevhälsans personal 
fokuserat på att ta fram en gemensam elevhälsoplan som ska fungera som ett stöd till 
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programspecifika elevhälsoplaner. Planen är ett verktyg för att över skolenheterna gemensamt ta 
fram extra anpassningar och särskilt stöd som gynnar elevers psykiska hälsa och främjar närvaron. 
För att ytterligare stärka elevernas resultat och motverka den psykiska ohälsan har gymnasiet under 
höstterminen 2020 beslutat att arbeta med fokusområdena inkluderande arbetssätt och digitalisering. 
Andelen lärare med lärarlegitimation är fortsatt hög och det märks att Hulebäcksgymnasiet är en 
attraktiv arbetsplats vid de få tillfällen gymnasiet annonserar lediga tjänster. En av 
framgångsfaktorerna i detta arbete har varit välriktade kompetensutvecklingsinsatser samt flera 
samarbeten med universitet och andra lärosäten. Många av lärarna på Hulebäcksgymnasiet har 
akademiska kunskaper på forskarnivå och rektorerna arbetar för att i tjänstefördelningen möjliggöra 
tid för att kunna kombinera egen forskning med undervisning på Hulebäcksgymnasiet. 
Eleverna på Hulebäcksgymnasiet är nöjda med sin skola och gymnasiet ligger över såväl snittet för 
GR som snittet för riket inom området trivsel och trygghet. De områden som skolan behöver arbeta 
ytterligare med är "stimulans" och "veta vad som krävs", något som arbetslagen arbetar med inom 
ramen för respektive skolenhet. 

Kvalitetsindikatorer 

  Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Bokslut 
2020 

Gymnasieelever med examen inom 4 år, andel (%) 78 81,3 82,3 83 

Lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett 
ämne, andel (%) 94,9 95,5 98,7 96,9 

Enkät år 2: Jag är nöjd med min skola som helhet, andel 
positiva svar (%) 88,4 89,9 89,9 82 

2.5.2 Politiska inriktningar och uppdrag 

Inriktningar 
Verksamheten ska erbjuda den bästa utbildningen i Sverige och alla elever ska, utifrån sina 
förutsättningar, utmanas för att utvecklas. Andelen elever med examen inom fyra år, inklusive IM, ska 
fortsätta att öka. Arbetet med skolutveckling ska drivas i samverkan mellan politik, förvaltning och 
personalföreträdare. Verksamheten ska också verka för att skolor med annan huvudman kan etableras i 
kommunen. 

Uppföljning av politiska inriktningar 

Hulebäcksgymnasiet lyckas väl med att ligga i framkant med skolutveckling och användandet av 
pedagogiska metoder som bygger på vetenskaplig grund. En framgångsfaktor i detta arbete har varit 
den nära samverkan som skolans lärare har med universitet och högskolor. Gymnasiet har fastställt 
kompassriktningen och fastställt visionsmål och delmål för verksamheten. Målen är förankrade i 
politiska inriktningsmål, kompetensförsörjningsbehov utifrån analyser av SAMSYV-plan (studie- 
och yrkesvägledning som hela skolans ansvar), analyser av elevhälsoplan och betygsresultat. 
Hulebäcksgymnasiets skolutvecklingsråd, där förstelärare och skolledning möts för att diskutera och 
vidareutveckla skolan, har fungerat väl under året. Hulebäcksgymnasiet har lyckats med 
målsättningen att starta upp ett samarbete med Peder Skrivares gymnasieskola i Varberg för att 
kvalitetssäkra den vetenskapliga grunden genom att spegling mot annan likvärdig aktör inom 
utbildningssektorn. Dock har arbetet fått utformas på ett annat sätt än det var tänkt från början 
eftersom gymnasieskolorna under pandemin inte haft möjlighet till att mötas fysiskt. 
Skolutvecklingsrådet har även initierat ett utvecklingsarbete kring kollektivt lärande inom 
fokusområden digitalisering och inkluderande arbetssätt. 
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För att vår utbildning ska vara bäst i Sverige krävs att den bästa personalen arbetar på 
Hulebäcksgymnasiet. Detta säkerställs genom att satsa på kompetensutveckling i linje med 
kompassriktningen samt tillsammans med personalfunktionen arbeta för att renodla läraruppdraget. 
På Hulebäcksgymnasiet ska det vara lätt att vara lärare och rektor ska ha tillgång till stödfunktioner 
som underlättar uppdraget för både lärare och elevhälsans personal. Arbetsmiljön för elever och 
personal ska ge god studiero. Gymnasieverksamheten anser att målet är uppnått. En tydlig indikator 
på detta är det höga antalet sökande till utannonserade tjänster. 
Gymnasieverksamheten i Härryda kommun har vid sidan av Hulebäcksgymnasiet ansvar för att 
säkerställa att alla ungdomar 16-20 år folkbokförda i Härryda kommun får en god gymnasial 
utbildning. För att säkerställa uppföljningen har rektor på introduktionsprogrammen tillika ansvarig 
för KAA (kommunalt aktivitetsansvar) sedan hösten 2020 även ansvar för pedagogisk uppföljning. 
Rutiner för överlämningar mellan grundskolan och gymnasiet har förädlats under året. 
Gymnasieverksamheten har systematiserat arbetet och har rutiner för att vid behov följa upp elevers 
närvaro och studieresultat även om de deltar i utbildning hos annan huvudman. För att säkerställa 
detta samarbetar verksamhetschefen för gymnasiet både med kommunala och fristående aktörer i 
regionen. Detta samarbete fungerar väl. Ett exempel på detta är det goda samarbete som gymnasiet 
har med Fridaskolan i samband med deras uppstart hösten 2020. 

2.5.3 Ekonomi 

  
Bokslut 

2020 
Budget 

2020 
Avvikelse 

2020 
Bokslut 

2019 

Intäkt 116 629 100 696 15 933 109 106 

Kostnad 277 023 278 681 1 658 272 312 

Netto 160 394 177 985 17 591 163 206 

Gymnasieverksamheten som helhet visar en positiv avvikelse mot budget om 17,6 mnkr. 
Antalet Härrydaungdomar inskrivna på någon gymnasieutbildning har varit något lägre än budgeterat, 
och märks på kostnadssidan genom att verksamheten köpt ca 20 färre platser. Kostnaden per köpt plats 
är dessutom lägre än budgeterat snittpris. Sammantaget motsvarar detta ett överskott om ca 3 mnkr. 
Även inom gymnasiesärskolan finns ett överskott till följd av färre och billigare köpta platser, om 
totalt ca 0,5 mnkr. Till följd av det lägre antalet gymnasieelever är också kostnaderna för skolskjuts 
ca 1,4 mnkr lägre. 

Fler elever har antagits till Hulebäcksgymnasiet än budgeterat. Som exempel kan nämnas den extra 
ekonomiklassen som startade hösten 2019, liksom att rektorerna har fyllt på med elever när lediga 
platser i åk 2 och 3 uppstått. Totalt innebär detta ca 60 fler sålda platser motsvarande ett överskott om 
ca 6,9 mnkr. Elevantalet var som högst under höstterminen, vilket bär in i 2021. En översyn av 
organisationen har medfört ökad undervisningstid och minskad administrativ tid för pedagogerna. 
Hulebäcksgymnasiet är en kostnadseffektiv skola där kostnaden per inskriven elev för år 2020 är lägre 
än budgeterat. 

Hulebäcksgymnasiet har bedrivit undervisning på distans under stora delar av våren samt sen höst. 
Som en följd av detta är vårens måltidskostnader ca 3,8 mnkr lägre. Samtliga gymnasieelever 
folkbokförda i kommunen blev erbjudna lunch på närmaste grundskola men endast en bråkdel nyttjade 
detta. Under senhösten utökades detta erbjudande till att även inbegripa alla på Hulebäcksgymnasiet 
inskrivna elever. Tidig höst innebar istället en logistisk utmaning i fråga om att kunna hålla avstånd 
under lunchen, varför lokalen för före detta Tellus tagits i anspråk som extra matsal till en 
hyreskostnad om ca 0,3 mnkr. 

Ytterligare effekter av pandemin är att kostnader för läromedel, utrustning och datastöd samt extra städ 
är högre än budgeterat. Samtidigt är kostnader för studentfirande samt fortbildning, konferenser och 
andra aktiviteter för pedagoger lägre än ett vanligt år. Dessa poster tar i stort sett ut varandra. 

Jämfört med 2019 är intäkterna ca 7,6 mnkr högre, vilket förklaras av att fler elever har antagits till 
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Hulebäcksgymnasiet och att verksamheten därigenom har sålt fler platser. Kostnaderna är ca 4,7 mnkr 
högre, vilket framförallt beror på en volymökning med ca 40 fler elever i gymnasieålder än föregående 
år. 

2.6 Kultur och fritid 

2.6.1 Grunduppdrag och analys 

Grunduppdrag 
Kulturverksamheten ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till 
kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Verksamheten ska främja kulturens ställning i kommunen 
och intresset för bildning, upplysning och kulturell verksamhet i övrigt. Verksamheten bidrar genom 
ett brett och professionellt kulturutbud till en god livskvalitet för medborgarna. 
 
Verksamheten ska vara väl känd och tillgänglig så att alla medborgare erbjuds goda möjligheter att 
delta. Kulturen ska vara en självklar och tydlig del av samhällsbygget och präglas av ett innehåll som 
utifrån en demokratisk värdegrund fokuserar på frågor om öppenhet, tolerans och om allas lika värde. 
 
Kulturskolan ska skapa förutsättningar för att ge alla barn och unga rätt till kulturella upplevelser och 
konstnärligt utövande. Kulturskolan ger barn och unga möjligheter att växa genom konst och kultur. 
Kulturskolan omfattar kursverksamhet för åldrarna 5-20 år och samverkar med grund- och 
gymnasieskolan samt deltar i regionala och internationella samarbeten. 
 
Kulturhusen och biblioteken är platser med rum för upplevelser, inspiration, skapande, lärande och 
möten. I kulturhusen samsas bibliotek med ateljé, utställningsytor, dansgolv, plats för föreningsliv och 
scener. Kulturhusen och biblioteken ska vara en synlig och självklar resurs och spela en central roll för 
människors kulturliv. De ska främja allas möjlighet till kulturupplevelser och ge utrymme för var och 
en att utveckla sina skapande förmågor. 
 
Den offentliga konsten är en viktig del av kommunens identitet och i samhällsbygget. Verksamhetens 
arbete med den offentliga konsten sker i bred samverkan med andra sektorer i kommunen och i dialog 
med medborgarna. 
 
Den lagstiftning som är särskilt inriktad mot verksamheten är bibliotekslagen. 
 
Fritid ungdom arbetar främjande och relationsskapande på olika mötesplatser för alla kommunens 
ungdomar i åldersgruppen 12-20 år. Enheten har också ett kommunövergripande uppdrag att arbeta 
med ungas inflytande i frågor som rör deras vardag och framtid.  
 
Föreningsservice främjar och stöttar kommunens föreningsliv genom konsultation och samverkan, 
bidragsgivning samt administrativt stöd via Föreningsnavet. Enheten ansvarar för fördelning och 
uthyrning av träningstider i idrottsanläggningar till föreningar, uthyrning av anläggningar och lokaler 
till privatpersoner samt handläggning av lotteritillstånd utifrån lotterilagen. Sommartid tillhandahåller 
enheten simskoleverksamhet i kommunens olika delar. 

Informationstal 

  Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Bokslut 
2020 

Antal kursplatser i kulturskolans terminskurser 1 689 1 726 1 778 1 755 

Antal utlån biblioteken 387 510 380 000 360 000 360 000 
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  Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Bokslut 
2020 

Antal besök kulturhuset 490 098 496 690 493 296 352 000 

Antal ungdomar 7-20 år, Härryda kommun 7 382 7 589 7 782 7 948 

Antal mötesplatser som Fritid ungdom ansvarar för eller 
stödjer 10,5 8 7 7 

Antal bidragsberättigade föreningar 130 130 130 130 

Antal barn som deltar i simskolan 203 259 247 331 

Antal deltagartillfällen (LOK-stöd) 261 560 290 549 287 315 286 697 

Uppföljning av grunduppdrag 

2020 har varit ett speciellt år. Alla människor och verksamheter har påverkats av covid-19 i 
vardagen. Kultur och fritid har arbetat för att bibehålla en normalitet och bygga upp en flexibilitet 
för anpassningar under året. Kreativitet och lösningsfokuserat arbete har präglat verksamheterna. 
Anpassningar, lyhördhet och nya förhållningssätt till publikarbete och att utnyttja lokaler och ytor 
på ett tryggt sätt har varit i fokus. Konsekvenserna för verksamheten har varit ekonomiska men 
omständigheterna har även påverkat hur många besökare som fått del av våra arrangemang och 
mötesplatser. Under året har en rekryterad enhetschef och verksamhetschef påbörjat sina uppdrag i 
kommunen. 
  
Kulturverksamheten 
Kulturhus  
Kulturhusen erbjöd i början av året sitt vanliga, breda kulturutbud i form av program, aktiviteter och 
utställningar, för alla åldrar, med fokus på barn och unga. Året inleddes med filmfestivalmingel och 
två jubileer. Mölnlycke kulturhus firade 30 år och Landvetter kulturhus 5 år. Det blev ett firande 
som involverade samarbeten och mycket välbesökta jubileumsprogram. 
Utbudet i kulturhusen, som har ambitionen att vara generöst, hållbart och angeläget, innehöll allt 
från lördagscafé med orientalisk musik till Riksteaterns föreställning om kriminell livsstil. 
Programverksamheten har varit fördelad i de östra kommundelarna och Landvetter kulturhus och 
Mölnlycke kulturhus. Vuxenprogrammet anpassades i stor utsträckning till en mindre publik efter 
de rådande coronarestriktionerna och programpunkter genomfördes under starten av hösten. 
Barn och ungdomsarbetet kunde i stor utsträckning hållas igång trots pandemin. Vi vet att det har 
varit betydelsefullt för de som deltar i bokcirklar, klubbar och öppna aktiviteter. I Landvetter är 
ungas delaktighet och aktivitet en viktig del av husets verksamhet. Det särskilda fokuset på 
ungdomsverksamheten med vidgat utbud har lockat till sig unga deltagare i löpande verksamhet 
som har ökat med cirka hundra personer sedan förra året. Här har olika grupper kunnat mötas i 
gemensamma intressen för cosplay, dans och i arrangörskap. I samarbete med kulturskolan har 
Kultfabriken utvecklats under året att bli en aktivitet för unga som är intresserade av 
musikproduktion. Till våren 2021 stärks detta upp med fritid ungdoms verksamhet för 
musikintresserade unga. 
Kommunens konsthall, Nemeshallen, har presenterat etablerade konstnärer som är både lokalt och 
regionalt verksamma. På andra platser i kulturhusen har utställningar visats med tonvikt på det 
lokala inom konsthantverk, slöjd och design. Det har även funnits plats för amatörer med 
anknytning till Härryda kommun, med tonvikt på ungdomar. 
Bibliotek 
Biblioteket har varit öppet och tillgängligt under större delen av året. Olika anpassningar har gjorts 
för att underlätta användandet och säkra tillgången till service. Bland annat har biblioteket erbjudit 
en rad färdigpackade bokkassar för utlån, både för vuxna och barn, förstärkt Boken kommer-
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verksamheten för den som inte själv kan ta sig till biblioteket, utökat antalet omlån och tillfälligt 
tagit bort övertidsavgifter på försenad media. Omställningen har inneburit en förstärkning av och 
betoning på bibliotekets digitala tjänster. PressReader ger tillgång till över 7 000 dagstidningar och 
tidskrifter på ett 60-tal språk, Cineasterna erbjuder strömmande film och Libby e-böcker och e-
ljudböcker. Samtliga tillgängliga via bibliotekskortet. Under året har drygt 7 000 e-böcker laddats 
ner, närmare 2 000 filmer och PressRedaer har använts flitigt med högst användning på de större 
svenska dagstidningarna, men även engelskspråkiga The Guardian och Washington Post. Det 
innebär en ökad service och kvalitetshöjning av den kommunala biblioteksverksamheten. 
Sommarboken genomfördes, ett läsfrämjandeprojekt, där syftet är att uppmuntra till lustfylld 
sommarlovsläsning och vänder sig till barn mellan 8–12 år. Sommarboken har olika teman och 
lyfter olika metoder varje år. Sommarens bokcirkel för vuxna genomförs som walk and talk. 
Med syfte att alla ska ha tillgång till litteratur och samhällsinformation, oavsett läsförmåga eller 
funktionsnedsättning, erbjuder biblioteket en rad läsformat. För personer som på grund av hög ålder, 
sjukdom eller funktionsnedsättning har svårt att ta sig till biblioteket finns tjänsten Boken kommer. 
Biblioteksverksamheten har också under året genomfört ett fortbildningsprogram för samtlig 
personal med tema mångspråk. 
Den 5 maj 2020 blev Rävlanda bibliotek ett Meröppet-bibliotek. Invånare över 18 år kan kvittera ut 
en nyckeltag och ha tillgång till sitt bibliotek kl. 7-21 varje dag, även när biblioteket inte är 
bemannat. 
Kulturskola 
Kulturskolan har bedrivit verksamhet i alla kommundelar för att ge alla barn och ungdomar 
möjlighet att utöva och ta del av kulturella upplevelser. Tillgång och efterfrågan är i stort sett i 
balans, även om det till vissa kurser blir kö under en tid. Undervisningsformer och arbetssätt har 
fortsatt att utvecklas för att möjliggöra kvalitativ gruppundervisning och kunna ta emot fler 
deltagare. För att ytterligare vidga tillgängligheten och nå ut till fler barn och unga har det 
genomförts gratis lovkurser och öppen verksamhet med stöd av statliga utvecklingsmedel. Den 
öppna verksamheten har även riktats till befintliga elever som vill fördjupa sina kunskaper eller 
prova på nya ämnen. Härrydas kulturskola har ett samverkansavtal med Bollebygd kommun att 
bedriva kulturskola även i grannkommunen. Det har varit en uppskattad frivillig verksamhet och 
antalet platser har utökats under året. 
Kultur i skolan och förskolan 
Arbetsgruppen Kultur i skola och förskola har bedrivit verksamhet utifrån att alla barn/elever under 
ett läsår ska ta del av kulturupplevelser förmedlade av professionella konstutövare. Skapande skola-
projekt och den kultursatsning per skolelev är det som ingår i samordningsansvaret. Anpassningar 
och framskjutna planer har påverkat verksamheten under året. 
Offentlig konst 
Upphandlingen av offentlig konst har gjort att kommunen fått gott renommé bland konstnärer, 
konstnärsorganisationer, institutioner, andra kommuner och regioner runt om i landet. Ansvarig 
planeringsledare har under året deltagit i olika konstseminarier och har också redogjort för hur 
kommunen upphandlar den offentliga konsten. Flera kommuner har dessutom hört av sig för att få 
veta mer om kommunens modell, som av en konstkonsulent på regionen fått namnet 
Härrydamodellen. Arbetet med att skapa delaktighet och medborgarinflytande i processen runt 
gestaltningen offentliga konstverk i kommunen är ett förvaltningsövergripande arbete. Samarbete 
med samhällsbyggnad och tekniska sektorn är grunden för att det ska bli en så lyckad process som 
möjligt. Planeringsledaren ingår i en regional referensgrupp som tagit fram ett verktyg som utgör ett 
stöd för sektorsövergripande arbete med offentlig konst och planer finns att utveckla det digitalt i 
mer interaktiv riktning. 
  
Fritidsverksamheten 
Föreningsservice  
Föreningsservice har under första halvåret 2020 främjat och stöttat föreningslivets 
värdegrundsarbete genom kommunens certifiering. I detta ingår bland annat ledarutveckling, 
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demokrati och delaktighet, jämställdhet, mångfald, nolltolerans mot mobbning och kränkningar. 
Under våren intensifierades arbetet med totalöversynen av kommunens föreningsbidrag. För att 
vidga perspektiven och samla in synpunkter kring principer för fördelning av det ekonomiska, fanns 
en särskild arbetsgrupp från välfärdsnämnden som var involverad i arbetet och rådet för idéburna 
organisationer hade ett uppdrag som referensgrupp. Flera workshops där alla föreningar i 
kommunen bjöds in genomfördes. Förvaltningen har lämnat in förslag på reviderat föreningsstöd till 
den politiska organisationen för beslut hösten 2020 och möjligt införande under 2021. 
Det pågår också ett arbete med en totalöversyn av kommunens föreningsbidrag och taxor. 
Föreningsservice har bidragit med föreningslivets perspektiv på ett antal pågående 
anläggningsprojekt i kommunen. I detta arbete har föreningsservice en dialog med berörda 
föreningar. 
Fritid Ungdom 
Fritid ungdom har arbetat främjande och relationsskapande på sju olika mötesplatser för ungdomar, 
tre öppna skolor, Studio 13, Studio 11, spontanidrotten och Musikens hus. Senare delen av 2020 har 
digitala mötesplatser varit en del av arbetet. Utöver dessa mötesplatser har fritidsledarna haft viss 
del av arbetstiden förlagd till kommunens senaredelsskolor. 
Ungdomar har givits möjligheter att vara delaktiga och styra innehållet på mötesplatserna och under 
loven genom olika metoder såsom idéverkstad, förslagsvägg, möten och samtal. 
Fritid ungdom har arbetat kommunövergripande med ungas inflytande genom bland annat 
Ungdomsrådet, elevråden samt arbetsgruppen för LUPP (lokal uppföljning av ungdomspolitiken). 
Enhetschefen för fritid ungdom ingår i samverkansmodellen SSPF (socialtjänst, skola, polis och 
fritid). 
Under sommaren resurssattes fritid ungdom med mer tillgänglig verksamhet för unga utifrån att fler 
semestrade hemma i kommunen. 
Friluftsarbetet  
Samarbeten och utveckling rörande våra vandringsleder och friluftsområden har pågått under året. 
Kommunekolog och näringslivsenheten har ingått i arbetet att skapa förutsättningar för att 
tillgängliggöra den stora tillgången på fri rekreationsyta i kommunen. I det friluftsfrämjande arbetet 
ingår det att möjliggöra utveckling även utanför kommungränserna då människors rörelsemönster 
och mobilitet i skog och natur inte har någon geografisk begränsning. Sjuhäradsleden och 
Vildmarksleden är två sträckningar som finns med i utvecklingsarbetet. 
Fritidsbanken 
Kommunens utlåningsservice av frilufts- och idrottsutrustning har varit verksam under året. Det är 
en del av en service för invånarna där in- och utlåning administreras och genomförs under årets alla 
månader och utbudet påverkas av årstiden. 
  
Särskilt fokus under 2020 
Trygghetsarbete 
Under 2020 har det varit särskilt fokus på att skapa trygghet kring Landvetter centrum. Platsen runt 
kulturhuset och verksamheten i huset har påverkats av oroligheter sedan hösten 2019. Under vintern 
2020 nåddes en kulmen av oroligheter då en ung person mördades på busstationen utanför 
kulturhuset. Händelsen påverkade inte bara de närmast drabbade utan invånare i hela Härryda. För 
kultur och fritid har händelsen påverkat hela året utifrån att bearbeta och arbeta med unga, familjer 
och medarbetare som behövt extra stöd. Oroligheter och otrygghet kan vara en del verksamheten i 
olika perioder men under 2020 har särskilt fokus krävts av framförallt fritid ungdom och kulturhuset 
i Landvetter för att återskapa god arbetsmiljö. Verksamheterna har arbetat på olika sätt för att återgå 
till stabilitet och arbetat med trygghetsskapande åtgärder i samverkan, i exempelvis SSPF (skola, 
socialtjänst, polis och fritid), vilket är ett forum för både kortsiktig lösningsorientering och 
långsiktigt preventionsarbete. 
Gemensamma projekt 
När flera ungdomar stod utan feriepraktik i och med pandemin öppnade Landvetters kulturhus och 
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Kulturskolan upp för att ta emot fler praktikanter. Upplägget för feriepraktikanterna fungerade väl 
med fokus på konstnärligt skapande för digitala kanaler med ett hållbarhetstema som utgångspunkt. 
Projektet Kommunkoreograferna lyckades trots svårigheten med pandemin att till slut skapa ett 
filmiskt verk och fotoutställning som tolkade hur det är att leva som riskgrupp under en pandemi. 
Det gjorde de tillsammans i en kvalitativ process med Hindås-gruppen och verksamhetens 
kultursamordnare var högst delaktiga i att ro projektet i hamn. 
Det kommunövergripande Stärkta bibliotek-projektet Bokcykeln för uppsökande arbete är startklart. 
Biblioteken har gemensamt tagit fram grafiska produkter, cyklar och profilkläder som är redo att 
användas så snart smittläget tillåter. 
Digitalisering 
Kompetensutveckling, utvecklingsarbete, nya plattformar och ökad digital interaktion har varit i 
fokus under 2020. Kultur och fritid har gjort ett stort utvecklingsarbete inom alla enheter. Insatser 
för att möjliggöra och effektivisera intern såväl som extern kommunikation har genomförts och 
kommer vara ett långsiktigt arbete i syfte att öka tillgängligheten till tid, rum och upplevelser för 
invånarna i Härryda. Inom verksamheten handlar det om en digitaliseringsprocess som innefattar 
konstnärligt, pedagogiskt och trygghetsskapande arbete. 
Tillsammans med GIS-enheten inom verksamheten mark och exploatering har information, 
bildmaterial och placeringsdata för den platsspecifika konsten tagits fram och lagts in i kommunens 
digitala kartsystem. GIS är ett geografiskt informationssystem för att samla, hantera och analysera 
data. Från 2020 kan man via kommunens hemsida söka de olika konstverken på kartan och få 
information om vart och ett av dem genom länkar från kartsidan. Med detta material som bas är 
planerna att ytterligare utveckla dessa sidor och göra dem mer användarvänliga och lättillgängliga. 
Detta arbete går att koppla till kulturnäring och besöksnärings utvecklingsarbete. 
Under året har kultur och fritids digitala kanaler för att nå ut till invånare och intresserade utvecklats 
på hemsida och i sociala medier. Kompetenshöjande insatser har genomförts i samarbete med 
kommunikationsavdelningen, utifrån hur mobiltelefonen kan användas i kommunikation och 
produktion av innehåll. 

2.6.2 Politiska inriktningar och uppdrag 

Inriktningar 
Det är viktigt med öppenhet och transparens avseende arbetet med konstnärlig utsmyckning i 
offentliga miljöer och att möjlighet till inflytande ges till kommuninvånarna. Verksamheten ska också 
verka för att långsiktigt tillse tillgången till idrotts- och föreningsanläggningar och möjligheten för 
medborgarnas möjlighet till rekreation och aktiv fritid. 
 
Genom att i varje fråga beakta effekterna på medborgarnas möjlighet till rekreation och en aktiv och 
hälsosam fritid befäster Härryda kommun sin plats som det självklara valet för nyinflyttning och 
etablering. 

Uppföljning av politiska inriktningar 

Offentlig konst 
Enligt den ordning för hantering av den offentliga konsten som kommunen har beslutat om och som 
verksamheten följer, görs varje gång konst upphandlas en bedömning om i vilken del av processen 
en medborgardialog kan föras. Inför de konstprojekt som påbörjats har olika typer av dialog med 
medborgare och brukare skett utifrån projektens olika förutsättningar. 
Öppna dialoger med medborgare har förts i konstprojekten vid Mölnlycke fabriker – Skulptur vid 
Massetjärn och Ny idrottsarena - samt vid konstprojektet längs å-stråket i Mölnlycke. Samverkan 
med brukare har skett inför de påbörjade projekten på Säteriets bostadsområde och vid 
Fagerhultsskolan i Hindås genom skola och fastighetsägare (dialogprocess). Under hösten kommer 
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konstupphandling av ytterligare ett byggprojekt att dra igång – Landvetter centrum kvarteren 2 och 
3 med Länsmansparken/Landeviparken. I samband med att ett gestaltningsprogram för området togs 
fram under 2018 har diskussioner om konst funnits med som en av delarna i programmet. 
Inför kommande konstprojekt är ambitionen att dessa ska komma med i ett tidigt skede av 
byggprocessen, redan i samband med planarbetet, för att på så sätt kunna få fler involverade i 
projekten. 
Rekreation och fritid 
Det pågår ett arbete med en totalöversyn av kommunens föreningsbidrag och taxor. För att vidga 
perspektiven och samla in viktiga synpunkter kring principer för fördelning av det ekonomiska 
stödet var en särskild arbetsgrupp från välfärdsnämnden utsedd och rådet för idéburna 
organisationer hade uppdrag som referensgrupp. Flera workshops där alla föreningar i kommunen 
bjöds in ägde rum under året. Förvaltningen lämnade förslag på reviderat föreningsstöd till den 
politiska organisationen för beslut under hösten 2020 med en implementeringsplan under 2021. 
Föreningarna har erbjudits möjlighet att ställa frågor och komma med synpunkter på förslaget via 
telefon eller digitala möten under våren. 
Det långsiktiga arbetet med att skapa tillgång till idrottsanläggningar och föreningslokaler sker 
löpande genom medverkan i den kommunövergripande arbetsgruppen för lokalresursplanering. 
Arbetet med att synliggöra och tillgängliggöra kultur och fritids ytor för invånarna i Härryda pågår 
ständigt för att skapa goda förutsättningar för rekreation. Föreningslivet och den idéburna sektorn är 
tillsammans med enskilda invånares engagemang möjliggörare tillsammans med kommunen. 

2.6.3 Ekonomi 

  
Bokslut 

2020 
Budget 

2020 
Avvikelse 

2020 
Bokslut 

2019 

Intäkt 9 161 7 329 1 832 9 973 

Kostnad 104 975 101 840 -3 135 104 065 

Netto 95 814 94 511 -1 303 94 092 

Kultur och fritid visar ett underskott om 1,3 mnkr. Avvikelsen beror till stor del på lägre intäkter i 
form av uthyrning av både idrottshallar och kulturhus som en följd av utbrottet av covid-19. Under 
pandemin har även krav- och förseningsavgifter pausats, vilket innebär ytterligare lägre intäkter för 
biblioteken. Inställd programverksamhet, bio och andra arrangemang har också medfört lägre intäkter 
för kulturhusen i form av inträden. En pågående utredning av taxenivåer för uthyrning av idrottshallar 
till föreningar gör dessutom att de budgeterade intäkterna är högre än de förväntade. Samtidigt som 
intäkterna för uthyrning är lägre har kommunens föreningar behållit samma ekonomiska stöd som år 
2019, enligt beslut i kommunfullmäktige. 

I samband med en tragisk händelse i Landvetter tidigt under våren, har en personalförstärkning inom 
fritid ungdom gjorts. Utökningen bibehölls större delen av året, eftersom möjligheten till resor och 
aktiviteter begränsats och fler har varit hemma. Utöver detta har föreningsservice under våren 
förstärkts med en tillfällig ledningsresurs. Samtidigt medförde de begränsade öppettiderna av 
biblioteken i Hindås och Rävlanda under perioden mars-maj ett lägre behov av vikarier än ett vanligt 
år. Pandemin har ställt kreativiteten på prov och verksamheten har hittat nya arbetssätt och vägar för 
att nå ut till sina olika målgrupper, bland annat bok-, pyssel- och upptäckarpåsar samt digitala 
mötesplatser, vilket i sin tur har inneburit uppgradering och/eller inköp av viss teknisk utrustning. 

Jämfört med 2019 har kostnaderna ökat med ca 0,9 mnkr och intäkterna minskat med ca 0,8 mnkr. 
Orsakerna till detta är lägre intäkter på grund av pandemin som ovan nämnts, samt högre kostnader för 
hyra och städ av fritidsanläggningar. 
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2.7 Utveckling och flerspråkighet 

2.7.1 Grunduppdrag och analys 

Grunduppdrag 
Verksamheten Utveckling och flerspråkighet (UF) består av två enheter: Utvecklings- och stödenheten 
(USE) och Centrum för Flerspråkigt lärande (CFL). Både USE och CFL stödjer och samverkar med 
för- och grundskola i syfte att utveckla en hög och likvärdig kvalitet. 
 
USE har i uppdrag att utifrån behov erbjuda och organisera handledning och professionsutveckling. 
Inom enheten finns specialistkompetens inom elevhälsa samt verksamhetsutveckling med inriktning 
på bland annat digitalisering, hälsa, kommunikation, demokrati och inflytandefrågor.  
 
CFL har i uppdrag att introducera, kartlägga och undervisa nyanlända barn, elever och familjer på 
mottagningsenheten Välkomsten. I detta ingår även att stödja ledare och pedagoger i arbetet med 
mottagandet av nyanlända. CFL erbjuder också studiehandledning och modersmål. Syftet är att ge 
goda förutsättningar för nyanlända barn och elever att klara sin skolgång. 
 
Arbetet inom UF utgår från den gemensamma helhetsidén - Rötter och Vingar. Målet är trygga barn 
och unga som lär och utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. 
 
Från och med augusti 2020 har en omorganisation av verksamheten utveckling och flerspråkighet 
genomförts, där enheten centrum för flerspråkigt lärande (CFL) samt den centralt organiserade barn- 
och elevhälsan flyttats till grundskoleverksamheten. En ny funktion, Verksamhetsstöd UTK, med 
uppdrag att stödja och samverka med hela sektorn i syfte att utveckla en hög och likvärdig kvalitet har 
bildats. 

Informationstal 

  Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Bokslut 
2020 

Antal elever som erbjuds modersmålsundervisning 315 320 401 400 

Antal språk som erbjuds inom modersmålsundervisning 18 18 25 23 

Uppföljning av grunduppdrag 

Under året har en rad förändringar utifrån beslutad budget genomförts. Tellus resurscenter har lagts 
ned och verksamheten ÅterC har flyttat från Mölnlycke till en före detta förskolelokal i Landvetter. 
Verksamheten har minskats med sex tjänster, däribland två psykologer. Utifrån prioriterade mål i 
Sektorsplanen har verksamheten arbetat med en rad olika uppdrag. Enheten har under året fortsatt 
arbetet med implementeringen av O365 genom att ett antal pilotprojekt har genomförts. Former för 
ett nytt systematiskt kvalitetsarbete har tagits fram och en ny plattform för rapportering (Stratsys) 
har upphandlats. Under juni påbörjades implementeringen i en mindre grupp med rektorer som 
fungerade som referensgrupp. Under hösten har strukturen i Stratsys byggts upp och det 
implementerades i för-och grundskolas ledningsgrupper i december. Utifrån översynen av 
Elevhälsan har den centrala elevhälsoplanen implementerats i grundskoleverksamheten under 
hösten 2020. 
Under 2020 har ungdomsrådet tagit form och ett flertal utbildningar har genomförts för att stärka 
elevers delaktighet, bland annat skyddsombudsutbildningar för elever. En lathund för 
elevrådsarbetet har också uppdaterats och implementerats. Funktionschefen för Verksamhetsstöd 
har i uppdraget som barnrättssamordnare, tillsammans med verksamhetsutvecklare från 
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verksamhetsstöd, genomfört informations- och utbildningsinsatser i kommunens sektorsledningar. I 
samverkan med sektorn för socialtjänst och UPH* (ungas psykiska hälsa) har projektet BUMSS** 
(barn- och ungdomsmedicin, socialtjänst, skola) och TSI (tidiga och samordnade insatser) slutförts 
under 2020. Projekten har utvärderats och slutrapporter har sammanställts. Resultaten kommer att 
resultera i en rad insatser och ett fortsatt utvecklingsarbete under 2021. Som exempel kan nämnas 
att det inom TSI skapats rutiner för att arbeta på ett likartat och systematiskt sätt med samordnad 
individuell plan (SIP) som verktyg för samordnade insatser utifrån ett barnrättsperspektiv. 
CFL, Centrum för flerspråkigt lärande, anpassar kontinuerligt verksamheten efter förändringar i 
omvärlden. Som en effekt av den pågående pandemin har färre elever tagits emot under året. Två 
elevgrupper, tillika kvotflyktingar, togs emot under hösten. Under 2019 påbörjades en 
fortbildningsinsats för modersmålslärarna. Utbildningen har fortsatt under innevarande år, även om 
några tillfällen har flyttats fram från vår till höst. Fokus i år har varit på att öka den didaktiska och 
digitala kompetensen samt fördjupa kunskapen kring lagar och regelverk som styr skolans innehåll. 
Enheten erbjuder verksamhet för barn och elever från förskoleålder upp till studentexamen. 
Modersmålsstödet mot förskolan har bestått både i satsningen av det digitala verktyget Polyglutt – 
en bilderbokstjänst för att arbeta med språkutveckling och litteratur i förskolan – och i form av 
språkstöd till vårdnadshavare, barn och personal vid inskolningen. I kommunens grundskola och 
gymnasium finns strax under 600 elever som har rätt till modersmål. Enheten arbetar uppsökande 
och en majoritet av dessa elever deltar i modersmålsundervisningen. Samtidigt märks en minskning 
av studiehandledning, eftersom ett flertal elever nu har genomgått 3-2-1-principen (3 h/v år 1, 2 h/v 
år 2, 1 h/v år 3). 
________________________________________________________________________________ 
*UPH – tilläggsuppdrag till vårdcentraler 
**BUMSS riktar sig mot tre tidigareskolor i kommunen (Backa, Härryda och Säteriskolan) och syftet är att erbjuda tidigt stöd till barn 
och familjer. 

2.7.2 Politiska inriktningar och uppdrag 

Inriktningar 
Verksamheten ska arbeta för att alla elever, utifrån sina förutsättningar, ska utmanas för att utvecklas 
samt arbeta med att stärka barn och unga vuxnas psykiska hälsa. 

Uppföljning av politiska inriktningar 

Sektorn för utbildning och kultur och sektorn för socialtjänst samverkar genom VIS-gruppen 
(verksamhetschefer i samverkan). I januari 2020 blev barnkonventionen lag och en 
barnrättssamordnare som ska ansvara för att leda och samordna arbetet med implementeringen av 
barnkonventionen i hela kommunen har tillsatts och påbörjat insatser. Personal inom båda 
sektorerna har deltagit i föreläsningar om barnkonventionen och SIP-utbildningar (samordnad 
individuell plan) med efterföljande implementeringsarbete. Verktyget syftar till att skapa ett 
helhetsperspektiv av barns behov och samordnade insatser mellan olika verksamheter. 
Ungdomsrådet har under året kommit igång med sitt arbete och projektet InVux där 
Hulebäcksgymnasiet deltar har påbörjats. Projektet syftar till att stärka unga som inte fullgjort sin 
gymnasieutbildning och därmed befinner sig i riskzon för framtida utanförskap. En del andra 
insatser som till exempel föräldraskapsstödsutbildningar har på grund av pandemin fått skjutas på 
framtiden. 
Att alla barn ska lyckas i skolan är vårt gemensamma åtagande i överenskommelse med Västra 
Götalandsregionen. Gemensamma projekt som BUMSS och TSI har avslutats under året. BUMSS 
implementeras nu som ordinarie metod i verksamheterna. TSI avslutas i sin nuvarande form, där 
fokus har varit Barnkonventionen som lag och utbildning i genomförande av samordnade 
individuella planer. Socialtjänsten har under året tagit fram en handlingsplan med rutiner och 
insatser för barn och unga som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck som 
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kommer implementeras i sektorn under 2021. 
Under vecka 48 genomfördes en digital kompetensutvecklingsinsats under temat ”En kommun fri 
från våld”. Fokus var att uppmärksamma och motverka näthat och nätmobbning och digitala 
föreläsningar fanns tillgängliga som ett stöd för pedagogerna i arbetet. Även Vårdnadshavarna 
kunde ta del av den föreläsning som handlade om porrens verklighet och hur unga påverkas av porr 
på nätet. 

2.7.3 Ekonomi 

  
Bokslut 

2020 
Budget 

2020 
Avvikelse 

2020 
Bokslut 

2019 

Intäkt 5 208 1 355 3 853 5 636 

Kostnad 36 754 34 718 -2 036 40 098 

Netto 31 546 33 363 1 817 34 462 

Utveckling och flerspråkighet visar en positiv avvikelse mot budget om 1,8 mnkr. Avvikelsen 
förklaras till stor del av ett minskat behov av studiehandledning, vilket i sin tur delvis är en effekt av 
den begränsade rörelsefriheten i och med utbrottet av covid-19. Det har också gjorts en 
omorganisation med resultatet att lärarna undervisar såväl större grupper som fler timmar än tidigare. 
Verksamheten har dessutom erhållit ett statsbidrag för språkutveckling i förskola, vilket även det 
bidrar till överskottet. 

Inom folkhälsoområdet har en vakant utvecklingsledartjänst funnits under stor del av året. Överskottet 
från denna vakans väger upp omställningskostnader inom övriga verksamheten i form av hyra, 
personal och flyttkostnader. Omställningskostnaderna är en följd av verkställda beslut avseende 
nedläggning av Tellus, flytt av ÅterC och centrum för flerspråkigt lärande från Mölnlycke till 
Landvetter samt minskning av bland annat antalet skolpsykologer inom utvecklings- och stödenheten. 

Jämfört med 2019 är intäkterna ca 0,4 mnkr lägre, vilket i första hand beror på en minskad omfattning 
av externfinansierade projekt. Verksamhetens kostnader är ca 3,2 mnkr lägre, vilket är en effekt av 
verkställda beslut enligt ovan inför budgetåret 2020. 
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3 Sektor för socialtjänst 
3.1.1 Sektorns organisation 

 

3.1.2 Sektorchefen om bokslutet 
Året som gått har präglats av den globala pandemin. Socialtjänsten har prövats på nationell, regional 
och lokal nivå. Behovet av information och samordning har varit stort. En utmaning har varit att gå i 
takt med myndigheters rekommendationer och riktlinjer. En välfungerande vårdsamverkan har varit en 
förutsättning för att klara uppdraget och i regionen liksom i kommunen finns sedan flera år tillbaka en 
struktur och kontinuerlig samverkan som bara behövde intensifieras. Pandemin har ställt stora krav på 
en tydlig ledning och styrning. Sektorns ledningsgrupp, förstärkt med medicinsk kompetens och 
kompetens inom områden såsom kommunikation, personal och säkerhet, har haft en fast mötesstruktur 
sedan mars månad. 

Verksamheten har snabbt tagit till sig ny kunskap och implementerat nya rutiner. Covid-19 har på ett 
gynnsamt sätt påskyndat den digitala utvecklingen till exempel införde vuxenutbildningen 
distansundervisning tidigt i våras. 

Lägesbilden har kommunicerats och varit transparent till berörda. 

Inledningsvis föranledde otillräcklig tillgång på skyddsutrustning stor oro och medförde att 
verksamheten tvingades till egen tillverkning av skyddsförkläden och visir. Sjukfrånvaron har i 
perioder varit hög. Egentestning av medarbetare infördes i ett tidigt skede och har varit ett gott stöd för 
att underlätta återgång i arbete. Under våren inrättades en covidenhet med tio platser för att avlasta 
sjukhusen. 

Under hösten har ett omfattande arbete med sprittspårning gjorts och flera boenden har under perioder 
varit satta i karantän. 

Staten har kompenserat kommunen med 20 mnkr för merkostnader inom verksamheterna för hälso- 
och sjukvård samt omsorg om äldre personer och personer med funktionsnedsättning. Pandemin har 
även påverkat årets resultat genom lägre beläggningsgrad i särskilt boende och färre insatser i 
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hemtjänst, ledsagar- och avlösarservice och daglig verksamhet. Stängning av dagverksamhet med 
bland annat minskade resor som en konsekvens har medfört lägre kostnader. En stödlinje för äldre har 
inrättats för att lindra ensamhet och olika digitala lösningar har använts för att bryta isolering. 

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. Till exempel har 
beläggningsgraden på gruppbostäder ökat, kostnader för köpta platser minskat och några lägenheter på 
servicebostäder omvandlats till ordinärt boende. 

En försenad driftstart av det nya äldreboendet på Säteriet, har inneburit att en plan för inflytt i januari 
år 2022 tagits fram för att säkerställa att de 54 platser som kommunen har avtalat om att köpa nyttjas 
fullt ut tre månader efter öppnandet. 

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. 

Kommunala beredskapsjobb, jobbspår och korta yrkesutbildningar på Komvux är insatser under året 
som har bidragit till att förhindra ökat bidragsberoende. Trots rådande pandemi och ökad arbetslöshet 
har utbetalt försörjningsstöd minskat med 1,2 mkr jämfört med föregående år. 

En effektiv bemanning genom samplanering och gemensam bemanningsenhet har utvecklats under 
året. Det krävs ett fortsatt arbete inom det området för att klara demografiska utmaningar och 
samtidigt minska behovet av outbildade timvikarier. Det har också medfört att funktionsstöd har 
kunnat erbjuda medarbetare bättre anställningsvillkor genom rätt till heltid. En förändring som 
genomförts utan ökade personalkostnader. 

För att stärka stödet till personer med psykisk ohälsa, samsjuklighet och beroendeproblematik har 
särskilda socialpsykiatrihandläggare utsetts och Kreativt center har utökat sina öppettider. Sektorns 
psykiatriteam bidrar med utbildningsinsatser för att höja kompetensen inom området socialpsykiatri. 

Orosanmälningar kring barn som far illa har ökat under året, en utveckling som pågått under flera år 
och som överensstämmer med landet i stort. Verksamheten har medvetet och strukturerat arbetat med 
öppna stödinsatser till barn och föräldrar utifrån inriktningen "hemma först" i syfte att förhindra att 
barn placeras. Trots ökad belastning svarar 86 procent av barnen att de sammantaget är nöjda eller 
mycket nöjda med kontakten med socialsekreterarna. 

3.1.3 Sammanfattning av verksamheternas uppföljning av 
grunduppdrag 

Sektorn har under året systematisk och fortlöpande säkerställt kvaliteten i grunduppdraget bland annat 
genom upprättande av rutiner och riklinjer, avvikelsehantering, kompetensutveckling och 
processkartläggningar. Grunduppdraget har följts upp genom bland annat: 

• patientsäkerhetsberättelse 
• brukarundersökningar 
• kommunen kvalitet i korthet (KKiK) 
• internkontroll 
• sammanställning av sektorns riskanalyser och egen kontroll 
• medarbetarenkät 
• uppföljning av enhetsplaners måluppfyllelse och aktiviteter genom enhetsberättelser 

Grunduppdraget inom vård och omsorg utgår från lagstiftning och präglas av ett salutogent 
förhållningssätt och en helhetssyn med utgångspunkt från den enskildes behov och alla människors 
lika värde. Inom verksamheten har framgångsfaktorer i att bibehålla rättssäkerhet och patientsäkerhet 
trots en ansträngd situation, har varit ett nära ledarskap, en tydlighet i rutiner och riktlinjer och att 
dessa har efterlevts, god tillgång till skyddsutrustning, kompetens hos medarbetare att anpassa sig och 
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ta till sig nya arbetssätt samt en mycket god samverkan internt och externt. Insatser för att bryta den 
isolering som uppstod då besöksförbud infördes på särskilda boenden har kunnat genomföras med 
hjälp av kreativa lösningar samt IT och teknik. Brukarundersökningen inom områdena bemötande, 
trygghet samt delaktighet och inflytande visar på goda resultat.  Utmaningar som verksamheten står 
inför är bland annat att kunna bibehålla de grundkrav på kompetens, kvalitet och kostnadseffektivitet 
som förutsätts idag. 

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. Verksamheten arbetar med stöd av aktuella riktlinjer och följer utvecklingen inom 
rättsområdet. Arbetet ska präglas av god kvalité i utredningar och beslut. Andel brukare som avlider 
med mänsklig närvaro har minskat. Vilket kan förklaras av att fler förväntade dödsfall sker vid en 
oväntad tidpunkt. Vilket kan vara en konsekvens av covid-19. Antalet vuxna som varit placerade 
enligt Socialtjänstlagen eller lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) på Sis- eller HVB-hem 
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. Verksamheten har i stort 
sett fortgått under pandemin men insatserna har i olika lägen genomförts med alternativa arbetssätt och 
metoder för att tillgodose behov. Utifrån resultatet av de årliga brukarundersökningarna har en 
handlingsplan tagits fram som omfattar uppföljning, analys, åtgärder, återkoppling och 
brukardelaktighet. 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 syftet är att öka personalkontinuitet och kompetens samt 
att medarbetarnas rätt till heltid förväntas trygga kompetensförsörjning. 

Verksamhetsområdet för Härryda framtid bygger på idén om alla kommuninvånares möjlighet till 
arbete, studier och egenförsörjning. Som en konsekvens av covid-19 har vuxenutbildningen bedrivit 
distansundervisning, flyktingmottagandet minskade och arbetslösheten har ökat. Som en följd av det 
minskade flyktingmottagandet ser verksamheten att antalet individer som läser SFI och kurser på 
grundläggande nivå också minskar. Yrkeshögskolan ligger på samma elevantal som tidigare, men 
kommer troligtvis att öka under 2021 och framåt då fler förväntas ansöka. Pandemin har resulterat i att 
arbetslösheten ökat i kommunen och då främst bland ungdomar (18-24 år). För att möta detta har 
verksamheten infört verktyg som skall hjälpa människor till egenförsörjning samt för att minska 
försörjningsstödet. 

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, vilket 
överensstämmer med landet i stort. Ökningarna beror främst på ökad medvetenhet och kunskap i 
samhället om barns utsatthet och bättre rutiner i de verksamheter som har anmälningsskyldighet. En 
del av anmälningarna kan kopplas direkt till pandemin och rör barn som redan innan pandemin 
befunnits i utsatta familjer och där situationen förvärrats av isoleringen när nätverket tunnas ut. Antal 
barn som någon gång varit placerad utanför hemmet under året har minskat. Jämfört med förra året så 
har andelen barn som återaktualiserats ökat något. Ej återaktualiserade barn ger en god uppfattning om 
både kvalitén på utredningsarbetet och effekten av de insatser som ges. Ett arbete har initierats i syftet 
att analysera resultatet. 

3.1.4 Politiska inriktningar och uppdrag 

Inriktningar 
Övergripande politiska inriktningar redovisas i den av kommunfullmäktige antagna strategiska planen 
för perioden 2019-2022. Sektorn ska kontinuerligt pröva möjligheten att verksamhet bedrivs av annan 
utförare än kommunen. 
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Sektorn ska arbeta med  
• fokus på barns, ungas och unga vuxnas psykiska ohälsa  
• förebyggande insatser i de miljöer där unga vistas 
• att utöka möjligheten för andra att bygga, äga och bedriva verksamhet för att långsiktigt tillse att det 
finns bostäder av god kvalitet och tillgänglighet för äldres och funktionsnedsattas bedömda behov 
• att införa lagen om valfrihet (LOV) inom vård- och omsorgsboende (SÄBO) 

Uppföljning av politiska inriktningar 

Handlingsplanen för psykisk hälsa för Västra Götalandsregionen syftar bland annat till att stärka 
kommuner och regioner i arbetet med att främja psykisk hälsa och samverka för att minska den 
psykiska ohälsan. Kommunen deltar i projektet Tidiga insatser (TSI) som ska förbättra arbetssätt för 
samordnad individuell plan (SIP) i tidiga samordnade insatser. Syftet är att använda SIP mer 
systematiskt för att stärka den samverkan som sker utifrån barnets bästa och delaktighet i fokus. En 
lokal SIP strategi har tagits fram som följs upp av en samordningsgrupp. 
Samverkansformen SSPF kännetecknas av både förebyggande och riktade insatser till barn och 
ungdomar (7-20 år). Under året har en SSPF-koordinator tillsatts för att samordna och utveckla det 
förebyggande arbetet för den målgruppen. Samarbetet med polisen har intensifierats och fungerar 
mycket bra genom bland annat en modell med orossamtal till familjer där barnen har uppvisat risk 
för att utveckla ett kriminellt beteende. 
Hjortens gruppbostad och dagliga verksamhet upphandlades under våren och första april övertog 
Nytida AB ansvaret för verksamheten. 
Välfärdsnämnden beslutade under hösten att införa LOV inom särskilt boende för äldre med start i 
april år 2022, förfrågningsunderlag och ersättningsnivå är under framtagande. Beslut om att 
upphandla 12 lägenheter i servicebostad i Landvetter är taget och upphandling pågår. 
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3.1.5 Ekonomi 

Driftredovisning 

Resultaträkning 

tkr 
Bokslut 

2020 
Bokslut 

2019 
Bokslut 

2018 
Budget 

2020 

Taxor och avgifter 27 372 25 701 23 723 25 642 

Hyror och arrenden 35 686 35 663 33 626 26 390 

Bidrag 81 899 63 584 86 578 51 914 

Fsg av verksamhet 89 295 87 607 83 913 4 077 

Övriga intäkter 1 242 942 608 122 

Summa intäkter 235 494 213 497 228 448 108 145 

Lönekostnader m.m. 517 409 501 975 488 948 431 162 

Köp av huvudverksamhet 206 928 206 036 209 232 215 846 

Lokalkostnader 62 979 59 193 56 362 56 633 

Avskrivning och internränta 4 191 4 117 4 093 5 360 

Övriga kostnader 140 354 130 125 137 679 123 027 

Summa kostnader 931 861 901 446 896 314 832 028 

     

Nettokostnader 696 367 687 949 667 866 723 883 

Nettobudget 723 883 672 615 643 737  

Avvikelse 27 516 -15 334 -24 129  

Drifttabell 

tkr 
Bokslut 

2020 
Budget 

2020 
Avvikelse 

2020 
Bokslut 

2019 

Sektorsledning 65 825 80 879 15 054 40 504 

Vård och Omsorg 194 481 199 941 5 460 194 074 

Hälsa och Bistånd 165 994 164 160 -1 834 168 634 

Funktionsstöd 136 716 139 598 2 882 160 881 

Härryda Framtid 58 424 62 646 4 222 39 213 

Barn och Familj 74 928 76 659 1 731 84 644 

Nettokostnad 696 368 723 883 27 515 687 950 

Sektor för socialtjänst redovisar ett överskott på 27,5 mnkr som helhet för år 2020. Överskottet består 
till stor del av den budget för alternativ kostnad i väntan på att äldreboendet på Säteriet inte används 
fullt ut. Intäkterna har att ökat med 22,0 mnkr och kostnaderna har ökat med 30,4 mnkr jämfört med 
föregående år. Vilket huvudsakligen beror på hanteringen av covid-19 samt verksamhetsflytten av 
vuxenutbildningen från sektorn utbildning, kultur och fritid till socialtjänst. 
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Den pågående pandemin har genererat merkostnader för sektorn på cirka 24 mnkr. Merkostnaderna 
avser främst personlig skyddsutrustning, bemanning inom äldreboenden och hemtjänst samt vikarier. 
Sektorn har fått ersättning för kommunens merkostnader för verksamheter inom hälso- och sjukvård 
respektive socialtjänst till följd av covid-19 i form av statsbidrag. Trots en stor påverkan på 
verksamhet redovisar både äldreboenden ett överskott på 5,1 mnkr och sjuksköterskeenheten ett 
överskott på 1,6 mnkr. 

Under året har sektorn vidtagit åtgärder som genererat kostnadsminskningar inom bland annat utbetalt 
försörjningsstöd och placeringskostnader av barn och unga. Arbetet med inriktningen "hemma först" 
inom barn och familj har genererat lägre placeringskostnader på cirka 10,2 mnkr. Inom 
försörjningsstödsenheten har arbetet enligt modellen Härryda framtid fortskridit och genererat ett 
minskat utbetalt försörjningsstöd på 1,2 mnkr. Budgettillskottet på 15 mnkr som sektorn fick inför året 
och som syftar till att täcka de underskott som tidigare år funnits inom försörjningsstöd och 
placeringskostnader för barn och unga har alltså inte nyttjats fullt ut. Återställningsbudgeten trappas 
nu ner under de kommande tre åren, varför sektorn fortsätter arbetet med vidtagna åtgärder. 

Investeringsredovisning 

Investeringstabell 

Verksamhet, tkr 
Bokslut 

2020 
Budget 

2020 
Avvikelse 

2020 
Bokslut 

2019 

Sektorsledning 0 1 765 1 765 969 

Vård och Omsorg 2 119 2 271 152 1 207 

Hälsa och Bistånd 47 267 220 103 

Funktionsstöd 490 484 -6 194 

Härryda Framtid 0 520 520 0 

Barn och Familj 22 180 158 0 

Nettoutgift 2 678 5 487 2 809 2 473 

Sektorn redovisar ett överskott på totalt 2,8 mnkr gällande investeringar. Överskottet består främst av 
datainventarier där anslaget inte nyttjas under året. Datainventarier redovisar en budgetavvikelse på 
1,5 mnkr och återfinns inom verksamheten sektorsledning. Reinvesteringar redovisar ett överskott på 
0,9 mnkr och återfinns inom samtliga verksamheter. 

3.2 Ledning 

3.2.1 Uppdrag 
Ledningen har i uppdrag att leda och samordna sektorns olika verksamheter och företräda sektorn 
internt och externt. Sektorns ledning består av sektorschef, verksamhetschefer, administrativ chef och 
utvecklingschef. Dessa ingår också i sektorns ledningsgrupp, som ska ge stöd i beslutsfattande, 
verkställighet och ledarroller så att socialtjänstens chefer och stab uthålligt klarar sina uppdrag och 
mål. 

Socialtjänstens administration svarar för sektorsövergripande uppgifter inom bland annat arkiv och 
diarieföring, ekonomi, IT, lokalplanering, bosamordning samt nämndadministration för sociala 
myndighetsnämnden. 

Inom socialtjänstens ledning finns också funktionen utveckling och uppföljning med uppdrag att ge 
stöd till hela sektorn i utveckling, utredning och uppföljning. Syftet med funktionen är att ge ett sådant 
stöd att verksamheterna kan bedrivas ekonomiskt effektivt, med god kvalitet utifrån politiska mål, 
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gällande lagstiftning och tillämpliga föreskrifter och att skapa förutsättningar för utveckling av 
sektorns verksamheter. Funktionen ansvarar också för sektorns gemensamma kvalitetsledningssystem. 
Inom funktionen finns medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). Det medicinska ansvaret omfattar 
hälso- och sjukvård, habilitering och rehabilitering upp till sjuksköterske-, fysioterapeut- och 
arbetsterapeutnivå och har som målsättning att kommuninvånarna ska få en säker och ändamålsenlig 
hälso- och sjukvård av god kvalitet inom kommunens ansvar enligt hälso- och sjukvårdslagen. Inom 
funktionen finns också socialt ansvarig samordnare (SAS) och medicinskt ansvarig för rehabilitering 
(MAR) som tillsammans med sektorns MAS säkerställer att den vård och behandling som ges inom 
det ansvarsområde som kommunen har är av god kvalitet. 

Inom socialtjänstens ledning finns också ansvaret för kommunens överförmyndarverksamhet, 
familjerådgivning samt entreprenader inom LSS-verksamheten. 

3.2.2 Ekonomi 

  
Bokslut 

2020 
Budget 

2020 
Avvikelse 

2020 
Bokslut 

2019 

Intäkt 14 956 7 245 7 711 10 548 

Kostnad 80 782 88 124 7 342 51 052 

Netto 65 826 80 879 15 053 40 504 

Ledning redovisar ett överskott på 15,1 mnkr, främst med anledning av den budget för alternativ 
kostnad i väntan på att äldreboendet på Säteriet inte använts fullt ut. De ökade kostnader jämfört med 
förgående år avser dels den verksamhetsövergång som genomfördes under våren avseende en 
gruppbostad och en daglig verksamhet från egen regi till entreprenad. Verksamheten har även haft 
ökade kostnader för personlig skyddsutrustning som en följd av covid-19. Jämfört med föregående år 
har även intäkterna ökat främst på grund av statsbidraget för ökade merkostnader till följd av 
pandemin. 

3.3 Vård och omsorg 

3.3.1 Grunduppdrag och analys 

Grunduppdrag 
Verksamheten inom vård och omsorg utgår från socialtjänstlagen (SoL), hälso- och sjukvårdslagen 
(HSL), nationell lagstiftning och mål för äldrepolitiken samt politiska inriktningar och uppdrag för 
vård och omsorg. 
 
Verksamheten präglas av ett salutogent förhållningssätt och en helhetssyn med utgångspunkt från den 
enskildes behov och alla människors lika värde. Brukare inom vård och omsorg ska ges möjlighet att 
leva ett värdigt liv och känna välbefinnande med fokus på självbestämmande, trygghet, integritet och 
bibehållet oberoende. Verksamheten ska verka för att aktivt stödja närstående. 
 
Vården och omsorgen utmärks av respektfulla möten, mänsklighet och omtanke, delaktighet, 
meningsfullhet, inflytande, rättssäkerhet och en ansvarsfull resursanvändning. Verksamheten ska 
tillhandahålla högkvalitativ, evidensbaserad och personcentrerad social omsorg och hälso- och 
sjukvård med upplevd hög kontinuitet, i en välfungerande samverkan med regionen och andra aktörer. 
 
Medarbetare inom vård och omsorg ska få kontinuerlig kompetensutveckling och särskild vikt ska 
läggas vid gerontologi, geriatrik, demens, rehabilitering, habilitering, vård i livets slutskede samt etik 
och bemötandefrågor. Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och 

Page 285 of 463



52(65) 

säkras och ledningssystem ska användas för att planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och 
förbättra verksamheten. 
 
Vård och omsorg består av hemtjänst, dagverksamhet för äldre, korttidsvård och särskilt boende. 

Informationstal 

  Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Bokslut 
2020 

Antal permanenta platser särskilt boende (mätdatum 31/12) 249 261 261 269 

Antal korttidsplatser särskilt boende, egen regi (mätdatum 
31/12) 27 27 27 27 

Antal besök dagverksamhet (totalt under året) 4 004 4 419 3 853 865 

Uppföljning av grunduppdrag 

Året har, med början i mars, präglats av den rådande pandemin och visst utvecklingsarbete har fått 
stå tillbaka för att hantera förhindrande av smittspridning och skydda de sköra äldre. 
Framgångsfaktorer i att bibehålla rättssäkerhet och patientsäkerhet trots en ansträngd situation, har 
varit ett nära ledarskap, en tydlighet i rutiner och riktlinjer och att dessa har efterlevts, god tillgång 
till skyddsutrustning, kompetens hos medarbetare att anpassa sig och ta till sig nya arbetssätt samt 
en mycket god samverkan internt och externt. Insatser för att bryta den isolering som uppstod då 
besöksförbud infördes på särskilda boenden har kunnat genomföras med hjälp av kreativa lösningar 
samt IT och teknik. Den digitala kompetensen har tack vare pandemin utvecklats i ett snabbare 
tempo än innan. Kunskaperna som har förvärvats genom det pågående EFS-projekt kallat MODIG, 
som syftar till att öka den digitala grundkompetensen hos medarbetare genom utbildningsinsatser, 
har kunnat omsättas i olika typer av åtgärder för att bland annat skapa meningsfullhet och 
gemenskap. 
Reflektionsträffar utifrån äldreomsorgens värdegrund som genomfördes vid årets början har fortsatt 
att öka personalens medvetenhet och lett till att de i sitt bemötande är empatiska och stödjande. Den 
individuella genomförandeplanen är utgångspunkten för insatsernas genomförande och utformas så 
att brukares egna förmågor tas tillvara och för att uppnå ökat brukarinflytande. 
Brukarundersökningen inom områdena bemötande, trygghet samt delaktighet och inflytande visar 
på goda resultat. Inom hemtjänsten har regelbundna mätningar av personkontinuiteten genomförts 
månadsvis, i syfte att uppnå förbättringar. En översyn av insatsplanering, bemanning och logistik 
har också skett av samma orsak. 
Året har även inneburit att ställa om tio korttidsplatser till en så kallad covidenhet för att ha 
beredskap att avlasta sjukhusen med brukare som inte längre har behövt specialistvård. Insatser som 
växelvård och dagverksamhet har i vissa fall fått tillgodoses med utökad hemtjänst i det ordinära 
boendet. 
Faktorer för att uppnå goda resultat inom vård och omsorg är en tydlig målstyrning, 
uppdragstydlighet, systematisk kompetensutveckling, en kvalitetsmedveten organisation med 
brukaren i fokus samt en hög grad av kostnadsmedvetenhet. Detta årets resultat har påverkats av den 
rådande situationen vilket haft effekter både på ekonomi och sjukfrånvaro. Utmaningar som 
verksamheten står inför är bland annat att kunna bibehålla de grundkrav på kompetens, kvalitet och 
kostnadseffektivitet som förutsätts idag. 
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Kvalitetsindikatorer 

  Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Bokslut 
2020 

Brukares upplevelse av bemötande 98 97 98 97 

Brukares upplevelse av trygghet 87 88 90 89 

Brukares upplevelse av delaktighet och inflytande 90 86 90 91 

Personalkontinuitet inom hemtjänsten  (antal personal som 
en hemtjänsttagare möter under 14 dagar). 15 17 16 15 

3.3.2 Politiska inriktningar och uppdrag 

Inriktningar 
Äldreomsorgen ska präglas av ett innovativt framåtsyftande tankesätt i en vård och omsorg som 
bedrivs med mänsklighet och omtanke. Äldre ska ha goda möjligheter till en aktiv vardag och ett 
aktivt och meningsfullt liv. En god uppföljning är viktig för varje individ. 

Uppföljning av politiska inriktningar 

För att uppnå ett klimat som präglas av ett innovativt och framåtsyftande tankesätt har 
äldreomsorgen arbetat för att få en kvalitetsmedveten organisation som jobbar med systematik och 
ständiga förbättringar, en tydlig målstyrning, uppdragstydlighet samt systematisk 
kompetensutveckling. Brukaren är i fokus och de reflektionsträffar som regelbundet har genomförts 
skapar en medvetenhet hos personalen och ger förutsättning för att bedriva en personcentrerad 
omsorg som utmärks av mänsklighet och omtanke. Uppföljning är en grundpelare för att jobba med 
förbättringsarbete både på individnivå och verksamhetsnivå, och uppföljning av den individuella 
genomförandeplanen har skett regelbundet och förändringar i hur insatserna genomförs sker utifrån 
brukarens önskemål och svar. Brukarundersökningen inom områdena bemötande, trygghet samt 
delaktighet och inflytande visar på goda resultat. Med hjälp av den ökade digitala kompetensen och 
digitala verktyg har medarbetare gett möjlighet till värdeskapande aktiviteter för de äldre men även 
genom tillgång till bland annat trädgårdar och personalägda hundar som arbetar i verksamheten, 
skapas meningsfullhet. 

3.3.3 Ekonomi 

  
Bokslut 

2020 
Budget 

2020 
Avvikelse 

2020 
Bokslut 

2019 

Intäkt 105 904 31 349 74 555 101 558 

Kostnad 300 385 231 290 -69 095 295 631 

Netto 194 481 199 941 5 460 194 073 

Vård och omsorg redovisar en positiv budgetavvikelse på 5,5 mnkr, vilket är en förbättring jämfört 
med föregående år då verksamheten redovisade ett överskott på 1,0 mnkr. Både intäkter och kostnader 
är högre än föregående år vilket främst beror på hanteringen av covid-19. 

Äldreboenden i egen regi redovisar ett överskott på 5,1 mnkr. Överskottet kan till stor del härledas till 
en lägre beläggningsgrad på boendena som genererat lägre personal- och vikariekostnader. 

Dagverksamheten redovisar ett överskott på 1,7 mnkr, vilket framför allt beror på lägre kostnader för 
resor till och från dagverksamheten som en följd av att verksamheten varit stängd under pandemin. 
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Hemtjänsten redovisar ett underskott på 2,1 mnkr. Anledningen till underskottet beror främst på att 
brukare har avsagt/pausat sina insatser under rådande pandemin parallellt som verksamheten har haft 
svårigheter att anpassa sin bemanning till lägre nivåer av beviljad tid. 

3.4 Hälsa och bistånd 

3.4.1 Grunduppdrag och analys 

Grunduppdrag 
Verksamheten inom hälsa och bistånd utgår från socialtjänstlagen (SoL), hälso- och sjukvårdslagen 
(HSL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), lagen om vård av missbrukare i 
vissa fall (LVM), nationell lagstiftning, gällande avtal och överenskommelser inom Hälso- och 
sjukvårdens område samt kommunfullmäktiges politiska inriktningsmål för Hälsa och bistånd. 
 
Verksamheten präglas av en rättssäker handläggning och tillhandahållande av förebyggande insatser 
samt en god och säker hälso- och sjukvård till kommunens invånare, utifrån målgrupp och behov. 
Beslut ska fattas och insatser planeras och utföras med brukaren/patienten i centrum samt med respekt 
för den enskildes integritet. Fokus är att med ett högkvalitativt, evidensbaserat arbetssätt bibehålla 
individens självständighet och möjliggöra en meningsfull tillvaro och upplevt välmående. 
Handläggningen utförs enligt delegationsordning för myndighetsutövning i enlighet med SoL och 
LSS. Myndighetsutövning sker genom rättssäkra utredningar och beslut. 
 
För målgruppen utsatta vuxna med beroende och samsjuklighet ges insatserna huvudsakligen på 
frivillig grund men kan även, i vissa fall, ges i form av tvångsvård. Verksamheten ska arbeta aktivt 
med att underlätta för de personer som vårdar eller stödjer en närstående. 
 
En stor del av arbetet sker i tvärprofessionella team i samverkan med andra aktörer inom sektorn samt 
med övriga sektorer. Samverkan sker även med externa samarbetspartner inom regionen och med 
brukar- och anhörigorganisationer. 
 
Hälsa och bistånd består av handläggarenhet, vuxenenhet, sjuksköterskeenhet, rehabenhet och 
hälsofrämjande enhet. 

Informationstal 

  Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Bokslut 
2020 

Inskrivna i kommunal HSV (genomsnitt år) 867 930 921 934 

Antal personer med beslut om LSS-insats/månad 
(mätmånad oktober)  279 305 290 

Antal timmar hemtjänst (mätmånad oktober) 11 900 13 187 13 842 12 900 

Antal personer med hemtjänst (mätmånad oktober) 687 705 718 719 

Antal vuxna placerade enligt SoL och LVM 26 28 26 20 

Antal vuxna som har kontakt med vuxenenheten 244 255   

Uppföljning av grunduppdrag 

Antalet personer med hemtjänst är i nivå med år 2019. Samtidigt har antalet hemtjänsttimmar 
minskat jämfört med föregående år. Under året har ett antal personer med mycket omfattande 

Page 288 of 463



55(65) 

vårdbehov erbjudits och flyttat till in på särskilt boende. Ett antal personer med beviljade insatser 
har avstått eller minimerat antalet besök på grund av risken att bli smittad av covid-19. 
Antalet personer som är inskrivna i den kommunala hälso- och sjukvården har ökat och är efter en 
nedgång åter i 2018 års nivå. Där en bidragande faktor kan vara fler boendeplatser inom 
socialtjänstens områden våren 2020. Antalet personer med LSS-beslut har minskat något. 
Andel överklagande från enskild till förvaltningsdomstol som har bifallits är 14 procent. Antal 
överklaganden var 29 stycken och av dessa bifölls fyra. Handläggarenheten arbetar med stöd av 
aktuella riktlinjer och följer utvecklingen inom rättsområdet. Enhetens arbete ska präglas av god 
kvalité i utredningar och beslut. 
Andel brukare som avlider med mänsklig närvaro har minskat något från 96 procent år 2019 till 
92,8 procent år 2020. Vilket kan förklaras av att fler förväntade dödsfall (vilket palliativregistret 
mäter) sker vid en oväntad tidpunkt. En förändring av tillståndet kan ske plötsligt eller att något 
tillstöter, vilket kan vara en konsekvens av covid-19. 
Antalet vuxna som varit placerade enligt Socialtjänstlagen eller lagen om vård av missbrukare i 
vissa fall (LVM) på Sis- eller HVB-hem är totalt sätt på en lägre nivå jämfört med de senaste fem 
åren. Däremot har andelen tvångsvård ökat. Det innebär stora kostnader då vårdtiden är längre i 
genomsnitt och vårddygnskostnaden högre. Fler personer än tidigare år har erbjudits socialt boende. 
Socialt boende är en insats med lägre kostnad per placering, men som ökar i antal. Andelen vuxna 
som har kontakt med vuxenenheten har ökat sett över tid. 

Kvalitetsindikatorer 

  Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Bokslut 
2020 

Ej återaktualiserade vuxna med missbruksproblem 21+ ett 
år efter avslutad utredning eller insats, andel (%) 88 78 96 85 

Andel överklagade till förvaltningsdomstol som bifallits,(%) 0 40 10 14 

Andel brukare som avlider med mänsklig närvaro, (%) 94 91,4 96 92,8 

3.4.2 Politiska inriktningar och uppdrag 

Inriktningar 
Det ska finnas goda möjligheter till aktiviteter och rehabilitering, det gäller också träffpunkter för 
personer som bor i ordinärt boende. Det ska finnas en god samverkan med hälso- och sjukvården och 
en sammanhållen vårdkedja när det gäller rehabilitering och medicinering efter en sjukhusvistelse. 

Uppföljning av politiska inriktningar 

Hälsa och bistånd planerade inför år 2020 att ytterligare utveckla samverkan mellan verksamhetens 
enheter, med sektorns övriga enheter och med regionen. Pandemin har satt ett stort fokus på 
samverkan och hållbarheten i strukturerna för samverkan, även i pressade lägen. Inom 
verksamhetsområdet har de olika enheternas uppdrag och yrkesgruppernas kompetens förtydligats. 
Samverkan med andra enheter inom sektorn har haft fokus på den enskilde kommuninnevånarens 
behov utifrån ett juridiskt, omvårdande, hälso- och socialt perspektiv. Målsättningen har varit att 
kunna leverera en helhet till kommuninnevånaren. Samarbetet med regionen har varit intensivt, 
fördjupat och målinriktat såväl operativt som strategiskt. 
Samverkan vid utskrivning har haft ett stort fokus i och med pandemin och belastningen på 
sjukhusvård. Arbetet med övriga områden inom vårdsamverkan har fortgått även under pandemin 
och som ett led i det arbeten har den grupp som hanterar avvikelser bytt namn till PSYKSAM för att 
bättre återspegla synsättsförändringen. Inom verksamhetsområdet har en organisationsförändring 
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skett med särskilda socialpsykiatrihandläggare. Gränssnittet mellan psykiatri, LSS och olika 
målgrupper för bistånd inom socialtjänstlagen har uppmärksammats både inom sektorns 
organisation och i rättstillämpning. Sektorns psykiatriteam har fått ett förnyat uppdrag som tar sikte 
på utbildningsinsatser för medarbetare inom sektorn. 
Rutin för att säkerställa att information om aktiviteter inom hälsofrämjande enheten når målgruppen 
har tagits fram. Hälsofrämjande enheten har vid flera tillfällen ställt om sin verksamhet på grund av 
smittorisken och restriktioner. Prioriteringar har skett och enheten har minskat storleken på grupper, 
haft individuella kontakter samt organiserat och utfört olika stödinsatser till brukare. Förändringar 
har delvis skett i samverkan med särskilda boenden. Enheten har hittat goda sätt att kommunicera 
sin verksamhet på. Det finns ett bra samarbete med andra aktörer såsom som pensionärsföreningar, 
församling. 

3.4.3 Ekonomi 

Hälsa och bistånd 
Bokslut 

2020 
Budget 

2020 
Avvikelse 

2020 
Bokslut 

2019 

Intäkt 27 530 36 478 -8 948 26 048 

Kostnad 193 524 200 638 7 114 194 682 

Netto 165 994 164 160 -1 834 168 634 

Hälsa och bistånd redovisar ett underskott på 1,8 mnkr, vilket främst beror på ökade kostnader för 
placeringar av vuxna med missbruk och/eller samsjuklighet. Vuxenenheten redovisar ett underskott på 
3,6 mnkr. Verksamheten fortsätter genomlysningen av placeringar av vuxna för att sänka kostnaderna 
och utföra mer vård i egen regi. 

Kostnaden för hemtjänst sjunker jämfört med föregående år främst på grund av att många brukare 
pausar/säger upp sin hemtjänst som en konsekvens av den pandemi som råder. Även den köpta 
korttidsvården redovisar lägre kostnader jämfört med föregående år. Kommunen har knappt haft några 
betaldagar till sjukhusen och korttidsvården redovisar ett överskott på 1,1 mnkr. Likaså 
bostadsanpassningen redovisar likaså ett överskott på 1,0 mnkr. 

Kostnaden för personlig assistans har ökat jämfört med föregående år och redovisar ett underskott på 
2,9 mnkr. Vilket främst kan förklaras av ett ökat behov av assistans som en följd av pandemin. 

Sjuksköterskeenheten och rehabenheten redovisar tillsammans ett överskott på 2,2 mnkr trots en ökad 
belastning på grund av covid-19. 

Förebyggande och hälsofrämjandeenheten redovisar ett överskott på 1,1 mnkr som en konsekvens av 
pausade insatser under covid-19. 

3.5 Funktionsstöd 

3.5.1 Grunduppdrag och analys 

Grunduppdrag 
Grunduppdraget för verksamhetsområdet funktionsstöd syftar till att skapa social trygghet och öka 
möjligheten till ett självständigt liv för invånarna i Härryda kommun. Verksamheten utför beviljade 
insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), biståndsbeslut och öppen 
verksamhet enligt socialtjänstlagen (SoL) samt utför delegerade uppgifter enligt hälso-och 
sjukvårdslagen (HSL). 
 
Stödet riktas till personer med funktionsnedsättning, inom alla åldersgrupper, som omfattas av 
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lagstiftningen. Individuellt anpassat stöd ska tillgodose enskildas behov inom olika livsområden. 
Enligt lagstiftningen ska stödet utformas utifrån den enskildes egna resurser för att stärka den 
enskildes möjlighet till att leva som andra, till att ha ett självständigt liv, till delaktighet i 
samhällslivet, till att bo på ett sätt som är anpassat efter individuella behov, till en meningsfull 
sysselsättning samt till avlastning för anhöriga i omvårdnaden av den enskilde. 
 
Verksamheten ska säkerställa att insatserna är av god kvalitet. Insatserna ska ges i enlighet med mål 
och övriga bestämmelser i lagstiftningen och på ett sådant sätt att stödet tillgodoser den enskildes 
behov och uppnår verksamhetens syfte. 
 
Verksamheten ska tillförsäkra den enskildes delaktighet och inflytande. Barnperspektivet ska beaktas 
utifrån barnkonventionens principer. Helhetssyn och samordning ska utgå från den enskildes samlade 
livssituation med samordnade insatser som ska präglas av kontinuitet. Insatserna ska vara trygga och 
rättssäkra med möjlighet till insyn och inflytande för den enskilde. Verksamheten ska vara 
kunskapsbaserad med personal som har lämplig utbildning och erfarenhet. Resurserna ska utnyttjas på 
ett effektivt sätt för att uppnå verksamhetens mål och uppdrag. 
 
Funktionsstöd består av LSS-boenden, daglig verksamhet, korttidsvistelse, personlig assistans, 
ledsagar- och avlösarservice, kontaktperson samt boendestöd. 

Informationstal 

  Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Bokslut 
2020 

Antal personer med beslut om bostad med särskild service 
enligt LSS 103 111 111 114 

Antal personer med daglig verksamhet 113 117 121 131 

Antal personer med boendestöd 105 95 91 92 

Uppföljning av grunduppdrag 

På grund av pågående pandemi har verksamheten sedan i mars anpassats utifrån givna 
rekommendationer. Verksamheten har i stort sett fortgått men insatserna har i olika lägen 
genomförts med alternativa arbetssätt och metoder för att tillgodose behov. Viss nedgång kan 
noteras i verkställighet, detta vid insatser vars främsta intention inte är att tillgodose grundläggande 
behov och som brukaren själv eller anhöriga tillfälligt har avsagt sig. Bedömningen är att både 
insats- och personalkontinuitet hittills har kunnat uppnås tillfredställande. I slutet av året 
genomfördes åtgärder för att minska antalet brukare i den dagliga verksamhetens lokaler där stöd 
och aktiviteter utgick istället från bostad med särskild service till brukare boende där. 
Verksamhetsövergripande arbete med att säkerställa det systematiska förbättringsarbetet har 
genomförts. Utifrån resultatet av de årliga brukarundersökningarna har en handlingsplan tagits fram 
som omfattar uppföljning, analys, åtgärder, återkoppling och brukardelaktighet. Målsättningen är att 
kunna arbeta på ett strategiskt sätt utifrån resultatet, både på verksamhets- och enhetsnivå samt att 
brukarna ska uppleva det meningsfullt att delta i undersökningarna. 
2020 års resultat från brukarundersökningen för gruppbostad och daglig verksamhet har försämrats 
något. Det är också de verksamheterna där flest begränsningar och förändringar har skett med 
anledning av pandemin. Resultatet för boendestöd och servicebostad påvisar att brukarna 
upplevelser av insatserna har förbättrats. 
Inom bostad med särskild service ligger fortsatt fokus på att utföra boendeinsatsen genom en 
vårdnivå som motsvarar brukarens behov samt möjliggöra en boendekarriär. Anpassat stöd och 
motivationsinsatser har gett önskade effekter. Brukare med ökade vårdbehov har flyttat till boende 
som motsvarar behovet resurs- och miljömässigt och andra brukare har flyttat till mer självständiga 
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boendeformer eller tagit steget till ordinärt boende. Uppföljning av köpta boendeplaceringar har 
medfört att insatsen har kunnat verkställas i egen regi eller har ersatts med andra mindre omfattande 
insatser. Effekterna av omstruktureringen bedöms ha ökat rättssäkerheten för enskilda brukare samt 
kostnadseffektiviteten för kommunen. 
Under våren har öppettiderna på Kreativt center, öppen verksamhet för personer med psykisk 
ohälsa, utökats och fler har motiverats till att delta i verksamheten. Arbete pågår med att utveckla 
verksamheten i syfte att ytterligare bredda möjlighet att tillgodose besökarnas skilda behov. 
Målsättningen är att arbeta inriktat med att skapa förutsättningar för enskilda att komma ut i 
sysselsättning. Resurser och kompetens har kunnat förstärkas genom stimulansmedel från 
överenskommelsen om psykisk hälsa . 
Samplaneringen har påbörjats under året. Mål och indikatorer för uppföljning av arbetet har arbetats 
fram. Syftet med samplaneringen är att öka personalkontinuitet och kompetens samt att 
medarbetarnas rätt till heltid förväntas trygga kompetensförsörjning. 

Kvalitetsindikatorer 

  Bokslu
t 2017 

Bokslu
t 2018 

Bokslu
t 2019 

Bokslu
t 2020 

Upplevd kvalitet inom områdena självbestämmande, trygghet, 
bemötande och trivsel, gruppbostad LSS, andel % 89 70 84 70 

Upplevd kvalitet inom områdena självbestämmande, trygghet, 
bemötande och trivsel, servicebostad LSS, andel % 76 83 78 79 

Upplevd kvalitet inom områdena självbestämmande, trygghet, 
bemötande och trivsel, daglig verksamhet LSS, andel % 79 76 78 73 

Upplevd kvalitet inom områdena självbestämmande, trygghet, 
bemötande och trivsel, boendestöd SoL, andel % 89 87 87 90 

3.5.2 Ekonomi 

  
Bokslut 

2020 
Budget 

2020 
Avvikelse 

2020 
Bokslut 

2019 

Intäkt 32 569 8 324 24 245 26 579 

Kostnad 169 284 147 922 -21 362 187 460 

Netto 136 715 139 598 2 883 160 881 

Funktionsstöd redovisar en positiv budgetavvikelse på 2,9 mnkr, vilket är förbättring jämfört med 
föregående år då verksamheten redovisade ett underskott på 5,8 mnkr. Kostnaderna har minskat med 
18,2 mnkr vilket till stor del beror på den verksamhetövergång som genomfördes under våren av en 
gruppbostad och en daglig verksamhet från egen regi till entreprenad. Intäkterna har ökat med 5,9 
mnkr vilket kan härledas till statsbidraget för merkostnader kopplade till covid-19. 

Köpta platser inom verksamhetsområdet redovisar ett negativt resultat på 0,2 mnkr, vilket kan 
jämföras med föregående år då underskottet var 4,7 mnkr. Förbättringen kan ses som följd av 
avslutade externa placeringar som istället verkställts i egen regi. 

Boende i egen regi redovisar ett överskott på 0,9 mnkr. Det trots den budgetminskning som skedde 
inför året och som var på 2,2 mnkr. 

Daglig verksamhet, inklusive öppen daglig verksamhet, i egen regi redovisar ett underskott på 0,2 
mnkr. Underskottet kan till största del förklaras av ökade kostnader för arbetsresor till och från daglig 
verksamhet. 
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Personlig assistans redovisar ett underskott på 0,4 mnkr, vilket till stor del beror på kostnader hänförda 
till pandemin. 

Ledsagar- och avlösarservice samt boendestöd redovisar tillsammans ett budgetöverskott på 1,3 mnkr 
som en konsekvens av att antalet insatser blivit färre till följd av covid-19. 

3.6 Härryda framtid 

3.6.1 Grunduppdrag och analys 

Grunduppdrag 
Verksamhetsområdet Härryda framtid organiserades 1 januari 2020 och bygger på idén om alla 
kommuninvånares möjlighet till arbete, studier och egenförsörjning. I Härryda framtid ingår enheten 
för försörjningsstöd, arbetsmarknadsenheten (AME), enheten för nyanlända/stödboende, 
vuxenutbildningen samt yrkeshögskolan. Verksamheten bygger på gällande lagar, förordningar och 
riktlinjer inom respektive enhet.  
 
Den nya organisationen strävar efter effektivast möjliga arbetssätt för att kunna lotsa berörda 
kommuninvånare mot målet egenförsörjning. Det kan omfatta förbättrade arbetsprocesser, nya 
utbildningar och kommunala arbetsmarknadsanställningar. Det kan också omfatta hjälp för individen 
att byta riktning i karriären eller komma närmare arbetslivet. De arbetsmetoder som används i 
verksamheten ska i möjligaste mån vara evidensbaserade och omvärldsbevakning är en viktig del 
inom verksamhetsområdet. 
 
I Härryda framtid ingår en strukturerad samverkan med externa aktörer såsom företag och näringsliv, 
försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Samverkan sker även internt med andra enheter i 
kommunen samt regionalt och nationellt i olika nätverk. 
 
För att påskynda integrationen och nyanländas delaktighet i det svenska samhället erbjuds 
arbetsmarknadsinsatser redan under etableringstiden. 

Informationstal 

  Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Bokslut 
2020 

Antal hushåll som beviljas försörjningsstöd 391 419 412 395 

Antal hushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd 185 199 216 213 

Antal deltagare i arbetsmarknadsåtgärder exkl. feriepraktik 106 144 262 248 

Antal kommunanvisade nyanlända 151 103 76 52 

Antal hushåll med ett boendebeslut, enheten för nyanlända 114 155 146 96 

Antal studerande/ individer   940 1 124 

Antal heltidsplatser gymnasial utbildning  182 200 194 

Antal deltagare SFI  334 321 262 

Antal deltagare GRUV  182 156 124 

Antal deltagare inom gr  80 85 91 

Antal studerande i annan kommun  47 61 51 

Page 293 of 463



60(65) 

  Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Bokslut 
2020 

Antal deltagare inom YH  320 282 231 

Antal deltagare inom uppdragsutbildning  0 0 15 

Uppföljning av grunduppdrag 

Som en konsekvens av covid-19 har vuxenutbildningen bedrivit distansundervisning. Verksamheten 
bedömer att en tillströmning av elever kommer att ske under år 2021, då det inte skedde någon 
sådan under året på grund av pandemin. En ytterligare konsekvens av pandemin var att 
flyktingmottagandet minskade. Kommunen har under året tagit emot 48 stycken nyanlända, varpå 
årets kvot låg på 68. Som en följd av det minskade flyktingmottagandet ser verksamheten att antalet 
individer som läser SFI och kurser på grundläggande nivå också minskar. 
Fler invånare i kommunen läser yrkesutbildningar i andra kommuner än tidigare vilket kan härledas 
till att dels har utbudet av yrkesutbildningar ökat, men även att utbildningar med språkstöd ökar 
inom GRvux. Yrkeshögskolan ligger på samma elevantal som tidigare, men kommer troligtvis att 
öka under 2021 och framåt då fler förväntas ansöka. 
Covid-19 har resulterat i att arbetslösheten ökat i kommunen och då främst bland ungdomar (18 - 24 
år). För att möta detta har verksamheten infört verktyg som skall hjälpa människor till 
egenförsörjning samt för att minska försörjningsstödet. Följande insatser har prioriterats under 
2020: 

• Nära samarbete med näringslivsenheten. 
•  Införandet av kommunala beredskapsarbeten. 
• Arbetsmarknadsenhetens (AME) processer ihop med försörjningsstödsenheten för att få 

människor i egenförsörjning har arbetats om och resulterat i kortare ledtider. 
• Ett jobbspår har startats (lokalvårdsutbildning) inom DUA, fler kommer startas under år 

2021. 
• Samverkan inom Härryda framtid har setts över, rätt möten med rätt personer på rätt tid för 

att snabbare få ut människor i egenförsörjning. 
• Samverkan med externa parter Arbetsförmedlingen (AF) och Försäkringskassan (FK) har 

fördjupats i form av olika stödanställningar och rättigheten till sjukförsäkring. 
• Skapandet av ett till servicelag hos AME för att ge större möjligheter till offentligt 

skyddade anställningar (OSA) samt beredskapsanställningar. 

Kvalitetsindikatorer 

  Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Bokslut 
2020 

Antal personer som erhållit stöd via AME och kommit i 
sysselsättning genom arbete eller studier 18 39 47 45 

Antal hushåll inom enhet för försörjningsstöd som blir 
självförsörjande genom arbete, studier och/eller andra bidrag 102 114 99 75 
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3.6.2 Politiska inriktningar och uppdrag 

Inriktningar 
Verksamheten ska arbeta för att Härryda kommun ska ha lägst andel arbetslösa och lägst andel hushåll 
beroende av försörjningsstöd i Sverige i enlighet med ambitionen med Härryda framtid. 
 
Verksamheten ska erbjuda den bästa utbildningen i Sverige och alla elever ska, utifrån sina 
förutsättningar, utmanas för att utvecklas. Detta ska bidra till det prioriterade uppdraget om en låg 
arbetslöshet och ett lågt försörjningsstöd i kommunen, i enlighet med arbetet inom Härryda framtid. 
Arbetet med skolutveckling ska drivas i samverkan mellan politik, förvaltning och 
personalföreträdare. Verksamheten ska också verka för att delar av utbildningen kan bedrivas i annan 
regi 

Uppföljning av politiska inriktningar 

Verksamheten har under året arbetat utifrån målsättningen att Härryda kommun ska ha lägst andel 
arbetslösa och lägst andel hushåll beroende av försörjningsstöd i Sverige. Vuxenutbildningen har i 
samverkan med arbetsmarknadsenheten (AME) startat en kort lokalvårdsutbildning (inom DUA) 
där deltagarna är garanterade en timanställning efter avslutad anställning. AME har startat ett 
projekt (Premiär i Kommunen, PIK) ihop med Alingsås kommun för ny- respektive gammelanlända 
i syfte att stödja gruppen till studier eller arbete. 
Under året har verksamheten även startat nya utbildningar inom vård och omsorg såsom 
barnskötarutbildning samt äldreomsorgslyftet. 
Vuxenutbildningen har ställts inför stora utmaningar gällande distansundervisning som pågått sedan 
i mitten av mars. Det medförde ett utvecklingsarbete av förmågan att kunna bedriva utbildning på 
distans, vilket inneburit en positiv effekt för verksamheten. Även skolans systematiska 
kvalitetsarbete har setts över. Den nya kunskapen kring distansundervisning kommer att vara till 
nytta för verksamheten samt dess elever även i framtiden. 
I början på år 2021 kommer en utredning genomföras för att därigenom undersöka möjligheterna att 
kommunens vuxenutbildning bedrivs i annan regi. 

3.6.3 Ekonomi 

  
Bokslut 

2020 
Budget 

2020 
Avvikelse 

2020 
Bokslut 

2019 

Intäkt 40 756 23 736 17 020 36 024 

Kostnad 99 181 86 382 -12 799 75 237 

Netto 58 425 62 646 4 221 39 213 

Inför året skedde en organisationsförändring där vuxenutbildningen flyttade från sektorn för 
utbildning, kultur och fritid till socialtjänsten, vilket främst förklarar verksamhetens ökade kostnader 
jämfört med föregående år. Härryda framtid redovisar ett överskott på 4,2 mnkr som helhet för år 
2020. Av de ingående verksamheterna i Härryda framtid är det främst vuxenutbildningen som urskiljer 
sig gällande det ekonomiska resultatet och redovisar ett överskott på 3,2 mnkr. Överskottet beror 
främst på att färre elever sökt regionala yrkesutbildningar än prognostiserat, samt ett ökat statsbidrag 
för yrkesutbildningar som kommunen bedriver. 

Utbetalt försörjningsstöd har sjunkit med 1,2 mnkr under år 2020, detta trots covid-19 inverkan på 
arbetslösheten. Under året har ekonomiska satsningar genomförts där verksamheten skapat 
kommunala beredskapsarbeten samt ett jobbspår (lokalvårdsutbildning). Den återställningsbudget som 
sektorn fick inför året för att täcka tidigare år underskott nyttjas inte fullt ut. Återställningsbudgeten 
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trappas successivt ner under de kommande tre åren. Verksamheten fortsätter därför arbete med att öka 
möjligheten till integration och självförsörjning. 

3.7 Barn och familj 

3.7.1 Grunduppdrag och analys 

Grunduppdrag 
Grunduppdraget för verksamheten barn och familj är att utreda, skydda och hjälpa samt ge service till 
utsatta barn och unga och deras föräldrar i Härryda kommun. Barn och familj ska främja social 
trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och öka möjligheten till ett självständigt liv för dem som bor och 
vistas i Härryda kommun. I den uppsökande verksamheten ska socialnämnden upplysa om 
socialtjänstens stöd och insatser, och erbjuda barn och unga sin hjälp.  I verksamhetens uppdrag ingår 
samarbete med andra samhällsorgan, organisationer, föreningar och enskilda för att främja goda 
miljöer i kommunen. Arbetet ska, under hänsynstagande till människors ansvar för sin och andras 
sociala situation, inriktas på att frigöra och utveckla målgruppens egna resurser. Människor ska 
bemötas på ett respektfullt sätt och mötena ska bygga på respekt för människors självbestämmanderätt 
och integritet. Insatserna ska vara stödjande och individuellt utformade efter den enskildes behov. 
Verksamheten ska hålla god kvalitet. Omvärldsbevakning är en viktig del inom verksamhetsområdet. 
De arbetsmetoder som används i verksamheten ska i möjligaste mån vara evidensbaserade. 
 
Verksamheten styrs av lagstiftning inom förvaltningslagen (FL), socialtjänstlagen (SoL), lagen med 
särskilda bestämmelser om vård och unga (LVU) samt föräldrabalken (FB). Lagstiftningen 
kompletteras med Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2014:6) och prejudicerande domar och 
beslut. Verksamheten styrs även av överenskommelser om samverkan mellan hälso- och sjukvården 
och kommunerna i Västra Götalandsregionen. Utöver detta tillkommer kommunens policyer och 
riktlinjer för verksamheten. 
 
Barn och familj består av barn- och ungdomsenheten, familjehem- och familjerättsenheten samt 
familjestödsenheten. 

Informationstal 

  Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Bokslut 
2020 

Aktualiseringar avseende barn 0-17 år inom socialtjänst, 
antal 1 003 987 1 167 1 477 

Antal barn och unga 0-20 år som var föremål för 
individuellt biståndsbedömda öppna insatser  144 112 136 

Antal barn och unga placerade utanför det egna hemmet 0-
20 år 92 116 102 88 

Uppföljning av grunduppdrag 

Orosanmälningarna har under året ökat med 23 procent jämfört med föregående år och 
ansökningarna har ökat med 30 procent. Varje månad inkommer i snitt cirka 100 anmälningar och 
30 procent av alla anmälningar leder till utredning. 33 procent fler utredningar har inletts under 
2020 jämfört med 2019. Verksamheten har under flera år sett en stadig ökning av antalet 
anmälningar, vilket överensstämmer med landet i stort. Ökningarna beror främst på ökad 
medvetenhet och kunskap i samhället om barns utsatthet och bättre rutiner i de verksamheter som 
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har anmälningsskyldighet. En stor del av anmälningarna rör också samma barn. Under året har 
verksamheten sett att anmälningarna i högre grad rör barn som är utsatta för våld eller omsorgssvikt 
på grund av psykisk ohälsa hos vårdnadshavarna. En viss ökning av vårdnadshavare som 
missbrukar alkohol har uppmärksammats. En del av anmälningarna kan kopplas direkt till pandemin 
och rör barn som redan innan pandemin befunnits i utsatta familjer och där situationen förvärrats av 
isoleringen när nätverket tunnas ut. 
Ökningen av aktualiseringar innebär en påfrestning på verksamheten och på medarbetarna, eftersom 
utvecklingen av ökat antal aktualiseringar har pågått i flera år. Pandemi har även inneburit andra 
påfrestningar då verksamheten tvingats att förändra och anpassa arbetssätten. Det har varit 
prioriterat att med bibehållen rättssäkerhet klara av att ta emot anmälningar och genomföra 
förhandsbedömningar för att säkerställa skyddet för utsatta barn. 
Som en direkt följd av att fler barn har behov av insatser ökar antalet biståndsbedömda öppna 
insatser enligt plan, men motsvarar inte fullt ut ökningen av aktualiseringar. De öppna insatserna 
genomförs i huvudsak av vår egen verksamhet, vilket möjliggör bättre samarbete och uppföljning. 
Antal barn som någon gång varit placerad utanför hemmet under året har minskat med 15 barn 
jämfört med år 2019. Minskningen är ett resultat av ett medvetet arbete. Utbildningssatsningar har 
under året genomförts för medarbetarna enligt modellen Signs of safety som är en 
erfarenhetsbaserad riskbedömningsmodell. Förhållningssättet utgår ifrån lösningsfokus där 
samarbetsalliansen mellan socialsekreteraren och familjen är en central förutsättning och där man 
utforskar och tar hjälp av familjens nätverk. En central del av förhållningssättet är 
säkerhetsplanering för högriskärenden. Under året har verksamheten intensifierat arbetet med 
säkerhetsplaneringar och att involvera barnens nätverk i syfte att undvika placeringar på HVB och 
familjehem. I de fall där behovet av skydd är så stort att barnen måste placeras har verksamheten 
använt egna jourfamiljer. 
Genomsnittstiden för genomförd utredning är 109 dagar och den lagstadgade tiden för en utredning 
är 120 dagar. Verksamheten klarar inte att hålla tiden i alla utredningar med det ökade inflödet och 
antal inledda utredningar. Detta trots försök att differentiera utredningarna och med nära 
arbetsledning. 
Årets genomförda brukarundersökning gav ett större antal svarande, även om ännu fler svarande 
hade varit önskvärt. Undersökningen visar att 86 procent av barnen sammantaget är nöjda eller 
mycket nöjda med kontakten med socialsekreterarna. 
Ej återaktualiserade barn ger en god uppfattning om både kvalitén på utredningsarbetet och effekten 
av de insatser som ges. Jämfört med förra året så har andelen barn som återaktualiserats ökat något, 
vilket har initierat ett arbete med att analysera resultatet i syfte att förbättra vårt arbete. 

Kvalitetsindikatorer 

  Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Bokslut 
2020 

Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad 
utredning inom barn och ungdom 0-20 år, medelvärde 94 111 107 109 

Brukarbedömning barn- och ungdomsvård IFO - helhetssyn, 
andel (%)  75  86 

Ej återaktualiserade barn 0-12 år ett år efter avslutad utredning 
eller insats, andel (%) 72 78 81 74 

Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad 
utredning eller insats, andel (%) 81 81 81 78 
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3.7.2 Politiska inriktningar och uppdrag 

Inriktningar 
Verksamheten ska ha fokus på barns, ungas och unga vuxnas psykiska ohälsa samt utveckla 
förebyggande insatser i de miljöer där unga vistas. 

Uppföljning av politiska inriktningar 

Handlingsplanen för psykisk hälsa för Västra Götalandsregionen har förlängts till år 2022. Den 
syftar bland annat till att stärka kommuner och regioner i arbetet med att främja psykisk hälsa och 
samverka för att minska den psykiska ohälsan. Genom vår lokala temagrupp barn och unga Nosam 
så har vi en grund för att utveckla gemensamma insatser med tidig samordning och god samverkan. 
Men året som passerat har på grund av pandemin gjort det svårt att fokusera på att utveckla 
samverkan inom barn och unga området med de lokala verksamheterna inom regionen. Bristande 
kontinuitet och närvaro har gjort arbetet svårt. 
Verksamheten har under året aktivt medverkat i projekt, Tidiga insatser och samordnade insatser 
(TSI) och projektet kommer att förlängas till år 2023. Identifierade områden som behöver förbättras 
och stärkas i samverkan är tidiga och samordnade insatser för barn i riskzon. Under projektets gång 
har det fokuserats på att förbättrade arbetssätt för SIP (Samordnad individuell plan) i tidiga 
samordnade insatser, i syfte att använda SIP mer systematiskt för att stärka den samverkan som sker 
utifrån barnets bästa och delaktighet i fokus. En lokal SIP strategi har tagits fram som följs upp av 
en samordningsgrupp. 
SSPF:s arbete kännetecknas av både förebyggande och riktade insatser till barn och ungdomar (7-20 
år). Under året har en SSPF-koordinator tillsatts för att samordna och utveckla det förebyggande 
arbetet för den målgruppen. Samarbetet med polisen har intensifierats och fungerar mycket bra 
genom bland annat en modell med orossamtal till familjer där barnen har uppvisat risk för att 
utveckla ett kriminellt beteende. 
Verksamheten har inte lyckats att etablera samarbete kring stödgrupper för barn som planerat med 
sektor Utbildning, kultur och fritid eller med regionens verksamheter i kommunen. Förvaltningen 
undersöker därför vidare möjligheter till avtalssamverkan med Mölndals stad och Partille kommun 
gällande gruppverksamhet riktad till barn, kvinnor och män, med fokus på våld i nära relation. Men 
även med föreningar som Bojen (gruppverksamhet för barn, ungdomar och föräldrar som upplevt 
våld i hemmet), Bona Via (gruppverksamhet för barn, ungdomar och föräldrar med en närstående 
som dricker för mycket alkohol, använder narkotika eller läkemedel) och Gyllingen 
(gruppverksamhet för barn och ungdomar som är anhöriga till någon med psykisk ohälsa eller 
sjukdom). 
Verksamhetsområde barn och familj arbetar enligt inriktningen "Hemma först" som innebär att 
verksamheten arbetar med utgångspunkten att alla barn har rätt till sin familj och rötter, skydd, hälsa 
och utveckling. Genom att involvera och engagera både det privata och det professionella nätverket 
försöker verksamheten uttömma alla möjligheter till stöd i syfte att undvika att barn skiljs från sina 
föräldrar och från uppbrott under deras uppväxt. Barn ska om möjligt växa upp i sitt hem eller 
nätverk genom ett effektivt förebyggande arbete, tidiga insatser och adekvat stöd till familjen och 
nätverket. I de fall barnets bästa innebär att barnet måste skiljas från sina föräldrar krävs noggrann 
planering och tät uppföljning i syfte att säkerställa vårdens kvalitet och omfattning och barnets 
kontakt med sin ursprungsfamilj och nätverk. Som verktyg i arbetet används metoden Signs of 
safety och Samordnad individuell plan (SIP). Arbetet har resulterat i minskat antal placerade barn 
och minskat antal dygn både i familjehem och på HVB. 
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3.7.3 Ekonomi 

Barn och familj 
Bokslut 

2020 
Budget 

2020 
Avvikelse 

2020 
Bokslut 

2019 

Intäkt 13 779 1 013 12 766 12 740 

Kostnad 88 707 77 672 -11 035 97 384 

Netto 74 928 76 659 1 731 84 644 

Barn och familj redovisar ett överskott på 1,7 mnkr. Differenser återfinns inom verksamhetsområden 
där placeringskostnader för barn och unga redovisar tillsammans ett överskott på 1,9 mnkr. I 
överskottet ingår intäkter från migrationsverket avseende ensamkommande barn och unga. 

Tidigare års underskott för placeringar täcks av den återställningsbudget som sektorn fick inför året. 
Under de tre kommande åren kommer denna budget att successivt trappas ned. Verksamheten 
fortsätter därför arbetet och inriktningen med "hemma först" samt omförhandling av dygnspriser vid 
dyra placeringar. 

Jämfört med föregående år har verksamheten sänkt sina kostnader med 8,7 mnkr, varpå 
placeringskostnader är 10,2 mnkr lägre än år 2019. Intäkterna har ökat med cirka 1 mnkr vilket kan 
härledas till att verksamheten för ensamkommande barn och unga nu handläggs av barn och familj. 
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Investeringsredovisning 2020 Bilaga 1
Välfärdsnämnden

Sektor Anslag Projekt
Årsbudget 

2020 Utfall 2020 Avvikelse
Id01 Inventarier Mm 200 0 200
Total 200 0 200
Ig01 Reinvestering Och Inventarier 2 535 2 157 378
Total 2 535 2 157 378
Ih01 Reinvestering Och Inventarier 5 610 5 284 326
Ih13 Backaskolan 560 231 329
Ih14 Fagerhultsskolan 1 950 200 1 750
Ih16 Lokaler Mke Ekdalaskolan 100 15 85
Ih17 Högadalsskolan, Övertag Av Fsk 100 100 0
Total 8 320 5 830 2 490
Ii02 Reinvestering Och Inventarier 2 550 1 890 660
Total 2 550 1 890 660
Ie01 Inventarier, Musik 950 706 244
Ie02 Inventarier, Kulturhuset 987 495 492
Ie30 Konstnärlig Utsmyckning 100 100 0
Total 2 037 1 300 737
Iy10 Inventarier 300 0 300
Iy11 Välkomsten 500 0 500
Total 800 0 800

Totalt sektor UKF 16 442 11 177 5 265
Ik10 Datainventarier 1 500 0 1 500
Ik12 Reinvesteringar 265 0 265
Total 1 765 0 1 765
Ik12 Reinvesteringar 1 841 2 071 -230
Ik14 Larm Voo 430 48 382
Total 2 271 2 119 152
Ik12 Reinvesteringar 267 47 220
Total 267 47 220
Ik12 Reinvesteringar 484 490 -6
Total 484 490 -6
Ij02 Reinvestering Och Inventarier 300 0 300
Ik12 Reinvesteringar 220 0 220
Total 520 0 520
Ik12 Reinvesteringar 180 22 158
Total 180 22 158

Totalt sektor SOC 5 487 2 678 2 809
Summa totalt Välfärdsnämnden 21 929 13 855 8 074

Ledning UKF

Förskola

Grundskola

Gymnasium

Härryda framtid

Funktionsstöd

U
tb
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d
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t

Kultur och fritid

Utveckling, flerspråkighet

Ledning SOC

Vård och omsorg

Hälsa och bistånd
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2021-03-30 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 88  Dnr 2021VFN135 

Ekonomisk månadsuppföljning per februari 2021  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden godkänner prognosen och beslutar inte att vidta ytterligare åtgärder. 
  
Välfärdsnämnden delger kommunstyrelse och kommunfullmäktige prognosen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Välfärdsnämnden prognostiserar en positiv avvikelse om drygt 12,4 mnkr. Socialtjänsten 
avviker positivt med 11,4 mnkr och utbildning, kultur och fritid med 1 mnkr.  
  
Prognosen för årets investeringar uppgår till 23,9 mnkr vilket innebär ett överskott om 3,8 
mnkr. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 5 mars 2021 
 Månadsprognos per februari 2021 VFN 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Ekonomi- och upphandlingsfunktionen 
Helena Lundqvist 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-03-05   
 

 
 
 
 
Välfärdsnämnden 
 
 
 
Diarienummer 
2021VFN135 042 

 

 

 

Ekonomisk månadsuppföljning per februari 2021 
 

Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden godkänner prognosen och beslutar inte att vidta 
ytterligare åtgärder. 
 
Välfärdsnämnden delger kommunstyrelse och kommunfullmäktige 
prognosen. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Välfärdsnämnden prognostiserar en positiv avvikelse om drygt 12,4 mnkr. 
Socialtjänsten avviker positivt med 11,4 mnkr och utbildning, kultur och 
fritid med 1 mnkr.  
 
Prognosen för årets investeringar uppgår till 23,9 mnkr vilket innebär ett 
överskott om 3,8 mnkr 
 
Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse 5 mars 2021 
• Månadsprognos per februari 2021 VFN 

 
Ärendet 
Välfärdsnämndens budget uppgår till 1 995,9 mnkr och prognosen för 
2021 är 1 983,5 mnkr vilket innebär en positiv budgetavvikelse om 
12,4 mnkr. Båda sektorerna visar överskott.  
 
Socialtjänstens överskott om 11,4 mnkr förklaras till stor del av att det 
nya särskilda boendet i Säteriet är försenat och både behovet och kostnaden 
för ersättningslösningar är lägre än förväntat.   
 
Utbildning, kultur och fritid visar ett överskott om 1 mnkr. Inom sektorn 
finns både över- som underskott. Grundskoleverksamheten visar underskott 
och det beror på ökade kostnader för särskola. Detta vägs upp av fler sålda 
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platser i gymnasieverksamheten än planerat och vakanser inom pedagogisk 
omsorg. 
Det finns i dagsläget inget beslut om staten kommer att ersätta kommunens 
merkostnader för verksamheter inom hälso- och sjukvård respektive 
socialtjänst till följd av covid-19. Merkostnaderna avser främst personlig 
skyddsutrustning, bemanning inom äldreboenden och hemtjänst samt 
vikarier. 
 
Förvaltningens bedömning 
Inom välfärdsnämndens ansvarsområde finns underskott huvudsakligen på 
verksamheterna grundskola, kultur och fritid, vård och omsorg samt barn 
och familj. Strävan är att uppnå ekonomisk balans inom samtliga 
verksamheter, men då nämndens sammantagna prognos är positiv gör 
förvaltningen bedömningen att inga ytterligare åtgärder behöver fastställas 
av välfärdsnämnden.  
 
 

 
 
 
Peter Lönn Bo Ekström 
Kommundirektör Ekonomichef 
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Innehållsförteckning 
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Sektor för utbildning, kultur och fritid ........................................................................... 4 
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Bilaga: Nyckeltal Välfärdsnämnden
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Välfärdsnämnden 

Driftredovisning 
tkr Prognos 2021 Budget 2021 Avvikelse 2021 Bokslut 2020 

Utbildning, kultur och fritid 1 259 404 1 260 404 1 000 1 195 460 

Socialtjänst 724 100 735 533 11 433 696 371 

Nettokostnad 1 983 504 1 995 937 12 433 1 891 831 

Välfärdsnämndens budget uppgår till 1 996 mnkr och prognosen för 2021 är 1 984 mnkr vilket innebär 
en positiv budgetavvikelse om 12 mnkr. Båda sektorerna visar överskott. 

Socialtjänstens överskott förklaras till stor del av att det nya särskilda boendet i Säteriet är försenat och 
både behovet och kostnaden för ersättningslösningar är lägre än förväntat. 

Utbildning, kultur och fritid visar ett överskott om 1 mnkr. Inom sektorn finns både över- som 
underskott. Grundskoleverksamheten visar underskott och det beror på ökade kostnader för särskola. 
Detta vägs upp av fler sålda platser i gymnasieverksamheten än planerat och vakanser inom 
pedagogisk omsorg. 

Det finns i dagsläget inget beslut om staten kommer att ersätta kommunens merkostnader för 
verksamheter inom hälso- och sjukvård respektive socialtjänst till följd av covid-19. Merkostnaderna 
avser främst personlig skyddsutrustning, bemanning inom äldreboenden och hemtjänst samt vikarier. 

Investeringsredovisning 
tkr Prognos 2021 Budget 2021 Avvikelse 2021 Bokslut 2020 

Utbildning, kultur och fritid 19 467 23 267 3 800 11 177 

Socialtjänst 4 482 4 482 0 2 678 

Nettoutgift 23 949 27 749 3 800 13 855 

Välfärdsnämnden prognostiserar ett överskott om 3,8 mnkr till följd av tidsförskjutningar avseende 
inköp av inventarier till Fagerhultsskolan i Hindås. 
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Sektor för utbildning, kultur och fritid 

Driftredovisning 
tkr Prognos 2021 Budget 2021 Avvikelse 2021 Bokslut 2020 

Ledning 20 914 21 914 1 000 12 386 

Förskola 292 758 293 858 1 100 283 307 

Grundskola 663 705 660 805 -2 900 643 560 

Gymnasium 181 133 183 633 2 500 160 393 

Kultur och fritid 100 894 100 194 -700 95 814 

Nettokostnad 1 259 404 1 260 404 1 000 1 195 460 

Sektorn för utbildning, kultur och fritid prognostiserar en positiv avvikelse mot budget om 1 mnkr. 
Inom sektorn finns både över- och underskott. 

Sektorledning, administration samt verksamhetsstöd prognostiserar sammantaget ingen avvikelse mot 
budget. Verksamheten ledning som helhet lämnar dock ett överskott om 1 mnkr, vilket beror på en 
nämndgemensam justeringspost som inte är planerad att tas i anspråk under året. 

Förskoleverksamheten totalt prognostiserar en positiv avvikelse mot budget om 1,1 mnkr. Avvikelsen 
beror på vakanta tjänster inom pedagogisk omsorg under våren. 

Grundskoleverksamheten totalt visar en negativ avvikelse mot budget om 2,9 mnkr. Inom särskolan 
tillhör fler elever än tidigare träningssärskolan och har stora behov, vilket innebär ett underskott om 4 
mnkr. Kostnader för stöd till grundskoleelever med extraordinära behov beräknas överstiga budget 
med ca 1,3 mnkr. Samtidigt är det färre elever i grundskolan, vilket motsvarar ett överskott om 2,4 
mnkr. 

Gymnasieverksamheten prognostiserar ett överskott om 2,5 mnkr. Fler elever har antagits till 
Hulebäcksgymnasiet, vilket innebär att verksamheten säljer fler platser. Som exempel kan nämnas den 
extra ekonomiklassen som startade hösten 2019. Dessutom ser det prognostiserade elevantalet ut att 
vara lägre än väntat, och märks genom något färre köpta platser. 

Kultur och fritid visar en negativ avvikelse mot budget om 0,7 mnkr. Avvikelsen beror på 
intäktsbortfall inom verksamheten till följd av pandemin, där lägre intäkter för uthyrning av 
idrottshallar motsvarar 0,3 mnkr och minskade intäkter på grund av elevavhopp inom kulturskolan 
motsvarar ca 0,2 mnkr. Politiska diskussioner förs också kring en reducering av kulturskoleavgifterna, 
vilket innebär ett intäktsbortfall om ca 0,2 mnkr. 

Åtgärder 
Inom för- och grundskola fortsätter arbetet med att anpassa organisationen på enheterna efter barn- 
och elevantal. Anpassning sker även inom sär- och träningsskola, vilket dock är svårare då behoven är 
stora. 

De senaste årens växande elevkullar inom gymnasieverksamheten ger ökande kostnader. Genom att 
anta fler elever till Hulebäcksgymnasiet, ökar intäkterna för sålda platser medan kostnaderna för köpta 
platser minskar. Samtidigt ökar kostnaderna för de antagna eleverna på Hulebäcksgymnasiet endast på 
marginalen. Kommunens eget gymnasium är en i grunden kostnadseffektiv skola och styrningen av 
verksamheten som helhet har bidragit till en effektiv kostnadsnivå för samtliga utbildningsplatser. 

Det förväntade intäktsbortfallet inom kultur och fritid under vårterminen är i sin helhet en effekt av 
rådande pandemi och kommer inte att åtgärdas under innevarande år. 
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Investeringsredovisning 
tkr Prognos 2021 Budget 2021 Avvikelse 2021 Bokslut 2020 

Ledning 100 100 0 0 

Förskola 2 400 2 400 0 2 157 

Grundskola 12 265 16 065 3 800 5 830 

Gymnasium 2 710 2 710 0 1 890 

Kultur och fritid 1 992 1 992 0 1 300 

Nettoutgift 19 467 23 267 3 800 11 177 

Sektorn prognostiserar ett överskott om 3,8 mnkr, till följd av lägre kostnader för inköp av inventarier 
och läromedel avseende Fagerhultsskolan i Hindås. Avvikelsen beror dels på att delar av skolan 
kommer att utrustas i takt med att skolan fylls på med elever och dels på att anbuden för möbelinköp 
blev lägre än väntat. 

Sektor för socialtjänst 

Driftredovisning 
tkr Prognos 2021 Budget 2021 Avvikelse 2021 Bokslut 2020 

Ledning 61 268 78 501 17 233 65 825 

Vård och omsorg 202 884 199 884 -3 000 194 484 

Hälsa och bistånd 171 297 172 047 750 165 994 

Funktionsstöd 138 563 140 813 2 250 136 716 

Härryda framtid 66 603 66 603 0 58 424 

Barn och familj 83 485 77 685 -5 800 74 928 

Nettokostnad 724 100 735 533 11 433 696 371 

Sektor för socialtjänst prognostiserar ett överskott på 11,4 mnkr som helhet. Överskottet består till stor 
del av den budget för alternativ kostnad i väntan på äldreboendet på Säteriet inte används fullt ut. Det 
finns i dagsläget inget beslut om staten kommer att ersätta kommunens merkostnader för verksamheter 
inom hälso- och sjukvård respektive socialtjänst till följd av covid-19. Merkostnaderna avser främst 
personlig skyddsutrustning, bemanning inom äldreboenden och hemtjänst samt vikarier. 

Ledning och administration prognostiserar ett överskott på 17,2 mnkr främst med anledning av den 
budget för alternativ kostnad i väntan på äldreboendet på Säteriet inte används fullt ut. 

Vård och omsorg prognostiserar ett underskott på 3,0 mnkr. Äldreboenden i egen regi prognostiserar 
ett överskott på 0,9 mnkr vilket främst kan härledas en anpassad bemanning utifrån en lägre 
beläggningsgrad på boendena. Hemtjänsten prognostiserar ett underskott på 2,8 mnkr, vilket till stor 
del beror på merkostnader i förstärkt bemanning utifrån covid-19. 

Hälsa och bistånd prognostiserar ett överskott på 0,8 mnkr. Överskottet består till stor del av ett lägre 
behov av hemtjänstinsatser än prognostiserat. Samtidigt som placeringar av vuxna med missbruk 
och/eller samsjuklighet prognostiseras överstiga budget med 4,9 mnkr. Underskottet kan främst 
härledas till ökade kostnader för LVM samt ett ökat dygnspris på placeringar på Statens 
institutionsstyrelse (SiS). 

Funktionsstöd prognostiserar ett överskott på 2,2 mnkr. Boende i egen regi och daglig verksamhet 
prognostiserar tillsammans ett överskott på 3,9 mnkr, vilket till stod del beror på lägre kostnader på 
arbetsresor samt anpassad bemanning på korttidsboendet. Köpta platser inom verksamhetsområdet 
prognostiserar ett underskott på 2,1 mnkr. 

Härryda framtid prognostiserar en budget i balans. Enheten för försörjningsstöd prognostiserar ett 
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överskott på 0,8 mnkr samtidigt som arbetsmarknadsenheten prognostiserar ett underskott på 1,2 
mnkr. Arbetsmarknadsenhetens underskott kan förklaras av satsningar på arbetsmarknadsanställningar 
som syftat till att sänka behovet av försörjningsstöd. Yrkeshögskolan och vuxenutbildningen 
prognostiserar tillsammans ett överskott på 0,6 mnkr. 

Barn och familj prognostiserar underskott på 5,8 mnkr, främst på grund av fler placeringar och ett ökat 
dygnspris på Statens institutionsstyrelse (SiS). Även personalkostnader prognostiserar ett underskott 
vilket till stor del beror på ett ökat antal anmälningar och utredningar av barn och unga. 

Åtgärder 
Återställningsbudgeten som sektorn har och som syftar till att täcka de underskott som tidigare år 
funnits inom bland annat försörjningsstöd och placeringskostnader för barn och unga. 
Återställningsbudgeten trappas ner under de kommande tre åren, varför sektorn arbetar med åtgärder. 
Under året planeras det att vidta följande insatser för att åtgärda prognostiserade underskott: 

• Uppföljning av avtal för enskild placering i extern regi inom funktionsstöd 
• Inom försörjningsstödsenheten pågår arbetet enligt modellen Härryda framtid för att 

ytterligare sänka behov av försörjningsstöd. 
• Fortsätta arbetet med inriktningen "hemma först" för att undvika framtida placeringar i extern 

regi inom barn och unga. Även omförhandling av dygnspris, rekrytering och 
placering/omplacering i familjehem i egen regi. 

Sektorn beräknar att ovannämnda åtgärder kan generera kostnadsminskningar på cirka 6,0 mnkr. 

Investeringsredovisning 
tkr Prognos 2021 Budget 2021 Avvikelse 2021 Bokslut 2020 

Ledning 2 300 2 300 0 0 

Vård och omsorg 1 382 1 382 0 2 119 

Hälsa- och bistånd 100 100 0 47 

Funktionsstöd 400 400 0 490 

Härryda framtid 200 200 0 0 

Barn och familj 100 100 0 22 

Nettoutgift 4 482 4 482 0 2 678 

Sektorn prognostiserar ingen avvikelse jämfört med budgeterade anslag. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2021-03-30 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 89  Dnr 2019VFN559 

Uppföljning av välfärdsnämndens plan för intern kontroll 2020  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden godkänner uppföljningen av välfärdsnämndens plan för intern kontroll 
2020. 
  
Välfärdsnämnden delger kommunstyrelsen beslutet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har genomfört uppföljning och åtgärder utifrån planen för intern kontroll, 
antagen av välfärdsnämnden den 4 december 2019 § 302. Uppföljningen har lett till att brister 
kunnat upptäckas inom flera områden, vilket medför att åtgärder genomförs för att åtgärda 
riskerna. Sammantaget bedömer förvaltningen att välfärdsnämndens arbete med intern 
kontroll har genomförts på ett fullgott sätt i enlighet med planen för 2020.  
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 5 mars 2021 
 Uppföljning av välfärdsnämndens plan för intern kontroll 2020 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Utvecklingsfunktionen 
Patrik Wendeblad 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-03-05   
 

 
 
 
 
Välfärdsnämnden 
 
 
 
Diarienummer 
2019VFN559 003 

 

 

Uppföljning av välfärdsnämndens plan för intern kontroll 2020 
Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden godkänner uppföljningen av välfärdsnämndens plan för 
intern kontroll 2020. 
 
Välfärdsnämnden delger kommunstyrelsen beslutet. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Förvaltningen har genomfört uppföljning och åtgärder utifrån planen för 
intern kontroll, antagen av välfärdsnämnden den 4 december 2019 § 302. 
Uppföljningen har lett till att brister kunnat upptäckas inom flera områden, 
vilket medför att åtgärder genomförs för att åtgärda riskerna. Sammantaget 
bedömer förvaltningen att välfärdsnämndens arbete med intern kontroll har 
genomförts på ett fullgott sätt i enlighet med planen för 2020.  
 
Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse 5 mars 2021  
• Uppföljning av välfärdsnämndens plan för intern kontroll 2020 

 
Ärendet 
En god intern kontroll är en viktig faktor för att säkerställa att verksamheten 
och den finansiella rapporteringen fungerar på ett tillfredsställande sätt.  

Kommunen har under de två senaste åren påbörjat ett arbete med att 
utveckla den interna kontrollen. I reglementet för intern kontroll, antaget av 
kommunfullmäktige den 17 december 2018 i § 213, framgår att 
kommunstyrelsen och välfärdsnämnden årligen i samband med ordinarie 
planeringsprocess för budget och verksamhetsplan ska anta en plan för 
intern kontroll inom respektive verksamhetsområde. Dessa ska sedan följas 
upp i samband med årsbokslut. Reglementet beskriver att kommunstyrelsen 
och välfärdsnämnden med rimlig grad av säkerhet ska säkerställa att 
verksamheten  

• bedrivs på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt  
• följer lagar, styrdokument och beslut  
• arbetar mot de mål som fastställts 
• har en tillförlitlig finansiell rapportering  
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• rapporterar betydelsefull information 
• åtgärdar brister och tar lärdom av misstag 
• har ett gott omdöme och en god kultur. 

Välfärdsnämndens plan för intern kontroll 2020 lyfter fram 15 risker för 
förvaltningen att kontrollera eller åtgärda under året. Av dessa har 12 blivit 
kontrollade eller åtgärdade. Anledningen till att två av riskerna inte 
kontrollerats eller åtgärdats är att nya politiska uppdrag påverkat 
riskområdet som därmed kommer att hanteras på annat sätt. En av riskerna 
kunde inte kontrolleras eftersom undersökningsmetoden inte gick att 
genomföra på grund av covid-19. Av de risker som blev kontrollerade kan 
fem risker nedprioriteras och ses som hanterade eftersom resultatet inte 
visade på några brister. För fyra av riskerna visade kontrollen att det behövs 
ytterligare åtgärder för att hantera risken.  

Förvaltningens bedömning 
En viktig del av arbetet med intern kontroll handlar om att undersöka och 
upptäcka risker. Att kontrollerna som genomförts har gjort att brister 
upptäckts och nu kan åtgärdas visar att riskanalysen som utmynnande i 
planen var god. Förvaltningen gör bedömningen att välfärdsnämndens 
arbete med intern kontroll har utförts på ett fullgott sätt. Samtidigt görs 
också bedömningen att det utvecklingsarbete förvaltningen har påbörjat 
kommer leda till en mer utvecklad intern kontroll, så att mer relevanta risker 
kommer kontrolleras på sikt.    

 
 
 
Peter Lönn Birgitta Flärdh 
Kommundirektör Utvecklingschef 
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Kommunens arbete med intern kontroll  

En god intern kontroll är en viktig faktor för att säkerställa att verksamheten och den finansiella rapporteringen fungerar på ett 
tillfredsställande sätt. Enligt det av kommunfullmäktige antagna reglementet för intern kontroll ska välfärdsnämnden och 
kommunstyrelsen med rimlig grad av säkerhet säkerställa att verksamheten 
• bedrivs på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt 
• följer lagar, styrdokument och beslut 
• arbetar mot de mål som fastställts 
• har en tillförlitlig finansiell rapportering 
• rapporterar betydelsefull information 
• åtgärdar brister och tar lärdom av misstag 
• har ett gott omdöme och en god kultur. 
Förvaltningen har genomfört planen för intern kontroll och redovisar nedan uppföljningen av välfärdsnämndens plan för intern 
kontroll 2020, fastställd av välfärdsnämnden den 4 december 2019, § 302. Planen utgår från den riskanalys som förvaltningen 
har genomfört, där risker prioriterades utifrån sannolikheten att riskerna faller ut och väsentlighet om så sker utifrån ett 
medborgarperspektiv.  
 
 

Page 339 of 463



[3] 

 

  

Förvaltningsgemensamma risker  

Område Risk Åtgärd/ 
uppföljningsmetod Resultat av åtgärd/uppföljning Ny uppföljning  

eller åtgärd 

Leverantörs-
reskontra 

Kommunen 
betalar 
felaktiga 
fakturor med 
priser som 
avviker från 
avtal. 

Kontrollmoment tas 
fram för processen 
från beställning till 
betalning genom 
digital hantering. 

Arbetet med att ta fram kontrollmoment som hanterar 
processen från beställning till betalning har pausats. 
Processen och risken kommer istället att hanteras som 
en del i det politiska uppdraget om att utreda en 
centralisering av upphandlingar och inköp. Först efter 
att kommunstyrelsen fått det uppdraget besvarat 
kommer det vara aktuellt att fatta beslut kring 
eventuella stödsystem och arbetssätt inom inköp och 
upphandling. 

Förvaltningen fortsätter göra en 
årligen kontroll av avtalsuppföljning 
genom stickprov.  

Leverantörs-
reskontra 

Fakturor 
hanteras inte i 
tid och 
originalfakturor 
kommer inte in 
till kommunen. 

Kartläggning av 
brister genom 
stickprov av 
kommunens 
försenade 
betalningar. 

Resultatet från kontrollen visar att kommunen har 
bokfört 17 tkr i dröjsmålsränta under 2020. 
Sammanlagt är det cirka 90 fakturor av 55 000 fakturor 
som inte hanteras i tid. Den främsta orsaken till 
bristerna beror på sent inkomna och sent scannade 
fakturor, men även långa handläggningstider och 
felaktiga förfallodagar förekommer.  

Även om målet är att inga 
dröjsmålskostnader ska förekomma, 
kommer det vara svårt att få alla 
brister att försvinna.    

För att förbättra resultatet behövs ett 
fortsatt arbete med att kvalitetssäkra 
scanningtjänsterna av fakturorna. 
Detta kommer först bli aktuellt i 
samband med uppdatering av 
ekonomisystem under 2021. 

Inga ytterligare åtgärder föreslås.  

Leverantörs-
reskontra 

Utbetalning till 
föreningar sker 
utan beslut. 

Uppföljning genom 
stickprov av att det 
finns beslut och 
dokumentation vid 
utbetalningar till 
föreningar. 

Kommunfullmäktige beslutade den 20 augusti 2020, § 
135, att föreningar ska få samma bidrag i år som 
föregående år, trots att aktiviteter blivit inställda på 
grund av utbrottet av covid-19. Av den anledningen har 
förvaltningen valt att inte genomföra kontrollen.  

Kommunfullmäktige antog den 15 
oktober 2020, § 189, en ny 
bidragsmodell som började från och 
med 2021. En uppföljning av denna 
kommer att göras inom två år, när de 
nya reglerna varit i bruk under en 
period. 
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Område Risk Åtgärd/ 
uppföljningsmetod Resultat av åtgärd/uppföljning Ny uppföljning  

eller åtgärd 

Personal 

Felaktiga 
beslut fattas 
på grund av 
hot eller 
otillbörlig 
påverkan. 

Åtgärd: Revidering 
av handlingsplanen 
vid hot och våld så 
att den innefattar 
rutiner för hantering 
av otillbörlig 
påverkan. Planen 
ska därefter 
implementeras hos 
myndighetsutövande 
medarbetare. 

Handlingsplanen vid hot och våld har reviderats så den 
inkluderar otillbörlig påverkan. Den uppdaterade 
handlingsplanen kommer implementeras via 
kommunens chefer. Dessa chefer rekommenderas att 
ta upp handlingsplanen en gång om året i 
arbetsgruppen för att kontinuerligt påminna om risken 
för otillbörlig påverkan. 

Ingen ytterligare åtgärd föreslås.  

Kansli 

Kommun-
arkivet skadas 
genom 
översvämning, 
fukt, brand 
eller rök.  

Åtgärd: Översyn av 
varningssystem och 
prioritering av 
kommunarkivet vid 
översvämning. 

Uppföljningen visar att varningssystemen har brister 
och bara delvis fungerar. Därmed kvarstår risken att 
kommunarkivet kan skadas genom översvämning, fukt 
eller rök. 

För att hantera risken kommer 
översynen fortsätta av 
varningssystem och om så behövs 
kommer ett nytt varningssystem för 
fukt och översvämning att 
införskaffas. 

Kansli 

Nya 
delegations-
ordningarna är 
inte tillräckligt 
implement-
erade.  

Uppföljning genom 
intervjuer med 
registratorer om 
eventuell 
implementeringsbrist. 

I uppföljningen framkommer att det finns skillnader 
mellan sektorerna. På vissa sektorer fungerar det väl 
medan det på andra sektorer saknas anmälda beslut 
som fattats på delegation. 

För att hantera risken kommer chefer 
utbildas och informeras om de nya 
delegationsordningarna.  
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Område Risk Åtgärd/ 
uppföljningsmetod Resultat av åtgärd/uppföljning Ny uppföljning  

eller åtgärd 

Kommuni-
kation 

Utomstående 
använder 
kommunens 
sociala kanaler 
för att sprida 
olämpliga 
budskap och 
inlägg. 

Utredning ska ske av 
vilka alternativ som 
finns för att hantera 
risken.   

Kommunikationsenheten har granskat risken att 
utomstående använder sociala medier för att sprida 
olämpliga budskap och inlägg. I skrivande stund har 
detta ännu aldrig inträffat.  

För att minska risken har reglerna för kommunens 
Facebook-sida reviderats. Det sker också en 
kontinuerlig utbildningsinsats av ansvariga för 
kommunens olika sociala media-konton.  

Risken att kommunens sociala media-konton används 
som plattform för att sprida olämpliga budskap kvarstår 
dock. Men bedömningen är att inlägg av sådan 
karaktär snabbt kommer hittas och raderas. 

Förvaltningens bedömning är att åtgärderna är 
tillräckliga och rimliga.  

Inga ytterligare åtgärder föreslås.  

Kommuni-
kation 

Kommunens 
sociala medier  
sköts inte 
korrekt. 

Uppföljning av att 
riktlinjer och lagar 
såsom GDPR följs 
och att konton har 
ansvarig 
medarbetare.   

På grund av covid-19 och den kriskommunikationen 
som behövts genomföras har uppföljningen inte 
genomförts i den omfattning som planerat.  

Den samlade bedömningen är att risken till viss del 
hanteras genom den kontinuerliga granskningen 
kommunens kommunikatörer genomför för att 
kontrollera att riktlinjer och lagar följs och 
uppmärksamma ansvariga när så inte är fallet.  

Det finns dock brister i form av kommunen har sociala 
media-konton som är inaktiva. Inaktiva konton kan i sin 
tur medföra att administratörerna för kontona är mindre 
alerta om konton missbrukas.  

Kommunikationsenheten kommer 
under 2021 se till att antalet inaktiva 
konton minskar.  
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Risker för sektorn för socialtjänst  

Område Risk Åtgärd/ 
uppföljningsmetod Resultat av åtgärd/uppföljning Ny uppföljning  

eller åtgärd 

Funktionsstöd  

Ny 
samplanering 
leder till 
försämrad 
kontinuitet.  

Uppföljning genom 
stickprov för att 
undersöka hur 
kontinuiteten har 
förändrats på boende 
med särskild service.  

Stickproven har genomförts, dessa visar att 
planeringen av ordinarie personal fungerar bra. Även 
om covid-19 har påverkat planeringen görs 
bedömningen att det finns goda möjligheter för en bra 
kontinuitet.  

Inga ytterligare åtgärder föreslås. 

Integration och 
arbetsmarknad  

Bristande 
samverkan 
mellan olika 
aktörer kring 
personer som 
uppbär 
ekonomiskt 
bistånd.  

Uppföljning genom 
stickprov för att 
undersöka om aktuell 
arbetsplan finns.  

Uppföljningen visar att det finns en aktuell arbetsplan i 
cirka 65 procent av ärendena. Med hänsyn till 
pågående pandemi anses detta vara på en godtagbar 
nivå.  

Inga ytterligare åtgärder föreslås. 

Vård och 
omsorg  

Basala 
hygienrutiner 
följs inte för att 
minska risken 
för smitta.  

Uppföljning av att 
basala hygienrutiner 
följs och är kända 
hos medarbetare.  

Uppföljningen visar att det finns en god följsamhet och 
kännedom av de basala hygienrutinerna. Inga ytterligare åtgärder föreslås. 

Hälsa och 
bistånd  

Erfarna 
medarbetare 
ges tung 
arbetsbörda 
för att täcka 
upp verk-
samhetens 
kompetens-
behov.  

Uppföljning genom 
fokusgrupp om hur 
erfarna medarbetare 
påverkas om 
verksamheten 
anställer 
medarbetare med 
otillräcklig erfarenhet.  

Uppföljning som var planerad genom fokusgrupp har ej 
kunnat genomföras på grund av pandemin.  

Samtidigt har det under året kommit att bli en lägre 
personalomsättning inom hälsa och bistånd. Detta 
medför att risken kan nedvärderas och avskrivas, 
åtminstone för tillfället.  

Inga ytterligare åtgärder föreslås. 
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Risker för sektorn för utbildning, kultur och fritid 

Område Risk Åtgärd/ 
uppföljningsmetod Resultat av åtgärd/uppföljning Ny uppföljning  

eller åtgärd 

Informations-
säkerhet/ 
person-
uppgifts-
hantering  

Personuppgift
er hanteras på 
ett olagligt sätt 
med anledning 
av oklarheter 
kring 
lagringsyta 
och bristande 
kunskap hos 
användarna.  

Uppföljning av 
kunskapen hos 
medarbetare och 
hanteringen av 
informationssäkerhet 
och personuppgifter 
genom incident-
statistik, stickprov i 
molntjänster, 
intervjuer av och/eller 
enkät till berörda.  

Sektorn för utbildning, kultur och fritid har i samverkan 
med övriga förvaltningen följt upp möjligheterna som 
finns för en säker och effektiv lagringsyta av 
information och personuppgifter.  

En kontroll av sektorns personuppgiftsbiträdesavtal 
och personuppgiftsincidenter har genomförts. Den 
samlade bilden av sektorns informationssäkerhet och 
personuppgiftshantering visar att det finns risker som 
förvaltningen behöver arbeta vidare med.  

Arbetet med att hantera risken 
fortsätter, men eftersom risken rör 
fler områden än bara sektorn för 
utbildning, kultur och fritid kommer 
arbetet fortsätta på förvaltningsnivå.  

Introduktion  

Bristande 
introduktion/ 
utbildning till 
chefer inom 
sektorn.  

Uppföljning genom 
dialog med chefer 
som arbetat cirka ett 
år för att undersöka 
behov och brister i 
chefers 
introduktions-
utbildning.  

Uppföljningen i form av dialoger med chefer har 
behövts prioriterats ned på grund av pandemin för att 
istället fokusera på åtgärder utifrån 
distansundervisning, distansarbete och 
lokalanpassningar.  

Utifrån den dialog som skett framgår att cheferna 
upplever att introduktionen har förbättrats eftersom 
introduktionsmaterialet på kommunens intranät har 
förbättrats. Dessutom har nya chefer kunnat 
genomföra introduktionen digitalt.  

Sektorn har en fortsatt dialog med personalavdelning 
och sektorn gällande hur utbildning för nya chefer i 
kommunen samordnats med planeringen för 
rektorsutbildningen. 

Inga ytterligare åtgärder föreslås. 
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Delårsrapport mars 2021  

Förslag till beslut 
I styrelsen för Gryaab AB: 

1. Delårsrapport mars 2021 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.  

Delårsrapport mars 2021 är strukturerad på samma sätt som under år 2020. 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.  

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 
Delårsrapport mars 2021 har behandlats på samverkansgruppsmöte den 9 april 2021.  

Bilagor 

1. Delårsrapport mars 2021 Gryaab AB  

 

Beslutsunderlag  

Styrelsen 210416  

  

 

Handläggare: Karin van der Salm  

Telefon: 031-64 74 89  

E-post: karin.van.der.salm@gryaab.se  
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Ärendet  
Styrelsen har att ta ställning till förslag till delårsrapport mars 2021 (bilaga 1) som ska 

redovisas till Kommunstyrelsen i Göteborgs Stad och övriga delägarkommuners 

kommunstyrelser. Sista dag för beslut i styrelse är den 23 april 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.  

Delårsrapport mars 2021 är strukturerad på samma sätt som under år 2020 då Göteborgs 

Stad förändrade strukturen 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.  

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 delårsrapport mars 2021. Styrelsens föreslås godkänna 

rapporten enligt bilaga 1 och att den skickas till kommunstyrelsen i Göteborgs Stad och 

kommunstyrelserna i övriga delägarkommuner.   

 

 

Page 346 of 463



 

 

 

Delårsrapport mars 2021 
Bolag 

Gryaab AB 

2021 
  

Page 347 of 463



 

 

Delårsrapport mars 2021 Bolag  2 (13) 

Gryaab AB  

 2021-04-14 
12:26:00 

Innehållsförteckning 
1 Sammanfattning ............................................................................. 3 

2 Väsentlig styrinformation till kommunstyrelsen .......................... 4 

2.1 Verksamhetens utveckling ............................................................ 4 

2.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling ............ 4 

2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling ..................... 5 

2.1.3 Övrig väsentlig information till kommunstyrelsen ....................... 5 

2.2 Kommunfullmäktiges budgetmål ................................................... 5 

3 Övrig uppföljning till kommunstyrelsen ....................................... 6 

3.1 Utveckling inom personalområdet ................................................. 6 

3.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR-

perspektiv .................................................................................. 6 

3.1.2 Analys av situationen inom HR-området.................................... 6 

3.2 Ekonomisk uppföljning .................................................................. 7 

3.2.1 Utfall till och med perioden ........................................................ 7 

3.2.2 Prognos..................................................................................... 8 

3.2.3 Resultat per affärsområde/dotterbolag eller motsvarande ......... 8 

3.2.4 Investeringsredovisning ............................................................. 8 

3.3 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag ............................... 10 

3.3.1 Övriga beslut och/eller uppdrag ............................................... 10 

4 Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB .................................... 12 

5 Styrinformation till styrelsen ....................................................... 13 

 

Bilagor 

Bilaga 1: Protokoll 2020-11-27 signerat 

  

Page 348 of 463



 

 

Delårsrapport mars 2021 Bolag  3 (13) 

Gryaab AB  

 2021-04-14 
12:26:00 

1 Sammanfattning 
Påverkan och handlingsplan med anledning av Covid-19 

Gryaab bedömer att verksamheten ej påverkas av Covid-19 och att verksamheten 

kommer kunna fortsätta enligt plan. Tillgängliga resurser är tillräckliga och 

belastningen på personalen går att hantera. 

Ekonomi 

Gryaabs resultat för första kvartalet 2021 blev bättre än budget, 5,9 tkr mot ett 

budgeterat resultat på 3,1 tkr. Prognosen för helår 2021 ligger något under budget, 

10,6 mkr mot ett budgeterat resultat på 12,5 mkr. Det beror främst på tömning av 

rötkammare 1 där kostnaden ökar med 1,6 mkr då kostnaden för omhändertagande 

av sediment bedöms bli mycket dyrare än vad bolaget budgeterat för. 

Verksamhet 

Reningsresultaten till och med februari 2021 är i nivå med förväntat. Tillrinningen 

har varit mycket hög under januari och har därefter varit mycket låg. Gryaab ser 

utifrån resultaten för närvarande ingen risk att inte möta kraven för år 2021. 

Investeringar/Projekt/Utredningar 

Investeringstakten på Gryaab är för närvarande låg. Gryaab har sedan årsskiftet 

tagit sitt nya miljötillstånd i anspråk. 

Utredningar 

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 

från 2036. Projekt Nya Rya fokuserar just nu på flödesprognoser, teknikval, 

finansieringsmodell och beslutsprocess. 
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2 Väsentlig styrinformation till 
kommunstyrelsen 

2.1 Verksamhetens utveckling 

2.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling 

Effektmått och övriga mått/nyckeltal 

Mått/nyckeltal Utfall 2019 Utfall 2020 
Utfall 

perioden 
2021 

Prognos 
helår 2021 

Kostnad per debiterat 
vatten (kr/m3) 

6,24 5,85 5,83 6,07 

Kostnad per ansluten 
person (kr) 

414,7 389,3 382 398 

Reningsresultatkväve 
(mg/l) 

7,1 6,1 6,4 6,2 

Reningsresultatfosfor 
(mg/l) 

0,23 0,20 0,16 0,20 

ReningsresultatBOD7 
(mg/l) 

8,0 5,7 6,8 7,2 

Avgift till ägarkommunerna 325 328 83,2 333 

Belastning i antal personer 790 000 797 485 - 810 000 

Biogasproduktion (Gwh) 74,0 68,6 11,2 67,2 

Total slamproduktion (ton) 53 568 52 766 9564 53000 

Andel slam som är Revaq-
certifierat 

58 % 46% 50% 60% 

Volym-, intäkts- och kostnadsutveckling 

Mått 

Utfall perioden 
jämfört med 

samma period 
föregående år 

Prognos helår 
jämfört med helår 

föregående år 

Intäkter 92,8 mkr (år 2021) 
94,8 mkr (år 2020) 

368,8  mkr (2021) 
371,5 mkr (2020) 

Kostnader 84,2 mkr (år 2021) 
90,9 mkr (år 2020) 

346,7 mkr (2021) 
340,5 mkr (2020) 

Resultat efter finansiella poster 5,9 mkr (år 2021)     
0,2 mkr (år 2020) 

10,6 mkr (2021) 
17,5 mkr (2020) 

Antal årsarbetare 31,2 st 2021/28,8 st 
2020 

120 st 2021 / 115,6 
st 2020 
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Arbetad tid 50106 h 
2021/46080 h 2020 

230000 h 2021 / 
184000h 

Sjukfrånvaro (%) 3,5% 2021 / 5,8% 
2020 

3,5% 2021 / 4,1% 
2020 

2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling 

inget att rapportera 

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 information till kommunstyrelsen 

2.2 Kommunfullmäktiges budgetmål 
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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 

  
Aktuell period 
(ack sedan 
årets början) 

Aktuell period 
föregående år 
(ack sedan 
årets början) 

Prognos 2021 
Utfall dec 
2020 

Total sjukfrånvaro % *3,5% 5,8% 3,5% 4,2% 

Antal 
tillsvidareanställda 
bolagsexterna 
avgångar 

*0 1 8 7 

Antal 
tillsvidareanställda 
bolagsexterna 
rekryteringar 

*1 2 10 10 

Bolagsextern 
personalomsättning* 
(%) 

*1,87 % 1,0 8% 6,7% 

* tom februari. 

Vi tror att Corona kommer att ha en inverkan på sjukfrånvarotalen under 2021 men 

förhoppningsvis inte lika stor inverkan som under 2020.  Organisationsförändringar 

inom driften samt projektet Nya Rya kan komma att ha en inverkan på 

personalomsättningen under 2021, dvs en ökad rekryteringstakt samt personal som 

väljer att lämna Gryaab. 

3.1.2 Analys av situationen inom HR-området 

Den totala, ackumulerade sjukfrånvaron för perioden januari-februari 2021 är 

3,5 %, varav 1,4 % korttid och 2,1 % 15 dagar eller längre. I jämförelse med 

samma period föregående år så är det en minskning, dock så ser vi ingen direkt 

orsak till minskningen. 

Avseende Corona har vi haft enstaka fall av konstaterad smitta på arbetsplatsen 

men det har inte skett någon spridning. Alla har ett ökat säkerhetstänk, dvs vi 

minsta upplevda symptom stannar medarbetare hemma och genomför testning. 

Vi har nu, via företagshälsovården möjliggjort det för alla medarbetare att kunna 

genomföra snabbtest (antigentest) i samband med misstänkt smitta orsakad på 

arbetsplatsen. 
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Under februari slutfördes rekryteringsprocessen kring avdelningschef TF och en 

kandidat anställdes som börjar sin tjänst under våren 2021. Då avdelningen TF är 

väldigt mansdominerad är det väldigt glädjande och positivt att vi lyckats rekrytera 

en kvinnlig kandidat till posten. 

Projektet Nya Rya fortgår enligt planen. Under januari-februari har personer från 

den egna verksamheten kopplats på projektet vilket har resulterat i 

ersättningsrekryteringar till linjeorganisationen. 

Den planerade organisationsförändring på drift har nu samverkats med facken samt 

berörda medarbetare. Nu kommer rekryteringsprocesser uppstartas avseende de två 

nya gruppchefstjänsterna. 

Löneöversynsprocessen har uppstartats. Arbetsgivaren har tillsammans med facken 

överenskommit att slå samman 2020 med 2021. I nuläget genomförs lönesamtal 

samt arbete med pottfördelning. Arbetsgivarens prognos är att kunna betala ut ny 

lön i maj 2021. 

Som en del i chefsutvecklingsarbetet har HR-avdelningen sjösatt ett digitalt 

utbildningsverktyg kallat Iknow som alla chefer nu har tillgång till. 

HR har slutfört översynen av befintlig verksamhetshandbok och lanserat en 

uppdaterad chefshandbok som är mer inriktad till chefer avseende personalfrågor. 

Beredskapsavtalet har nu formaliserats och antagits både utav arbetsgivare och 

facken. Det är glädjande att Gryaab har nu avtalet i skrift. 

3.2 Ekonomisk uppföljning 

Resultaträkning i sammandrag 

  Period Helår 

 Utfall 
Budge

t 
Avvik
else 

Utfall 
fg år 

Progno
s 

Fg 
progno

s 

Budge
t 

Bokslu
t fg år 

Intäkter 92,8 92,0 +0,8 94,8 368,8 367,8 367,8 371,5 

Kostnader -84,2 -85,9 +1,7 -90,9 -346,7 -343,6 -343,3 -340,5 

Rörelseresu
ltat 

8,6 6,1 +2,5 3,9 22,1 24,2 24,5 31,0 

Finansiella 
intäkter 

0 0 0 0 0 0 0 0,1 

Finansiella 
kostnader 

-2,7 -3 +0,3 -3,7 11,5 -12,0 -12,0 -13,6 

Resultat 
efter fin. 
poster 

5,9 3,1 2,8 0,2 10,6 12,2 12,5 17,5 

3.2.1 Utfall till och med perioden 

För Q1-2021 redovisar bolaget ett utfall på +5,9 mkr mot budgeterat 3,1 mkr, 

vilket är 2,8 mkr bättre än budget. Intäkterna är 0,8 mkr högre fördelat på flera 
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intäktsslag. 

Verksamhetskostnaderna är drygt 2 mkr lägre än budget. Energikostnaderna är 

drygt 1 mkr högre än budget, vilket är säsongsrelaterat.Från 2021 finns det en ny 

organisation för "Nya Rya" . Initialt har aktiviteter och kostnader varit lägre än 

beräknat, varför avdelningen har ett positivt utfall mot budget med 2,7 mkr. 

Beräknat årsutfall ligger kvar. 

Personalkostnaderna ligger i paritet med budget. 

Avskrivningar är 0,5 mkr högre än budget. 

Finansiella kostnader är 0,3 mkr lägre än budget vilket beror på lägre 

investeringsnivåer under Q1. 

  

3.2.2 Prognos 

Prognosen för mars indikerar ett lägre utfall än budgeterat, resultat före skatt 

10,6 mkr mot budget 12, 5 mkr. 

Intäkterna förväntas öka marginellt  jämfört med budget, + 1 mkr. 

Verksamhetskostnaderna bedöms bli något högre än budget, främst är det 

kostnader för planerat underhåll som kommer att bli högre än beräknat, vid 

budgettillfället är inte alla kostnader definitiva utan är endast beräknade varför 

utfallet kan bli högre eller lägre än beräknat. Beräknad avvikelse -3,3 mkr. 

Personalkostnaderna bedöms bli i nivå med budget. 

Kapitalkostnaderna bedöms bli något lägre än budget, vilket till stor del beror på 

lägre räntekostnader, räntenivån har justerats nedåt jämfört med budget och 

kommer att bidra positivt till utfallet 0,5 mkr 

3.2.3 Resultat per affärsområde/dotterbolag eller motsvarande 

  Period Helår 

 Utfall Budget 
Avvikels

e 
Progno

s 

Fg 
progno

s 
Budget 

Bokslut 
fg år 

        

Ej aktuellt för Gryaab 

3.2.4 Investeringsredovisning 

3.2.4.1 Projektredovisning investeringsobjekt, pågående och kommande projekt 

enligt investeringsplaner 

Benämning projekt enl. 
inv. plan, i mnkr 

Budget per 
projekt 

Ack utfall 
tom 

perioden 

Aktuell 
prognos för 

hela 
projektet 

Beräknas 
färdigt (år, 

kv) 
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Vakuum IN, byte 
renshanteringssystem 

10 6,5 10 2021 , Q4 

AS Kompressorer 40 2,3 40 2022 , Q3 

Finrenspressar 7 0 7 2022 , Q4 

Förbindelseledning 
Mölndalsån 

150 0 150 2026 , Q4 

Nödutgång kylkulvert 6 0 6 2022 , Q4 

Vakuum IN 

Idrifttagning av etapp 1 planeras att genomföras under våren, vilket är senare än 

ursprunglig tidplan. Tidplanen har behövt anpassas i och med covid-19. Prognos är 

i enlighet med budget. Bedömningen är än så länge är att projektet kan vara 

genomfört i 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 utrustning samt ökad kapacitet och redundans. Kalkylen för ett 

genomförande är nu uppskattat till 7 mkr. Rekommendation om beslut till 

investering läggs fram för Gryaabs styrelse i april 2021. 

Förbindelseledning Mölndalsån 

En förprojektering är i slutskedet avseende att säkerställa tillräcklig kapacitet och 

redundans för avloppsvattentransport under Mölndalsån. Förprojekteringen 

beräknas vara klar i sin helhet 2021 Q2 och därefter kan beslut om nästa fas tas, 

genomförandefasen. 

Nödutgång kylkulvert 

En förprojektering är genomförd avseende en nödutgång från en kylkulvert för att 

försäkra säker och snabb utrymning vid fara. Investeringsförslaget omfattar även 

en del förbättringar av kulvertens arbetsmiljö. Rekommendation om beslut till 

investering läggs fram för Gryaabs styrelse i april 2021. 

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 
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tas år 2028. 

3.3 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag 

3.3.1 Övriga beslut och/eller uppdrag 

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. Tre tekniker har ingått i utredningen, ozonering, pulveriserat 

aktivt kol (PAK) och granulerat aktivt kol (GAK). Alla tre tekniker bedöms vara 

möjliga att införa på Ryaverket. 

Denna förstudie begränsar sig till byggnation av läkemedelsrening på befintlig 

mark för anslutning till befintligt reningsverk. 

Uppdrag 1, Kostnader 

Investeringskostnaden för ozonering på Ryaverket förväntas bli ca 500 kr med år 

2020 kostnadsnivå, för GAK blir investeringen ca 200 miljoner högre. 

Investeringen för PAK är lägre med en investering omkring 160 miljoner. 

Avskrivningstiden för de stora kostnadsposterna på GAK är längre än för ozon så 

avskrivningskostnaden för GAK är nästan i nivå med ozon. Driftkostnaden för 

GAK är klart högre än för ozon men klart lägre än för PAK. Sammanfattningsvis är 

ozon det mest kostnadseffektiva alternativet och uppgår till en kostnad på 36 mkr 

per år, inklusive kapital- och driftkostnader. 

Uppdrag 2, Riskbedömning recipient 

Halten av läkemedel i Ryaverkets recipient är kopplad till vilken utspädning som 

bedöms gälla. Om 10 ggr utspädning anses relevant ligger sex ämnen över en 

risknivå i dagsläget. Om istället 100 ggr utspädning används är fortfarande tre 

ämnen över risknivån. Risknivån är dock fortfarande mycket osäker och fler 

effektstudier och provtagningar för avloppsvatten och recipient för dessa ämnen 

rekommenderas. Utifrån sammanställning av de utredningar som gjorts om 

läkemedel i Ryaverkets recipient anser inte Gryaab att behov av läkemedelsrening 

är konstaterat. Gryaab anser att behov av läkemedelsrening bör utredas 

nationellt/internationellt hellre än djupare studier om Ryaverkets specifika 

förutsättningar. 

Uppdrag 3, Tidplan 

GAK är den mest omfattande byggnationen och bedömningen är att byggnation 

kommer att pågå i 4 - 5 år, därtill kommer projektering, upphandling och 
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besiktning – totalt bedöms införande av GAK ta ca 7,5 år. Ozon innebär mindre 

byggåtgärder och bedömning är att det skulle kunna införas på ca 6 år. PAK är den 

minst omfattande ombyggnaden och kan troligen införas på ca 5 år. 

Styrelsen beslutade den 5 februari 2021 att godkänna återrapporteringen av 

uppdraget som därmed ses som avslutat. 
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4 Uppföljning till Göteborgs 
Stadshus AB 
Uppföljning av bolagsstyrelsens utvärdering av eget arbete 2020 

Datum för beslut 2020-11-27 

Uppföljning kassaflöde, lån samt realisationsresultat 

Lån mnkr 
Volym 31 
mars 

Progno
s 31 
dec 
2021 

Volym 31 dec 2020 

Summa 1182 1173 1195 

Kassaflöde Rullande 12 
mån 

Progno
s helår 
2021 

Kassaflöde 2020 

Löpande verksamhet 19,0 93,0 108 

Investeringsverksamh
et 

-5,0 -71,0 -22 

Finansieringsverksam
het 

-14,0 -22,0 -86 

SUMMA 0 0 0 

Specifikation 
rearesultat avyttring 
fastighet/bolag 

Objekt 
(fastighet/bola
g) 

Utfall 
period 

Motpart 
(externt/kommun/Stadshuskoncer
nen) 
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5 Styrinformation till styrelsen 
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Gryaab AB 

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2021-04-16 

Kvalitet, säkerhet och arbetsmiljö 

§ 20 a) Delårsrapport mars 2021 

VD redogjorde för Gryaab AB:s delårsrapport, Bilaga C. 

Beslut 

Styrelsen beslutade att godkänna redovisad delårsrapport och att sända nämnd rapport till 
kommunstyrelsen i Göteborgs Stad och kommunstyrelserna i övriga delägarkommuner. 

Besluten under denna paragraf förklarades omedelbart justerade. 

Protokollsutdrag skickas till 

Kommunstyrelsen i Göteborgs Stad och kommunstyrelserna i övriga 

delägarkommuner. 

Dag för justering 

2021-04-16 

Sekreterare 

~~ 
Claes Johansson 

Ordförande 

/i)~bm n f:_ ~ 'liv i -- 

Peter un ström ~ 

Justerande 

Gryaab AB, protokollsutdrag 1 (1) 
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Sektorn för teknik och förvaltningsstöd 
 

  

Infrastrukturdepartementet 
Regeringskansliet  

Datum   Dnr 
2021-04-08   2021KS112 005 

 

 

 
 

  

Härryda kommun 435 80 Mölnlycke ● Besöksadress: Råda torg 1 ● 031-724 61 00 
kommun@harryda.se ● www.harryda.se 

  
 

H
K1

00
0,

 v
1.

0,
 2

01
6-

04
-1

9 
   

Remiss SOU 2021:1 Säker och kostnadseffektiv IT-drift 
(diarienummer I2021/00342) 

Härryda kommun har blivit inbjuden att lämna yttrande till delbetänkandet 
”Säker och kostnadseffektiv IT-drift” (SOU 2021:1) och meddelar härmed 
att kommunen avstår från att lämna svar eftersom det inte varit möjligt att 
avsätta resurser för yttrande. 

 

 

Per-Arne Larsson 

Sektorschef 

Sektorn för teknik och för teknik och förvaltningsstöd
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Härryda kommuns åtaganden i regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2017-2021 
Uppföljning februari 2021 
 
Under 2021 görs en uppföljning av ”Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland” som är ett regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2017–2020. 
Programmet är framtaget av Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen i samverkan med Västra Götalandsregionen och är förlängt till att gälla även under 
2021. Uppföljningen har rapporterats in till Länsstyrelsen via det digitala verktyget Åtgärdswebben. I tabellen nedan finns en sammanställning av 
Härryda kommuns inrapporterade svar som skickas till kommunstyrelsen för delgivning.  

Åtgärdsprogrammet sätter fokus på fyra områden:  

 
 Minskad klimatpåverkan och ren luft (KL) 
 Hållbar användning av vattenmiljöer (V) 
 Hållbart brukande av skog och odlingslandskap (SO) 
 God boendemiljö och hållbar konsumtion (BK) 

 
Under dess fokusområden finns 46 åtgärdsområden redovisade som i sin tur kan innehålla delåtgärder markerade a, b, c… o.s.v. Uppföljning berör 
endast de åtgärder som Härryda kommun åtagit sig att arbeta med och avser åtgärdens status i december 2020. Kommunen rapporterar in vilka 
aktiviteter som genomförts under respektive åtgärd och bedömer åtgärdens genomförandegrad (de två kolumnerna längst till höger). 
Genomförandegrad rapporteras utifrån fyra kategorier:  
 

 Genomförd helt eller i huvudsak/pågår kontinuerligt (G) 
 Genomförd till hälften eller mer (H) 
 Påbörjad men ej till hälften genomförd (P)  
 Ej påbörjad (E).  
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Vid de åtgärder som Härryda kommun åtagit sig men där kommunerna inte är huvudansvariga anges de aktiviteter kommunen genomfört och 
genomförandegraden ”ej relevant”.  
 

Delområde, åtgärd Bakgrund Beskrivning av vad som gjorts Genomförandegrad 
BK1. Skydda och utveckla tätorters 
grönområden  
För varje tätort med över 15 000 invånare 
upprätta en grönstrukturstrategi som del i 
översiktsplan (ÖP)/ fördjupad översiktsplan 
(FÖP) eller ta fram ett grönstrukturprogram 
kopplat till ÖP/FÖP. 

Grönskan i våra tätorter bidrar med 
viktiga ekosystemtjänster för både 
människan och naturen såsom 
biologisk mångfald, bullerdämpning, 
luft- och vattenhantering, 
klimatreglering, markstabilisering, 
rekreation, spontanidrott och 
välbefinnande samt barns lek och 
utveckling. Med växande städer och 
utbredning av hårdgjorda är det lätt 
att parker och naturområden 
försvinner. Genom att upprätta en 
strategi eller program för 
grönstrukturen i våra tätorter kan vi 
säkra viktiga värden och funktioner 
för samhället.  
Grönstrukturprogrammen/strategierna 
behöver visa på hur vi genom 
grönska möter utmaningar så som 
rådande klimatförändringar, 
integration, höga bullernivåer, luft-
föroreningar, ett minskande utrymme 
för barns utemiljö med mera. Ett 
övergripande mål bör vara att skapa 

Grön- och blåstrukturs utredning har tagits fram under 2020 
som underlag till ny översiktsplan. Ekosystemtjänstanalys 
har tagits fram för Mölnlycke centrum 2019 och ska tas 
fram för Landvetter centrum under 2021 som del av ett 
LONA-projekt (finansiering via Naturvårdsverket). 

G 
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mångfunktionella ytor som kan ha 
flera funktioner samtidigt. 

BK3. Förbättra inomhusmiljön inom skola 
och förskola samt vårdlokaler och andra 
boenden  
Stärkt egenkontroll samt förebyggande arbete 
bland annat avseende fukt, mögel och 
ventilation i inomhusmiljön i skola och 
förskola samt vårdlokaler och andra boenden. 
a) Delåtgärden avser kommunerna som 
verksamhetsutövare 

Ett antal studier utförda i skolmiljö 
tyder på att undermålig ventilation, 
förhöjda halter av damm innehållande 
bland annat allergen från pälsdjur och 
förekomst av fukt- och mögelskador i 
byggnaden, resulterar i fler 
luftvägsbesvär hos eleverna. En 
svensk studie visar att förbättrad 
ventilation kan minska frekvensen av 
astmasymtom relaterade till vistelse i 
skolan. Andra skolstudier visar att ett 
samband finns mellan otillräcklig 
ventilation och sjukfrånvaro, 
prestation och astma.  
 
En verksamhetsutövare måste skall 
fortlöpande planera och kontrollera 
sin verksamhet, alltså bedriva 
egenkontroll, för att motverka eller 
förebygga olägenhet. Rektorer och 
fastighetsägare är exempel på 
verksamhetsutövare. 

Anmärkningar från OVK-besiktningar (obligatorisk 
kontroll av ventilation) genomförs regelbundet. 
Injusteringar av ventilationsflöden sker med jämna 
mellanrum till följd av ombyggnationer samt att antal 
personer i lokalerna förändras från år till år. Kontroller av 
fukt och mögel sker i samband med besiktningar av 
fastigheter samt vid misstanke om för höga halter av 
sådana. Åtgärder görs snarast efter misstanke om för höga 
halter av fukt och mögel.  

G (pågår 
kontinuerligt) 
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BK3. Förbättra inomhusmiljön inom skola 
och förskola samt vårdlokaler och andra 
boenden  
Stärkt egenkontroll samt förebyggande arbete 
bland annat avseende fukt, mögel och 
ventilation i inomhusmiljön i skola och 
förskola samt vårdlokaler och andra boenden. 
b) Delåtgärden avser kommunerna som 
tillsynsmyndighet 

 
På grund av pandemin har det inte bedrivits så mycket 
tillsyn under 2020. Detta beroende på att det antingen inte 
bedrivits någon verksamhet på företagen eller att vi inte 
borde vara på plats fysiskt. I början av pandemin var det 
mer oklart vad vi kunde göra och inte. Med tanke på 
pandemin och det merarbete detta medfört för sektorn för 
utbildning inom kommunen har planerad diskussion om 
egenkontroll skjutits fram. 

G (pågår 
kontinuerligt) 

BK4. Ta fram kulturmiljöprogram som 
underlag i fysisk planering  
Det kulturella, historiska och arkitektoniska 
arvet i form av värdefulla byggnader, bebygg-
elsemiljöer och landskap ska bevaras, 
användas och utvecklas. Detta kan ske 
exempelvis genom ett aktuellt 
kulturmiljöprogram eller liknande strategiskt 
underlag, som antas som del av ÖP. 

Exploatering och ändrad 
markanvändning har en stor påverkan 
på bebyggelse och kulturlandskap. 
Det är viktigt att kulturmiljöprogram 
och andra underlag antas och kopplas 
till översiktsplanen då den är 
vägledande för senare beslut enligt 
plan- och bygglagen och miljöbalken. 

Revidering av kulturmiljöprogram har tagits fram under 
2020 som underlag till ny översiktsplan. Sedan tidigare 
finns ett kulturmiljöprogram från 2012. 

G 

BK7. Främja ekologisk 
livsmedelskonsumtion  
Öka andelen ekologiska livsmedel inom 
offentlig sektor genom att:  
a) Öka inköpen av ekologiska livsmedel inom 
kommunerna 

Maten inom offentlig sektor utgör ca 
5-8 procent av Sveriges totala 
livsmedelsinköp. Åtgärdsprogrammet 
betonar att det finns ett stort värde av 
konventionell, miljövänlig 
produktion i Sverige men att andelen 
ekologisk produktion kan öka med 
flera miljövinster som följd.  
Motiven för att fokusera på 
ekologiskt producerad mat och inte 
lokal produktion är både praktiska 

Andelen ekologiska livsmedel har minskat något under 
2020 jämfört med tidigare år. Det beror bland annat på att 
eleverna serverats bubbelvatten och att andelen ekologisk 
mjölk därmed minskat. Dessutom har köket förmodligen 
varit mer försiktiga att ta på sig kostnader då köken och 
restaurangerna fått göra stora omställningar i sitt arbetssätt 
pga pandemin. 

Ej relevant 
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och ett sätt att nå så många delar som 
möjligt i en åtgärd. I upphandlingar 
är det svårt att efterfråga lokal mat. 
Däremot är det enkelt att ställa krav 
på ekologiskt som bedöms vara en 
kvalitetsparameter. 

KL2. Minska utsläppen av bensapyren och 
partiklar från småskalig vedeldning  
b) Informera om hur man eldar rätt och om 
hälsopåverkan från vedeldning. 

Småskalig vedeldning är den 
huvudsakliga källan till utsläpp av 
bens(a)pyren och den största källan 
till utsläpp av partiklar (PM2,5) och 
sot. Bens(a)pyren tillhör gruppen 
poly-cykliska aromatiska kolväten 
(PAH) och är cancerframkallande. 
Partiklar bidrar till tidigare förväntad 
dödlighet i såväl sjukdomar i hjärta 
och kärl som i lungsjukdomar. 
Förbränningspartiklar från 
vedeldning uppskattas orsaka drygt 1 
000 förtida dödsfall per år i Sverige. 
Utsläpp av partiklar påverkar även 
klimatet. Sotpartiklar är en så kallad 
kortlivad växthusgas, som påskyndar 
isavsmältningen. Minskade utsläpp 
sotpartiklar är särskilt viktigt i norra 
Europa på grund av närheten till 
Arktis. 

Det har inte funnits resurser för detta under 2020 E 
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SO15. Bevara och planera för skyddsvärda 
träd 
a) Inventera skyddsvärda träd  
 

Skyddsvärda träd är gamla och grova 
träd med hundratals arter som lever i 
eller på träden. De är därmed mycket 
viktiga för den biologiska 
mångfalden. För att skydda träden 
måste man veta var de finns och hur 
de ska skötas. Särskild hänsyn ska 
tas till det kulturlandskap som de 
aktuella träden är en del av, till 
exempel anlagda miljöer och 
högreståndsmiljöer. I kulturhistoriskt 
viktiga miljöer ska ersättnings-träd 
placeras historiskt korrekt. 

Härryda kommun har sökt LONA-projekt (finansiering via 
Naturvårdsverket) för att återinventera skyddsvärda träd i 
kommunen. Tidigare inventering från 2007 är åldersstigen 
och många träd ffa i tätorterna är borta. 

Ej relevant 

SO15. Bevara och planera för skyddsvärda 
träd 
b) Erbjuda målgruppsanpassad information 
om skyddsvärda träd till markägare, planerare, 
föreningar och intresserad allmänhet  
 

 
Markägare med skyddsvärda träd har fått utskick i 
omgångar, 2008 när kommunal inventeringen var klar. 
Runt 2013 i LONA-projekt (finansiering via 
Naturvårdsverket) och genom Länsstyrelsen 2019/2020. 
kommunen informerar om skyddsvärda träd på hemsidan. 

Ej relevant 

SO15. Bevara och planera för skyddsvärda 
träd 
d) Frihugga skyddsvärda träd samt 
ersättningsträd. 

 
Arbetet sker ständigt i naturreservaten för att förbättra för 
skyddsvärda träd. 

Ej relevant 

SO16. Använda GIS-baserade 
naturvårdsdatabaser och planer i fysisk 
planering  

Att ha en aktuell naturvårdsplan samt 
naturvårdsdatabaser och att detta 
aktivt används som underlag i den 
fysiska planeringen bedöms vara en 

Kommunen har en GIS-baserad naturdatabas. Just nu finns 
en revidera naturdatabasen uppdaterad utifrån nya 
fältinventeringar och rapporter. 

G 
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a) Använda aktuella GIS-baserade 
naturvårdsdatabaser  

viktig åtgärd för att uppnå 
miljömålen. Databaser bör med 
fördel vara publika. 

SO16. Använda GIS-baserade 
naturvårdsdatabaser och planer i fysisk 
planering  
b) Ta fram och inarbeta aktuella 
naturvårdsplaner i fysisk planering. 

 
Naturvårdsplan 2012 är politiskt antagen i 
kommunfullmäktige. Ny naturvårdsplan kommer att antas 
politiskt under 2021/2022. Naturvårdsplanen är väl 
inarbetad i revideringen av översiktsplanen. 

G 

SO18. Bevara och stärka grön 
infrastruktur i hela landskapet  
b) Planen används som ett ramverk för 
naturvårdsarbetet och underlag för fysisk 
planering och klimatanpassningsåtgärder samt 
som underlag för mark-, vatten- och 
havsplanering. 

Grön infrastruktur är ett nätverk av 
natur som bidrar till fungerande 
livsmiljöer för växter och djur och till 
människors välbefinnande. 
Regeringsuppdrag finns om att  
ta fram regionala handlingsplaner för 
grön infrastruktur. Naturreservat och 
andra naturvårdskydd bromsar delvis 
förlusten av biologisk mångfald men 
är inte tillräckligt för att häva den 
nedåtgående trenden. Begränsade och 
fragmenterade livs-miljöer och 
ekosystemfunktioner leder till 
negativa effekter för biologisk 
mångfald. 

Härryda kommun deltar i ett LONA-projekt (finansiering 
via Naturvårdsverket) via Göteborgsregionens 
kommunalförbund (GR) för att utveckla arbetet med grön 
infrastruktur. Mer detaljerad information tas fram för GR 
området utifrån kommunala inventeringar och analyser i 
projektet. Delar av handlingsplanen för grön infrastruktur 
har använts för revidering av översiktplanen och 
naturvårdsplanen. 

Ej relevant 

SO3. Skydda värdefulla våtmarksområden 
b) Skydda våtmarker med höga naturvärden. 

Myrskyddsplanen pekar ut de 
våtmarker som enligt 
miljökvalitetsmålet ska ha ett 
långsiktigt skydd. Utöver 
myrskyddsplanen finns andra 

Länsstyrelsen arbetar med att bilda naturreservat på 
Hårssjön-Rambo mosse samt Maderna-Högaråsmossen. 
Kommunstyrelsen har dock under 2020 sagt nej till 
reservatsbildning för Hårssjön-Rambo mosse. 

P 
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våtmarksområden med höga 
naturvärden. 

SO5. Förbättra miljöhänsynen vid 
skogsbruksåtgärder genom målbilder  
b) Bedriva skogsbruket i kommunala skogar 
utifrån målbilderna. 

Myndigheter, skogsbruket och ideella 
organisationer har i projektet ”Dialog 
om miljöhänsyn” tagit fram 40 olika 
målbilder om hänsyn till olika natur- 
och kulturmiljöer samt skogens 
sociala värden. Arbete med 
målbilderna bidrar till att lagkrav och 
politiska mål uppnås. 

Kommunen anlitar skogsförvaltare som bedriver skogsbruk 
utifrån målbilderna. Ny upphandling av skogsbruk pågår 
och kommunen ställer krav på FSC- och PEFC-certifiering 
och målbildsuppfyllnad. 

P 

SO8. Öka arealen hyggesfritt skogsbruk  
b) Utveckla hyggesfritt skogsbruk i 
kommunalt ägda skoga för att öka variationen 
i landskapet, främja rekreations- och 
miljövärden samt visa alternativa 
brukningsformer. 

Skapandet av mer variation i 
skogsbruket erbjuder fler potentiella 
habitat och främjar en större 
mångfald av växt- och djurarter. 
Skogsvårdslagstiftningen uppmuntrar 
ett mer varierat skogsbruk och det 
finns relativt stora friheter för hur 
man får sköta skog. 

Planerad hyggesfri avvverkning fick ställas in under 2020 
pga rovfågel i området. Hösten var för blöt. Troligen görs 
nytt försök hösten 2021. 

P 

V1. Skydda och restaurera sjöar och 
vattendrag som har värdefulla natur- och 
kulturmiljöer. 
b) Skydda naturområden med uttalat syfte att 
bevara sötvattenmiljön 
  

Det finns olika långsiktiga skydd av 
natur och vattenmiljöer. 
Strandskyddsbestämmelser är en 
viktig del av skyddet, Natura 2000 
och national-parker är andra 
skyddsformer. Länsstyrelsen eller 
kommunerna kan bilda naturreservat, 
biotopskyddsområde eller teckna 

Länsstyrelsen arbetar med att bilda naturreservat på 
Hårssjön-Rambo mosse samt Maderna-Högaråsmossen. 
Kommunstyrelsen har dock under 2020 sagt nej till 
reservatsbildning för Hårssjön-Rambo mosse. 

E 
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naturvårdsavtal för värdefulla 
områden i sjöar och vattendrag. 
Naturreservat är den vanligaste 
formen för ett långsiktigt skydd av 
naturområden. Naturreservat kan 
bildas för att bevara biologisk 
mångfald, för att vårda och bevara 
värdefulla natur-miljöer eller för att 
tillgodose behovet av områden för 
friluftslivet. 

V5. Genomföra regionalt program för 
efterbehandling av förorenade områden  
b) Ta fram kommunala handlingsplaner för 
efterbehandling av förorenade områden. 

Vår industrihistoria har på sina 
ställen satt spår i form av 
föroreningar i mark och 
bottensediment i sjöar, vattendrag 
och hav. Ett förorenat område är en 
plats som är så förorenad att den kan 
medföra skada eller olägenhet för 
människors hälsa eller miljö. De 
ämnen som hamnat i miljön blir ofta 
kvar där under lång tid om vi inte gör 
något. Får de ligga kvar kan de sippra 
ut i grundvattnet och nå brunnar och 
vattendrag. Det är ofta en långsam 
spridning som påverkas av 
nederbörd, grundvattenrörelser och 
biologiska processer. Även mänskliga 
aktiviteter kan påverka spridningen 
av föroreningar som dittills legat 
relativt stilla. 

Kommunen bedriver inget sådant arbete i nuläget.  E 
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Patrik Wendeblad 

Utvecklingsledare kvalitet 
Utvecklingsfunktionen  

Förhållningssätt för 
Härryda kommun 
En del av kommunens styrmodell  
 
 

Fastställd av kommundirektör 2021-04-08 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Page 371 of 463



  
 
 

2

Förhållningssätt för Härryda kommun  
Som ett komplement till kommunens vision har förvaltningen utarbetat 
följande förhållningssätt som fastställts kommundirektören.  
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Bakgrund  
Kommunfullmäktige fastställde den 16 oktober 2017, § 159, en ny politisk 
organisation samt ny styrmodell enligt förslag från demokratiberedningen. 
En väsentlig del i den nya styrmodellen är vision och förhållningssätt. 
Visionen antogs av kommunfullmäktige den 12 december 2019, § 178.  
Visionen är  

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 och handlingskraft 

 

Härryda kommuns styrmodell 

 

 

Förhållningssättens roll 
Den 17 december 2018 i § 216 antog kommunfullmäktige en plan för 
visionsarbetet. Planen beskriver att förhållningssätten kompletterar visionen 
och ska beskriva ledord för hur kommunens verksamheter och medarbetare 
ska agera och uppfattas. Förhållningssätten ska stödja en utveckling i 
riktning mot att visionen kan uppnås – på så sätt hänger vision och 
förhållningssätt nära samman.  
Planen anger också att förvaltningen ansvarar för att leda processen för att 
utarbeta förhållningssätten och att delaktiggöra medarbetarna. Arbetet ska 
kopplas till det befintliga personalpolitiska programmet och innebära en 
vidareutveckling och förstärkt förankring av detta. Förvaltningen ansvarar 
även för att implementera förhållningssätten.  
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Organisationen  
Arbetet att ta fram förhållningssätt har bedrivits brett i förvaltningen för att 
involvera så många medarbetare som möjligt. Planering, samordning, 
stödmaterial, bearbetning och framskrivande av förslag har utförts av en 
arbetsgrupp och en styrgrupp.  
Styrgruppen har bestått av kommundirektör, personalchef och 
utvecklingschef. Deras roll har varit att leda arbetsgruppen genom 
kontinuerliga avstämningar. Kommundirektören antar förhållningssätten.   
Arbetsgruppen har bestått av medarbetare från personalfunktionen och från 
utvecklingsfunktionen. Uppdraget för gruppen har varit att planera 
processen, ta fram stödmaterial och processtöd, samla in och bearbeta 
material, samt att utforma förslag på förhållningssätt och presentera dessa 
för styrgruppen.  
 

Processen från planering till fastställt förhållningssätt 
Insamlande av underlag 
Tidigt beslutades att målet för processen var att alla medarbetare i Härryda 
kommun skulle involveras i arbetet med att ta fram kommunens 
förhållningssätt. En plan för genomförandet utarbetades och fastställdes av 
styrgruppen i januari 2020. En viktig del av planen var att använda 
arbetsplatsträffar som ett forum för dialog om förhållningssätten. Arbetet 
påbörjades i förvaltningsledningen genom en workshop i syfte att ta fram 
nyckelbegrepp för vad som ska känneteckna vårt sätt att vara och arbeta för 
att visionen ska kunna nås. 
Denna övning genomförde därefter respektive sektorschef och funktionschef 
med respektive ledningsgrupp, i vilken cheferna i sin tur fick uppgiften att ta 
workshopen vidare till sina medarbetare. På detta sätt fick varje chef i 
kommunen dels möjligheten att själv vara med som deltagare för att sedan 
genomföra samma övning med sina medarbetare. I samband med övningen 
fick deltagarna också information om visionen, varför vi har en vision, vad 
den betyder och hur den togs fram.  
För att stödja dialogen på arbetsplatsträffar tog arbetsgruppen fram ett 
stödmaterial som innehöll powerpointpresentationer, workshopsstöd, 
manus, frågor och svar-stöd, mall för dokumentation och nanoutbildningar 
(korta digitala utbildningar). Ett digitalt frågeformulär togs också fram i de 
fall medarbetare inte hade möjlighet att vara med eller om man ville lämna 
individuella synpunkter. Arbetsgruppen har också varit behjälplig i att leda 
och stödja workshopen i de fall verksamheter velat ha stöd.  
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På grund av pandemin hade flera verksamhete5r svårt att hinna med 
övningen inom utsatt tid, varför tiden för inlämning förlängdes från 31 mars 
till den 30 september. Under tiden har påminnelser skickats ut till de chefer 
som inte lämnat in material. Totalt har cirka 100 av kommunens 150 enheter 
lämnat in material. Detta innebär att en stor del av kommunens medarbetare 
från alla olika verksamhetsområden har involverats.  
 

Topplistan på nyckelbegrepp från medarbetarna  
Dokumentation från dialogerna på arbetsplatsträffar sammanställdes och 
bearbetades av arbetsgruppen. En lista med de mest använda begreppen 
utkristalliserades, de anges här utan inbördes ordning.   

 Våga testa / Trygghet när vi misslyckas 

 Tillit till varandra / Öppet klimat / Prestigelöshet  

 Medspelare / Involverande 

 Nyfikenhet 

 Aktivt sökande av feedback 

 Serviceinriktade 

 Lösningsfokuserade 

 Samarbete och samverkan över gränser 

 Hög kompetens 
Vissa begrepp på listan bedöms ha ett mer internt perspektiv och fokus; 
trygghet när vi misslyckas, att ha tillit till varandra (åsyftar tillit till 
medarbetare), öppet klimat, samarbete och samverkan över gränser. Dessa 
begrepp bedöms redan komma till uttryck i det personalpolitiska 
programmet, som kompletterar förhållningssätten genom att ha ett mer 
internt perspektiv. 
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Utformning av förslaget 
Arbetsgruppen har utgått från medarbetarnas nyckelbegrepp och skrivit 
fram olika alternativa formuleringar av förhållningssätt. Det har varit viktigt 
att hitta formuleringar som beskriver hur kommunens verksamheter och 
medarbetare ska agera och uppfattas för att stödja en utveckling i riktning 
mot visionen. De olika alternativen har vägts mot varandra och kontinuerligt 
stämts av med styrgruppen.  
I november tog processen hjälp av cheferna i sektors- och 
funktionsledningar. Det innebar att ca 40 chefer tyckte till om tre alternativ 
och gav synpunkter om hur förhållningssätten bör användas framöver. 
Utifrån dessa synpunkter kunde arbetsgruppen omarbeta förslagen. I 
februari fick samma chefsgrupp se två nya omarbetade förslag. Vid detta 
tillfälle blev det mer detaljfokus kring olika skrivningar. Utifrån de 
synpunkter som lämnades har arbetsgruppen därefter utarbetat ett förslag 
som presenterats för styrgruppen och som fastställdes av kommundirektören 
den 8 april 2020. 

 
 

Kommentarer till förslag på förhållningssätt  
Syftet med förhållningssätt är att organisationen och medarbetarna ska agera 
och uppfattas på ett sätt som för oss i den riktning som visionen pekar ut. 
Förhållningssätten ska skapa en organisationskultur som ska genomsyra alla 
verksamheter och bäras av alla medarbetare.  
Förhållningssättet inleds med Varje dag gör vi mötet med Härryda kommun 
enkelt. Detta pekar på att både medarbetarna och organisationen ska finnas 
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till för medborgarna och ha dem i fokus. Verksamheten ska hjälpa invånarna 
att förstå och hitta rätt inom kommunen. Ibland hanterar kommunen mer 
komplexa frågor och fattar svåra beslut, såsom vid myndighetsutövning, 
men även här ska det så långt det är möjligt vara enkelt att förstå och ha 
kontakt med kommunen. Med mötet avses alla möten, såväl fysiska, digitala 
som elektroniska - över exempelvis e-post, chatbot, Teams eller telefon. 
Alla möten med verksamheten ska vara enkla, oavsett om man söker 
information på kommunens webbsida, har kontakt med kommunens 
kontaktcenter, när man lämnar barnet på förskolan eller har kontakt med en 
undersköterska på ett äldreboende.  
Vi är engagerade, ser möjligheter och skapar lösningar. Att vi är 
engagerade ska märkas både externt,  
i kontakten med oss, men också internt när vi samverkar mellan olika 
verksamheter. Genom att se möjligheter och skapa lösningar framgår att vi 
är problemlösare, vågar hitta nya vägar, kan hushålla med resurser och vara 
flexibla gentemot omvärlden och medborgares behov. Denna mening 
beskriver den ansats medarbetarna ska ha när man stöter på utmaningar och 
det ska märkas för den som är i kontakt med kommunen.  
Vi är kompetenta, professionella och öppna för olika perspektiv. 
Kompetensen och professionaliteten som är grunden för hur uppdrag utförs. 
Med denna mening lyfts betydelsen av kompetenta och duktiga medarbetare 
som har ett professionellt förhållningssätt. Samtidigt som vikten betonas av 
att kunna ta till sig av ny kunskap och ha en vilja att utvecklas. Vi behöver 
vara öppen för olika perspektiv, inte bara genom att lyssna in, utan också 
genom att låta andras perspektiv ge avtryck i arbetssätt, processer och 
verksamheter. Både för att göra mötet med Härryda kommun enkelt och för 
att forma verksamheterna utifrån medborgares, företags och föreningars 
behov.  
Vi prövar nya idéer och vill alltid bli bättre. Att pröva nya idéer handlar 
också om att vara öppen för olika perspektiv och att vara öppen för att saker 
kan utföras på olika sätt. Det kräver mod och nytänkande att se och pröva 
nya idéer. Det ställer krav på att ha koll på vad som händer och kompetens 
som följer med utvecklingen. Det innebär dock inte alltid att följa det som är 
nytt, men nyfikenheten att pröva och utforska det nya ska vara vägledande. 
Att lära och utifrån det ständigt vilja bli bättre är en väsentlig del i 
förhållningssätten, det innebär en kontinuerlig utveckling av både 
medarbetare, verksamheter och organisationen som helhet. Även om vi 
redan är bra, så nöjer vi oss inte, vi vill bli ännu bättre.   
Förhållningssätten avslutas med meningen Tillsammans åstadkommer vi 
mer. Det är tillsammans med dem vi är till för som vi kan åstadkomma mer. 
Men även tillsammans med kollegorna inom enheten, på andra enheter och 
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verksamheter. Vi är en kommun, en förvaltning, en organisation och 
samarbete över gränserna är en förutsättning för att vi ska uppnå vår vision. 
Det är genom att samverkan och ett tydligt tillsammans-perspektiv som vi 
åstadkommer mer.  

Förhållningssättet i förhållande till nyckelbegreppen från medarbetarna 
Förhållningssätten har prövats mot de nyckelbegrepp som medarbetarna fört 
fram.   

 Våga testa/trygghet när vi misslyckas - återkommer i att pröva och 
se möjligheter, skapa lösningar, vara öppen för olika perspektiv och 
att pröva nya idéer.  

 Tillit till varandra / Öppet klimat / Prestigelöshet - kan utläsas i att 
vara öppna för olika perspektiv och tillsammans åstadkommer vi 
mer. 

 Medspelare / Involverande - finns i att vara öppen för olika 
perspektiv och tillsammans åstadkommer vi mer.  

 Nyfikenhet – finns med i att vi ska vara engagerade, se möjligheter, 
öppna för olika perspektiv och att pröva nya idéer.  

 Aktivt sökande av feedback - precis som nyfikenhet finns denna 
punkt med i att vi ska vara engagerade, se möjligheter, öppna för 
olika perspektiv och att pröva nya idéer.  

 Serviceinriktade - ingår i att vi varje dag ska göra mötet med 
Härryda kommun enkelt och att vi ska vara engagerade.  

 Lösningsfokuserade - kan utläsas i att vi gör mötet med Härryda 
kommun enkelt. Att vi är engagerade, ser möjligheter och skapar 
lösningar.  

 Samarbete och samverkan över gränser - ingår i att vara öppen för 
olika perspektiv och tillsammans åstadkommer vi mer.  

 Hög kompetens – finns med i att vi är kompetenta, professionella 
och vill alltid bli bättre. 
 

Förhållningssätten i grafisk form 

Förhållningssätten kommer att användas på olika sätt och kommuniceras på 
olika sätt och i olika sammanhang, de behöver därför både kunna stå som en 
gemensam del med visionen, men även fristående. Den grafiska 
utformningen kan variera något beroende på i vilket sammanhang det ska 
presenteras. 
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Nästa steg 
Arbetsgruppen för förhållningssätt har fått i uppdrag att ta fram en plan för 
implementering av förhållningssätten. I det ingår bland annat att 
kommunicera, ta fram stödmaterial för chefer och medarbetare för att 
diskutera förhållningssätten samt en plan för hur förhållningssätten ska 
genomsyra olika processer och styrdokument.   
Förhållningssätten kommer delges till kommunstyrelsens och 
välfärdsnämnden under våren.  
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Sektorn för utbildning, kultur och fritid U HARRYDA 
'OMMUN 

Datum 2021-04-12 Dnr 2021KS25 002 

Anmälan av delegationsbeslut till förvaltningschefen och 

kommunstyrelsen 2021-04-29 

Beslutsfattare Beslut 

Andrea Skoglund 

Andrea Skoglund 

Lise-Lotte Davidsson 

Maria Emanuelsson 

Maria Emanuelsson 

Ledighet längre än 14 dagar 

Ledighet längre än 14 dagar 

Ledighet längre än 14 dagar 

Ledighet längre än 14 dagar 

Ledighet längre än 14 dagar 
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Sektorn för socialtjänst  
 
 
 
 
 

Datum 2021-03-31 Dnr 2021KS4 002  

 

 
 

  

 

   
 

Anmälan av delegationsbeslut till förvaltningschefen och 
kommunstyrelsen 

Beslutsfattare Beslut 

Peter Berg, enhetschef Göteborgs 
stad 

Peter Berg, enhetschef Göteborgs 
stad 

Negin Davoodi 
 

Lena Lager 

Ingrid Källström 

 

 

Serveringstillstånd, Chalmers golfkrog 
 

Serveringstillstånd, Råda Säteri trädgårdscafé 
 

Beslut om bostadsanpassningsbidrag 2021-03-01 t om 2021-
03-21 

Beslutsattestant 

Ledighet längre än 14 dagar 

 
 

Page 388 of 463



 

 

 

 

 

Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för 
samhällsbyggnad 2021 

29 

2021KS11 
   

Page 401 of 463



  

 

 

Sektorn för samhällsbyggnad  
 
 
 
 
 

Datum 2021-04-15 Dnr 2021KS11 002  
 
 

 

  

 

   
 

Anmälan av delegationsbeslut till förvaltningschefen och 
kommunstyrelsen 

Beslutsfattare Beslut 

Eva-Britt Kourtev 

 

Susanne Ekström 

 

 

Petrus Sigvardsson 

 

Elin Andersson 

 

 

 

 

 

 

Tayman Mahshid 

 

Fredrik Wejrot 

 

Fredrik Wejrot 

 

Fredrik Wejrot 

 

 

 

Fredrik Wejrot 

 

Anställning, Trafikingenjör, beslutsdatum 25-02-202 l 

 

Färdtjänst, 01/2021 

Riksfärdtjänst, 01/2021 

 

Yttrande till polismyndigheten angående upplåtelse av 
offentlig plats, 2021/11 
 
Yttrande till länsstyrelsen angående upplåtelse av offentlig 
plats, 2021/05 

Yttrande till polismyndigheten angående upplåtelse av 
offentlig plats, 2021/08  

Yttrande till polismyndigheten angående upplåtelse av 
offentlig plats, 2021/09 

Yttrande till polismyndigheten angående upplåtelse av 
offentlig plats, 2021/10 
 
Tilldelning av kontrakt som grundar sig på ramavtal 

 

Skadestånd och annan ersättning, 2: 5000kr < 4 pbb. 
Självrisk Länsförsäkringar skadenummer 10-36797-18 gko. 
 
Driftbidrag 2020, Idtjärn- Stora Bugärde 
samfällighetsförening. 7 I 80 kr 
 
Driftbidrag 2020, Lyckås - Stora Landsvägen 
vägsamfällighet, 3 000 kr 

Driftbidrag 2020, Finnsjövägens samfällighetsförening, 3 
000 kr 
 
Driftbidrag 2020, Bua södra samfällighetsförening, 6100 kr’ 
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Beslutsfattare Beslut 

Fredrik Wejrot 

 

 

 

 

Rebecka Nöjd 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rebecka Nöjd 

 

 

Petrus Sigvardsson 

 

 

 

 

 

Peter Wallentin 

 

 

 

 

Anders Ohlsson 

 

Peter Wallentin 

 

 

Sophia Fredriksson 

 

Driftbidrag 2020, Vrestaby Samfällighetsförening, 3000 kr 

Kompletterande bidrag från Trafikverket 2021 Landvetters 
vägförening 221 141 kr 

Kompletterande bidrag från Trafikverket 2021 Långenäs 
samfällighetsförening 20 557 kr 
 

Parkeringstillstånd rörelsehindrad  A, 2020.77 
Parkeringstillstånd rörelsehindrad  B, 2021.01 
Parkeringstillstånd rörelsehindrad  B, 2021.02 
Parkeringstillstånd rörelsehindrad  B, 2021.04 
Parkeringstillstånd rörelsehindrad  B, 2021.05 
Parkeringstillstånd rörelsehindrad  B, 2021.06 
Parkeringstillstånd rörelsehindrad  A, 2021.07 
Parkeringstillstånd rörelsehindrad  B, 2021.08 
Parkeringstillstånd rörelsehindrad  B, 2021.09 
Parkeringstillstånd rörelsehindrad  B, 2021. 10 
Parkeringstillstånd rörelsehindrad  B, 2020.73 

 

Färdtjänst, 06/2020 

Riksfärdtjänst, 06/2020 

 

Yttrande till polismyndigheten angående upplåtelse av 
offentlig plats, 2021/12 

Yttrande till polismyndigheten angående upplåtelse av 
offentlig plats, 2021/13 

Yttrande till polismyndigheten angående upplåtelse av 
offentlig plats, 2021/14 
 
 
Kommunen yttrar sig i Lantmäteriärende som av 
privatperson överklagats till Mark- och miljödomstolen. 
Ärendet gäller ledningsrätt berörande Mölnlycke 1:12, 1:29, 
1:30 och fastighetsreglering av Mölnlycke 1:30 och 
Hulebäck 1:560. 
 
 

Anställning, Mark- och exploateringschef 

 

Tilldelning av kontrakt som grundar sig på ramavtal, gäller 
beställning av plankonsult till detaljplan för Mölnlyckes 
Haga.  

 
Yttrande till polismyndigheten angående upplåtelse av 
offentlig plats, 2021/25 

Page 403 of 463



   
  

3 (4)  
 

Beslutsfattare Beslut 

Petrus Sigvardsson 

 

 

Petrus Sigvardsson 

 

 

 

 

Petrus Sigvardsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sophia Fredriksson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elin Andersson 

 

 

 

Föreskrifter med särskilda trafikregler. 1401 2021 :00006  

Föreskrifter med särskilda trafikregler. 1401 2021:00007 

 

Beslut om fordonsflytt. TSG 539, Långenäsvägen. 
Handlingar finns hos Samhällsbyggnad.  

Beslut om fordonsflytt. UKZ 901, Rävlandaskolan. 
Handlingar finns hos Samhällsbyggnad. 

 

 
Undantag från bestämmelser, 2021.06 
Undantag från bestämmelser, 2021.07 
Undantag från bestämmelser, 2021.08 
Undantag från bestämmelser, 2021.09 
Undantag från bestämmelser, 2021.10 
Undantag från bestämmelser, 2021.11 
Undantag från bestämmelser, 2021.12  
Undantag från bestämmelser, 2021.13  
Undantag från bestämmelser, 2021.14  
Undantag från bestämmelser, 2021.15  
Undantag från bestämmelser, 2021.16  
Undantag från bestämmelser, 2021.17  
Undantag från bestämmelser, 2021.18  
Undantag från bestämmelser, 2021.19  
Undantag från bestämmelser, 2021.20  
Undantag från bestämmelser, 2021.21 

 
Beslut om upplåtelse av offentlig plats, 2021/15 

Yttrande till polismyndigheten angående upplåtelse av 
offentlig plats, 2021/16 

Yttrande till polismyndigheten angående upplåtelse av 
offentlig plats, 2021/17 

Beslut om upplåtelse av offentlig plats, 2021/18 

Beslut om upplåtelse av offentlig plats, 2021/19 

Beslut om upplåtelse av offentlig plats, 2021/20 

Beslut om upplåtelse av offentlig plats, 2021/21 

Beslut om upplåtelse av offentlig plats, 2021/22 

Beslut om upplåtelse av offentlig plats, 2021/23 

 
Yttrande till polismyndigheten angående upplåtelse av 
offentlig plats, 2020/61 

Yttrande till polismyndigheten angående upplåtelse av 
offentlig plats, 2020/62 

Beslut om upplåtelse av offentlig plats, 2020/64 
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Beslutsfattare Beslut 

Beslut om upplåtelse av offentlig plats, 2020/65 

Yttrande till polismyndigheten angående 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 

Beslut om upplåtelse av offentlig plats, 2020/70 

Beslut om upplåtelse av offentlig plats, 2020/71 

Beslut om upplåtelse av offentlig plats, 2020/72 

Yttrande till polismyndigheten angående 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 

Beslut om upplåtelse av offentlig plats, 2021/06 

Yttrande till polismyndigheten angående upplåtelse av 
offentlig plats, 2021/07 
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Sektorn för teknik och förvaltningsstöd  
 
 
 
 
 

Datum 2021-04-19 Dnr 2021KS2 002  

 

 
 

  

 

   
 

Anmälan av delegationsbeslut till förvaltningschefen och 
kommunstyrelsen 

Beslutsfattare Beslut 
Lars Jönsson 

Anders Lagerkvist 
 

Maria Hamrehjelm 

 

Beslut om anställning (x2) 

Beslut om anställning 

Inhyrning, uthyrning och uppsägning av fastighet, lokal och 
lägenhet (Avtal om nyttjanderätt för lilla gymnastiksalen + 
matsal till närhälsan för vaccinering t.o.m. 2021-08-31) 
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Utvecklingsfunktionen  
 
 
 
 
 

Datum 2021-04-15 Dnr 2021KS61 002  

 

 
 

  

 

   
 

Anmälan av delegationsbeslut till förvaltningschefen och 
kommunstyrelsen 

Beslutsfattare Beslut 

Cecilia Lauri 

 

Cecilia Lauri 

 

 

Peter Lönn 

 

 

Peter Lönn 

 

Peter Lönn 

 

Anställning – Personalfunktionen, 
Bemanningsplanerare  
Anställning – Personalfunktionen, 
Bemanningsplanerare 
 
Svar på remiss 
- Remiss av SOU 2021:10 Radiologiska skador 
 
Yttrande över ansökan om förordnande som borgerlig 
vigselförrättare  
Yttrande över ansökan om förordnande som borgerlig 
vigselförrättare 
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