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KALLELSE 

1 Fastställande av föredragningslistan 

2 Nämnden för överförmyndare i samverkan - Uppsiktsplikt (30 min) 
16:10 Sofia Alkvist, Amanda Brown Stjärnå, Christina Äng, Ing-Marie Rydén Höök 

3 Information om stadsbyggnadsstudierna för Landvetter respektive Mölnlycke (60 min) 
16:40 Matilda Svenning 

Paus kl 17:40-18:00 

4 Härryda kommuns mål och riktlinjer för arbetet med nationella minoriteters rättigheter 
2021KS481 

5 Översyn av strategi för övertagande av enskilda vägar inom tätorter 
2021KS255 

6 Ändring i taxa för tillståndsprövning enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och 
explosiva varor, LBE, och taxebestämmelser för tillsyn och tillstånd 
2021KS506 

7 Borgen för Härryda vatten och avfall AB 
2020KS614 

8 Kommunstyrelsens budget 2022 med plan för perioden 2023-2026 samt mål och 
inriktningar 
2021KS330 

Information 
Majoritetens förslag kommer tisdagen den 21 september. 

9 Uppdrag att ta fram förslag på hur behovet och efterfrågan av ytterligare idrottshall i 
Mölnlycke ska tillgodoses 
2021KS492 

10 Utökad investeringsbudget för renovering av mangårdsbyggnaden samt redovisning av 
uppdrag om genomlysning av Råda säteri 
2020KS563 
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KALLELSE 
 

11 Redovisning av uppdrag att utreda möjligheterna till en central inköpsfunktion 
2020KS708 
  

12 Återrapport om uppdrag att införa porrfilter på kommunens datorer och accesspunkter 
2020KS581 
  

13 Planavtal för Gökskulla 3:33, Bråta 2:106 och Bårhult 1:112 
2021KS520 
  
Information 
Kommer senare. 
 

14 Begäran om planbesked för Gökskulla 3:33, Bråta 2:106 och Bårhult 1:112 
2021KS399 
  

15 Modifierat uppdrag för planarbete på Bocköhalvön 
2013KS63 
  

16 Yttrande om regional fysisk planering enligt plan- och bygglagen – Västra 
Götalandsregionen som regionplaneorgan 
2021KS381 
  

17 Redovisning av inkomna planbesked 2021 
2021KS79 
  

18 Statistiska uppgifter per juni 2021 
2021KS213 
  

19 Delgivning av välfärdsnämndens beslut om ekonomisk månadsuppföljning per juni 
2021 
2021KS46 
  

20 Delgivning av välfärdsnämndens beslut med anledning av revisorernas granskning av 
välfärdsnämndens styrning och uppföljning av arbetsmarknadsenheten 
2021KS468 
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21 Delgivningar 2021 
2021KS9 
  

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

23 Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för socialtjänst 2021 
2021KS4 
  

24 Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för samhällsbyggnad 2021 
2021KS11 
  

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

26 Anmälan av delegationsbeslut från kommunledning och funktionerna: Utveckling, 
Personal, Ekonomi och upphandling 2021 
2021KS61 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Utvecklingsfunktionen 
Anna Svensén Burgman 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-08-04   
 

 
 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Diarienummer 
2021KS481 003 

 

 

Härryda kommuns mål och riktlinjer för arbetet med nationella 
minoriteters rättigheter 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar Härryda kommuns mål och riktlinjer för arbetet med 
nationella minoriteters rättigheter. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk (minoritetslagen) 
trädde i kraft 2010 och innebär bland annat att minoritetsspråken ska skyddas och 
främjas, att de nationella minoriteterna ska kunna behålla och utveckla sin kultur i 
Sverige samt att förvaltningsmyndigheter ska informera nationella minoriteter om 
deras rättigheter. Alla kommuner och myndigheter i Sverige ska följa de allmänna 
bestämmelser som följer av minoritetslagstiftningen. 
 
Från den 1 januari 2019 reviderades lagen så att rättigheter och skyldigheter 
stärktes ytterligare. Kommunerna och regionerna är t.ex. skyldiga att anta mål och 
riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete och dessa ska på begäran kunna lämnas 
ut till den myndighet som har uppföljningsansvar för lagen. 
 
Förvaltningen har utifrån rådande lagstiftning tagit fram ett förslag till mål och 
riktlinjer för arbetet med nationella minoriteters rättigheter i Härryda kommun. 
Härryda kommun arbetar i dagsläget redan med flertalet områden för att stärka 
nationella minoriteters rättigheter. De utvecklingsområden som förvaltningen har 
identifierat är att tydligare informera om nationella minoriteters rättigheter samt 
att möjliggöra för samråd genom strukturerad dialog i de frågor som berör de 
nationella minoriteterna.  
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 4 augusti 2021 
 Härryda kommuns mål och riktlinjer för arbetet med nationella 

minoriteters rättigheter  
 Lagstiftningen i korthet 
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Ärendet 
Den svenska minoritetspolitiken har sin grund i Sveriges anslutning till 
Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter 
(ramkonventionen) samt den europeiska stadgan om landsdels- eller 
minoritetsspråk (språkstadgan). Sedan anslutningen år 2000 har Sverige fem 
erkända nationella minoriteter: judar, romer, samer, sverigefinnar och 
tornedalingar. Enligt språklagen (2009:600) är de nationella minoritetsspråken 
finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. 
 
Målet med den svenska minoritetspolitiken är att ge skydd för de nationella 
minoriteterna och stärka deras möjligheter till inflytande samt stödja de historiska 
minoritetsspråken så att de hålls levande. 
 
Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen har utifrån rådande lagstiftning tagit fram ett förslag till mål och 
riktlinjer för arbetet med nationella minoriteters rättigheter för Härryda kommun. I 
förslaget är målet för det minoritetspolitiska arbetet i Härryda kommun detsamma 
som för den nationella minoritetspolitiken; att skydda de nationella minoriteterna 
och stärka deras möjlighet till inflytande, samt att stödja de historiska 
minoritetsspråken så att de hålls levande. Förslaget till riktlinjer beskriver Härryda 
kommuns arbete med nationella minoriteters rättigheter och omfattar 
verksamheter som berörs av de skyldigheter och det ansvar som följer av 
lagstiftningen. 
 
Förslaget till riktlinjer innehåller till övervägande del områden som förvaltningen 
i dagsläget redan arbetar med. Förslaget ska främst ses som ett samlat 
styrdokument över till största del redan vidtagna åtgärder för att möta de krav som 
följer av minoritetslagstiftningen. Förvaltningen har identifierat framförallt två 
utvecklingsområden som kommunen bör fokusera på för att leva upp till de 
allmänna bestämmelser som följer av minoritetslagstiftningen: 
 

 informera de nationella minoriteterna om deras rättigheter och det 
allmännas ansvar (§ 3 minoritetslagen) i olika former, exempelvis på 
kommunens webbplats harryda.se. 

 samt ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som 
berör dem och så långt det är möjligt samråda med minoriteterna i sådana 
frågor (§ 5 minoritetslagen). Kommunen bör hitta former för samråd i de 
frågor som berör de nationella minoriteterna. Ett sätt kan vara genom att 
nå ut till föreningar, men lagstiftningen anger att myndigheter inte enbart 
bör samråda med representanter som är utsedda av föreningar som 
företräder de nationella minoriteterna, utan även med personer som tillhör 
de nationella minoriteterna men som inte är organiserade inom 
föreningslivet. Formerna för hur det ska ske behöver prövas ut över tid. 

 
 
 
Peter Lönn Birgitta Flärdh 
Kommundirektör Utvecklingschef
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Härryda kommuns mål och riktlinjer för arbetet med 
nationella minoriteters rättigheter 

Sveriges minoritetspolitik  
Den svenska minoritetspolitiken har sin grund i Sveriges anslutning till 
Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter 
(ramkonventionen) samt den europeiska stadgan om landsdels- eller 
minoritetsspråk (språkstadgan). Sedan anslutningen år 2000 har Sverige fem 
erkända nationella minoriteter: judar, romer, samer, sverigefinnar och 
tornedalingar. Enligt språklagen (2009:600) är de nationella 
minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. 

Målet med den svenska minoritetspolitiken är att ge skydd för de nationella 
minoriteterna och stärka deras möjligheter till inflytande samt stödja de 
historiska minoritetsspråken så att de hålls levande. 

Minoritetslagstiftningen och andra bestämmelser  
Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk trädde i 
kraft 2010 och innebär bland annat att minoritetsspråken ska skyddas och 
främjas, att de nationella minoriteterna ska kunna behålla och utveckla sin 
kultur i Sverige samt att förvaltningsmyndigheter ska informera nationella 
minoriteter om deras rättigheter. Genom ändringar av lagen 2019 förstärktes 
rättigheterna i lagens allmänna bestämmelser som gäller för samtliga 
nationella minoriteter och för samtliga minoritetsspråk i hela landet. Alla 
kommuner och myndigheter i Sverige ska följa de allmänna bestämmelserna 
som följer av minoritetslagstiftningen. Det innebär till exempel att alla 
kommuner och regioner ska ha antagit mål och riktlinjer för 
minoritetsarbetet. 

Utöver minoritetslagstiftningen finns ytterligare lagstiftning och 
styrdokument som fastställer de nationella minoriteternas rättigheter, se 
bilaga till riktlinjerna för lagstiftningen i korthet. 

Mål 
Målet för Härryda kommun är, i likhet med den nationella 
minoritetspolitiken, att skydda de nationella minoriteterna och stärka deras 
möjlighet till inflytande, samt att stödja de historiska minoritetsspråken så 
att de hålls levande. 

Riktlinjer 
Riktlinjerna beskriver Härryda kommuns arbete med nationella minoriteters 
rättigheter och omfattar verksamheter som motiveras av de skyldigheter och 
det ansvar som följer av lagstiftningen. 

Utvecklingsfunktionen
2021-08-04
Diarienummer 2021KS481

1
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Nationella minoriteters rätt till sitt minoritetsspråk 

∗ Sektorn för utbildning, kultur och fritid erbjuder barn och ungdomar 
modersmålsundervisning i de nationella minoritetsspråken. 
Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än 
svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt 
modersmål. 

∗ Sektorn för utbildning, kultur och fritid samt sektorn för socialtjänst 
uppmuntrar initiativ från de nationella minoriteterna om språkliga 
och kulturella insatser i sina verksamheter som stärker och utvecklar 
de nationella minoritetsspråken. 

∗ Kommunen ska verka för att det finns tillgång till personal med 
kunskaper i finska, meänkieli respektive samiska där detta behövs i 
enskildas kontakter med kommunen. Detta görs genom att 
kommunen aktivt beaktar behovet av personal som behärskar dessa 
språk och vid behov aktivt söker efter sådan personal. 

Nationella minoriteters rätt till sin kultur 

∗ Sektorn för utbildning, kultur och fritid säkerställer att elever efter 
genomgången grundskola har fått kunskaper om de nationella 
minoriteternas kultur, språk, religion och historia. 

∗ Kommunens kulturliv ska vara en angelägenhet för alla, och ska 
därigenom spegla och inkludera de nationella minoritetsspråken och 
de nationella minoriteterna. 

∗ Kommunens bibliotek erbjuder ett brett utbud av litteratur, tidskrifter 
och annan media på de nationella minoritetsspråken och om de 
nationella minoriteterna. 

Nationella minoriteters rätt till information 

∗ Det finns information om nationella minoriteters rättigheter på 
kommunens webbplats harryda.se. 

∗ Sektorn för utbildning, kultur och fritid ansvarar för att på lämpligt 
sätt ge information till kommunens elever och deras vårdnadshavare 
om rätten till modersmålsundervisning på de nationella 
minoritetsspråken. 

∗ Under förutsättning att språkkunnig personal finns att tillgå ansvarar 
sektorn för socialtjänst för att på lämpligt sätt ge information om 
möjligheten att få beviljade omsorgsinsatser på nationellt 
minoritetsspråk.  

2
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Nationella minoriteters rätt till delaktighet och inflytande 

∗ Berörda sektorer ansvarar för att bjuda in till och genomföra samråd 
med de nationella minoriteterna i frågor som berör dem. 

∗ Sektorn för utbildning, kultur och fritid ansvarar för att anpassa 
former för barns och ungas möjligheter till inflytande och 
delaktighet när det gäller skola, föreningsliv och kulturaktiviteter. 

Nationella minoriteters rätt till äldreomsorg på sitt språk 

∗ Sektorn för socialtjänst erbjuder hela eller en väsentlig del av den 
service och omvårdnad som erbjuds inom ramen för äldreomsorgen 
på minoritetsspråk till den som begär det. Detta gäller under 
förutsättning att språkkunnig personal finns att tillgå. 

3
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Lagstiftningen i korthet 

Alla kommuner och myndigheter i Sverige är skyldiga att följa de allmänna 
bestämmelserna som följer av minoritetslagstiftningen. Utöver de allmänna 
bestämmelserna gäller särskilda rättigheter för finska, meänkieli och 
samiska inom så kallade förvaltningsområden. I kommuner som ingår i 
sådana förvaltningsområden ska de nationella minoriteterna kunna använda 
sitt språk i kontakt med myndigheter, både muntligen och skriftligen. 
Härryda kommun ingår inte i något förvaltningsområde. 

Utöver minoritetslagstiftningen finns ytterligare lagstiftning och 
styrdokument som fastställer de nationella minoriteternas rättigheter, se 
rubriken Övriga bestämmelser som berör nationella minoriteters 
rättigheter. 

Minoritetslagstiftningens allmänna bestämmelser 
• De nationella minoriteterna ska informeras om sina rättigheter och

det allmännas ansvar enligt minoritetslagen och de föreskrifter som
lagen hänvisar till.

• Det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de
nationella de minoritetsspråken. Det allmänna ska även främja de
nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin
kultur i Sverige. Barns utveckling av en kulturell identitet och
användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt.

• De nationella minoriteterna ska ges möjlighet till inflytande i frågor
som berör dem och kommunen ska, så långt det är möjligt, samråda
med minoriteterna i sådana frågor. Samråd ska ske genom att
kommunen för en strukturerad dialog med de nationella
minoriteterna i syfte att kunna beakta deras synpunkter och behov i
kommunens beslutsfattande.

• Barns och ungas möjligheter till inflytande och samråd i frågor som
berör dem ska främjas särskilt och formerna för detta ska anpassas
till deras förutsättningar.

• Kommuner och regioner ska anta mål och riktlinjer för sitt
minoritetspolitiska arbete.

• Kommunen ska verka för att det finns tillgång till personal med
kunskaper i finska, meänkieli respektive samiska där detta behövs i
enskildas kontakter med kommunen.

• Finns det personal som behärskar finska, meänkieli eller samiska så
har den enskilde rätt att använda sitt språk vid muntliga och
skriftliga kontakter med kommunen där den enskilde är part.

Utvecklingsfunktionen
2021-08-04
Diarienummer 2021KS481
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• Kommunen ska erbjuda den som begär det möjlighet att få hela eller
en väsentlig del av den service och omvårdnad som erbjuds inom
ramen för äldreomsorgen av personal som behärskar finska, jiddisch,
meänkieli, romani chib eller samiska, om kommunen har tillgång till
personal med sådana språkkunskaper.

• Kommunen ska inom ramen för sådan omsorg som erbjuds inom
äldreomsorgen beakta de äldres behov av att upprätthålla sin
kulturella identitet.

• Kommunen ska informera den som ansöker om bistånd inom ramen
för äldreomsorgen om möjligheterna till sådan service och
omvårdnad som anges ovan.

Övriga bestämmelser som berör nationella minoriteters rättigheter 
• Socialtjänstlagen (2001:453) slår fast att kommuner ska verka för att

det finns tillgång till personal med kunskaper i finska, jiddisch,
meänkieli, romani chib eller samiska där detta behövs i
omvårdnaden av äldre personer.

• Enligt språklagen ansvarar det allmänna för att den enskilde som
tillhör en nationell minoritet ges möjlighet att lära sig, utveckla och
använda sitt minoritetsspråk.

• Skollagen (2010:800) anger att en elev som tillhör någon av de
nationella minoritetsgrupperna ska kunna få
modersmålsundervisning i sitt nationella minoritetsspråk. Även
förskolan ska erbjuda barn modersmålsstöd.

• Enligt mål och riktlinjer för grundskolans läroplan ska varje elev få
kunskap om de nationella minoriteternas kultur, språk, religion och
historia.

• Diskrimineringslagen (2008:567) har som ändamål att motverka
diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett till
exempel etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning.

• Av artikel 30 i barnkonventionen framgår att ett barn som tillhör en
minoritet eller ursprungsbefolkning har rätt till sitt språk, sin kultur
och religion.

• Enligt bibliotekslagen (2013:801) ska biblioteksväsendet ägna
särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna och erbjuda
litteratur på de nationella minoritetsspråken.
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sektorn för samhällsbyggnad 
Henrik Yngve 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-08-18   
 

 
 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Diarienummer 
2021KS255 318 

 

 

Översyn av strategi för övertagande av enskilda vägar 
inom tätorter 
  
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige upphäver Strategi för övertagande av enskilda vägar 
inom tätorter. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att uppdraget att se över Strategi för övertagande 
av enskilda vägar inom tätorter är genomfört och därmed avslutat.  
 
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunstyrelsen beslutade den 31 mars 2021 § 142 att ge förvaltningen i 
uppdrag att göra en översyn av strategi för övertagande av enskilda vägar 
inom tätorter, antagen av kommunfullmäktige den 30 januari 2012 § 3. 
 
Sedan antagandet av strategin har endast tre detaljplaner för övertagande av 
vägar inom strategin antagits. Ett succesivt övertagande av enskilda vägar 
inom tätbebyggt område med kommunen som huvudman har visat sig 
resurskrävande och komplext. Utifrån gjord översyn med den nya 
bedömningen av resursbehovet som krävs för fortsatt arbete med 
övertagande av vägarna enligt strategin, gör förvaltningen bedömningen att 
det inte är försvarbart att arbeta vidare med frågan enligt strategin i 
nuvarande form. Därför föreslås att strategin i sin nuvarande form 
upphävs.    
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 18 augusti 2021  
 Strategi för övertagande av enskilda vägar inom tätorter 
 Bilaga översyn av strategi för övertagande av enskilda vägar inom 

tätorter 
 Publikation 2010:03 Frågeställningar kring enskild väghållning i 

Härryda kommuns större tätorter - kortversion    
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 Publikation 2010:04 Frågeställningar kring enskild väghållning i 
Härryda kommuns större tätorter  

 Kommunfullmäktiges beslut den 30 januari 2012 § 3 
 Kommunstyrelsens beslut den 20 november 2017 § 341 
 Kommunstyrelsens beslut den 29 augusti 2019 § 214 
 Kommunstyrelsens beslut den 31 mars 2021 § 142 

 
Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 31 mars 2021 § 142 att ge förvaltningen i 
uppdrag att göra en översyn av strategi för övertagande av enskilda vägar 
inom tätorter, antagen av kommunfullmäktige den 30 januari 2012 § 3. 
 
Bakgrund 
Förvaltningen har gjort en översyn av strategin som framgår av bilagan.  
 
Kommunfullmäktige antog den 30 januari 2012 § 3 strategi för övertagande 
av enskilda vägar inom tätorter. Strategin innebar ett övertagande genom 
detaljplaner med uttag av gatukostnader samt ett bidragssystem där det 
bland annat ingick möjlighet att få stöd för åtgärder som syftade till att rusta 
upp vägar inför övertagandet. Förvaltningen utökades med en tjänst för att 
arbeta med detaljplaner kopplade till övertagandet. Strategin utgick från att 
en del planer skulle vara mer komplicerade medan andra bedömdes enklare 
att hantera. Uppskattningsvis skulle tre planer om året påbörjas. 
Målsättningen var att inom en period på omkring tio år ha genomfört 
planarbetet. Beslut avseende vilka detaljplaner som kommunen prioriterar 
fastställs årligen i samband med antagandet av kommunens 
bostadsförsörjningsprogram. De planer som berört övertagandet inom ramen 
för strategin har med tiden fått stå tillbaka till förmån för andra planer med 
större fokus på nybyggnation av bostäder. Inom ramen för strategin har 
endast detaljplaner för del av Skolvägen, Alhagen samt Gärdesområdet i 
Mölnlycke tagits fram och medfört ett kommunalt övertagande av 
väghållarskapet från Mölnlycke vägförening.  
 
Under 2017 gjordes en översyn av bidragsdelen. Det konstaterades då att 
kommunen inte övertog vägar i den takt som strategin avsett och att en 
minskning av nivån på de riktade bidragen var motiverad till fördel för en 
ökning av driftbidraget. Förändringen av bidragen antogs av 
kommunstyrelsen 20 november 2017 § 341.  
 
I mars 2019 beslutade kommunstyrelsen att uppdra åt förvaltningen att ta 
fram förslag på frivillig överenskommelse avseende vinterväghållning med 
Mölnlycke och Pixbo vägföreningar. Kommunstyrelsen beslutade den 29 
augusti 2019 § 214 att teckna avtal avseende detta.  
 
 
Förvaltningens bedömning 
Strategin för övertagandet utgick från en omfattande utredning som 
presenterades i en kortversion Frågeställningar kring enskild väghållning i 
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Härryda kommuns större tätorter, publikation 2010:03 samt mer 
omfattande i publikation 2010:04. I denna gjordes en analys av 
förutsättningar och förhållanden för enskild väghållning i kommunen. 
Utredningens slutsatser bedöms fortfarande vara korrekta. De orsaker som 
mest gjort att arbetet stannat av är hanteringen av gatukostnader, 
underskattning av resurser för övertagandet samt förändrade prioriteringar i 
över tid.  
 
Gatukostnader 
Kommunens uttag av gatukostnader i samband med detaljplanerna kom att 
bli en stor fråga i samband med övertagandet av enskilda vägar.  
 
Underskattning av uppdragets omfattning  
Strategin innebar en utökning av planavdelningen med en tjänst. Det visade 
sig snart att frågorna som var förknippade med de nya detaljplanerna var 
mer resurskrävande och påverkade fler verksamheter inom förvaltningen i 
större utsträckning än vad som antagits. 
 
Förändrade prioriteringar över tid 
Sedan strategin antogs har flera frågor som berör samhällsutvecklingen i 
kommunen förändrats och tagit förvaltningens resurser i anspråk. Bland 
dessa kan nämnas planeringen för ny järnväg och det ökade behovet av fler 
nya bostäder som har arbetats in i bostadsförsörjningsprogrammet.  
 
Sammanfattning   
Härryda kommuns antagna strategi är juridiskt hållbar och bedöms ge 
möjlighet till mervärden då den kombinerar övertagandet med en översyn av 
detaljplaner som kan uppdateras.  
  
Uppskattningsvis återstår ett tjugotal detaljplaner för att överta vägarna i 
kommunens tätorter. Arbetet bedöms vara resurskrävande och komplext 
samt svåruppskattat då flera delar av förvaltningen involveras. Med risk för 
att behovet underskattas så är en grov uppskattning att tre heltidstjänster 
kommer att behövas under en tidsperiod på omkring tio år. Med hänsyn till 
tidigare erfarenheter krävs också att dessa planer över tid prioriteras högt för 
att säkerställa att arbetet går framåt. Vidare finns även en risk att 
diskussioner kring gatukostnad kommer att fortsätta och ha påverkan på 
processen. 
  
Ett succesivt övertagande av enskilda vägar inom tätbebyggt område med 
kommunen som huvudman har visat sig resurskrävande och komplext. 
Utifrån gjord översyn med den nya bedömningen av resursbehovet som 
krävs för fortsatt arbete med övertagande av vägarna enligt strategin, gör 
förvaltningen bedömningen att det inte är försvarbart att arbeta vidare med 
frågan enligt strategin i nuvarande form. Därför föreslås att strategin i sin 
nuvarande form upphävs. Om kommunfullmäktige upphäver strategin, finns 
det möjlighet för kommunstyrelsen att ge förvaltningen i uppdrag att ta över 
enskilda vägar inom enstaka detaljplaner. 
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Anders Ohlsson  Fredrik Wejrot 
Samhällsbyggnadschef Verksamhetschef trafik 
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2011-08-24 Dnr 2011/124 318
Sektorn för samhällsbyggnad
Björn Sundén

Kommunstyrelsen

STRATEGI FÖR ÖVERTAGANDE AV ENSKILDA VÄGAR INOM 
TÄTORTER 

Uppdrag och bakgrund

Kommunfullmäktige uppdrog i § 159/2006 åt kommunstyrelsen att genomlysa frågan 
om vägföreningar i de större tätorterna och deras väginnehav i relation till kommunens 
vägar med särskild inriktning på Mölnlycke, Pixbo och Landvetter samt belysa 
omfattning och andel samt konsekvenser för ett eventuellt kommunalt övertagande. 
Utredningen redovisades på kommunstyrelsens informationssammanträde i § 130/2010 
och på kommunfullmäktige i § 108/2010 samt i budgetberedning i § 5/2010 och § 
23/2010. Utredningen har även föredragits på kommundelsstämmorna under hösten 
2010.

Kommunstyrelsen beslutade i § 66/2011 att uppdra åt förvaltningen att ta fram en 
strategi, inklusive tidplan och kostnadsplan för genomförande av ett kommunalt 
övertagande av enskilda vägar inom tätorter samt att detta skall genomföras enligt 
utredningens förslag nummer 1 och 4:
- 1. Justering av det kommunala stödet till enskild väghållning.
- 4. Formellt kommunalt övertagande genom modernisering av detaljplaner och 
beaktande av helhetssyn.

I utredningen konstateras att kommunens driftbidrag till vägföreningar är lågt i 
förhållande till riksgenomsnittet och att det bör höjas successivt. Utredningen 
framhåller också att ett utvecklat bidrag till vägupprustning kan ge incitament och 
möjlighet för enskilda väghållare att rusta upp nergångna vägsträckor både inför ett 
förestående byte av huvudmannaskap och för att få långsiktligt hållbara 
vägsamfälligheter. Det nu gällande kommunala stödet i form av driftbidrag per 
löpmeter till enskild väghållning i Härryda kommun utformades till stor del på 1970-
talet. För att bli mer ändamålsenligt bör stödet moderniseras och även reflektera de 
särskilda förutsättningar som gäller i tätort respektive på landsbygden.

Plan- och bygglagen (PBL) anger att kommunen skall vara huvudman för vägar och 
allmänna platser i områden som omfattas av detaljplan, om det inte finns särskilda skäl 
till annat. PBL är genom sin huvudregel tydlig med att kommunalt huvudmannaskap i 
dessa områden anses vara det rimligaste sättet att förvalta vägar och allmänna platser. 
Det finns bebyggelseområden i Härryda kommuns tätorter där huvudmannaskapet för 
vägnätet är enskilt, eftersom detaljplanerna där härstammar från en tidigare period med 
annan lagstiftning. I några tätortsområden saknas detaljplan, trots en hög koncentration 
av bebyggelse och stadsliknande vägnät.
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Ur trafikhänseende är det inte relevant att göra åtskillnad mellan bebyggelseområden 
som av varierande skäl har olika planförutsättningar, men som annars upplevs som 
likvärdiga. Trafikförordningen (SFS 1998:1276) använder begreppet tättbebyggt 
område, vars definition är att ”det har stads- eller bykaraktär eller annars har därmed 
jämförbart vägnät och bebyggelse”. Inom tättbebyggt område kan särskilda 
förutsättningar gälla. Gränserna beslutas av kommunen, ofta i samråd med 
Trafikpolisen och Trafikverket, och kan justeras i takt med att ny bebyggelse 
tillkommer. Tättbebyggt område är en väl fungerande avgränsning beträffande vilka 
vägar som bör räknas till tätort. Definitionen är allmänt förekommande, påverkas inte 
av faktiska planförhållanden och utgör en självständig gränsdragning i förhållande till 
andra förekommande tätortsbegrepp. Platser med glesare bebyggelse, och därmed 
utanför tättbebyggt område, har ofta bättre förutsättningar att upprätthålla en naturlig 
samverkan kring ett gemensamt vägnät. En uppdelning av vägar inom och utom 
tättbebyggt område ger sålunda en av grundförutsättningarna för utformningen av ett 
reviderat kommunalt stöd till enskild väghållning.

Genomförande av övertagande av enskilda vägar inom tätbebyggt område

Ett framtida kommunalt övertagande kommer att föregås av planläggning eller 
modernisering av befintliga detaljplaner samt gatukostnadsutredningar. Utredningarna 
syftar till att fördela eventuella kostnader mellan fastighetsägare.

Sektorn för samhällsbyggnad har tagit fram en tidplan som utgår från att 2-3 planer kan 
moderniseras per år med start 2012 och att alla berörda planer är antagna av 
kommunfullmäktige 2021. Utgångspunkten för tidplanen är en kategorisering av 
områden utifrån i vilken utsträckning bebyggelsen stämmer med gällande detaljplan. 
Det kan konstateras att det för en längre tidsperiod är svårt att fastställa en bestämd 
tidplan för respektive detaljplan. Rekommendationen är därför att tidplanen ses över 
årligen.

För det fortsatta arbetet har ett förslag till bidragssystem avseende enskild väghållning 
tagits fram. Bidragen har utformats som ett driftsbidrag per löpmeter eller ett fastställt 
minimibidrag samt riktade bidrag ur vilka enskilda väghållare har möjlighet att söka 
medel. Rekommendationen är att bidragens utformning ses över efter halva tidplanen, 
tidigast 2015.

Kommunalt bidrag till enskilda väghållare

Kommunens driftbidrag bör fördelas enligt nedanstående principer.

Bidrag per löpmeter
Härryda kommuns generella bidrag per löpmeter till enskild väghållning bör finnas 
kvar.

Minimibidrag
Då många enskilda väghållare har ett relativt litet vägnät föreslås att ett minimibidrag 
kvarstår som stöd för mindre föreningar.
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Riktade bidrag
Idag är enskilda väghållare i Härryda kommun i princip hänvisade till eventuellt statligt 
stöd för upprustningsåtgärder och nybyggnationer. Härryda kommun har bidragit med 
10 % av de av Trafikverket godkända kostnaderna.

Ett kommunalt upprustningsbidrag riktas till områden som inte omfattas av övrig 
kommunal planering, såsom till exempel bostadsförsörjningsprogram. De största 
insatserna av ett kommunalt upprustningsbidrag bör riktas mot vägar inom tättbebyggt 
område, där detaljplanerna står inför en modernisering. Inför ett framtida kommunalt 
övertagande skulle då väghållarna få goda möjligheter att i förväg rusta upp sina vägar. 
Upprustningsbidraget utformas så att medfinansiering från väghållaren krävs. Syftet är 
att skapa incitament för de väghållare som vill ta initiativ till en bättre vägstandard. Ett 
villkor för kommunalt bidrag är att den enskilda väghållaren har sökt statligt bidrag. 
Kommunalt stöd till enskild väghållning är ingen skyldighet. Det hittillsvarande 
systemet med ytterligare kommunalt bidrag ovanpå beviljat statligt stöd bör vara kvar 
eftersom det premierar dem som huvudsakligen använder statliga medel.

Omförättningsbidrag
I vissa områden kan sammanslagningar av mindre vägnät ge en mer rationell 
förvaltning, på andra platser kan det istället vara fråga om att dela upp ett större, 
splittrat vägnät i flera mindre samfälligheter. De förhållandevis höga 
lantmäterikostnaderna kan vara ett hinder för fastighetsägare att ta initiativ till 
omförrättning, varför ett kommunalt bidrag skulle ge ett bättre incitament till detta. Ett 
kommunalt omförrättningsbidrag bör vara tillgängligt både inom och utom tättbebyggt 
område.

Kommunala investeringar
I samband med översynen av planerna kommer kommunala satsningar på bland annat 
trafiksäkerhet, skolvägar och cykelbanor att genomföras.

Ekonomiska konsekvenser

Driftbidrag
I driftbudgeten 2011 är driftbidraget till enskilda vägar 300 tkr, vilket motsvarar 70 öre 
per löpmeter eller ett lägsta bidrag 2 000 kr. Inledningsvis avses inte bidraget per 
löpmeter att höjas. Sektorn föreslår att riktade bidrag införs från 2012 samt att det lägsta 
bidraget höjs med 500 kronor till 2 500 år 2013 och med ytterligare 500 kr till 3 000 kr 
år 2016.

Ett genomförande av strategin för övertagande av enskilda vägar under 2012-2021 med 
en höjning av kommunens driftbidrag till enskilda vägar beräknas innebära en ökning 
av driftbidraget till 1,8 miljoner kronor per år. I förvaltningens förslag till budget 2012-
2016 finns 1,3 mkr i driftbidrag till enskild väghållning.

Ett övertagande av enskilda vägar fullt genomfört (cirka 40 km väg) innebär en årlig 
driftskostnadsökning på 3,5 mkr/år i 2011 års prisnivå.
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Övriga kostnader
Därtill kommer kostnader för information och dialog om syftet med strategin, vilket 
bedöms kosta cirka 300 tkr initialt och sedan cirka 100 tkr per år. Medel för 
information och dialog finns inte upptaget i förvaltningens förslag till budget 2012-
2016.

I samband med översynen av planerna kommer kommunala satsningar på bland annat 
trafiksäkerhet, skolvägar och cykelbanor att genomföras. Medel för detta budgeteras i 
förvaltningens investeringsbudget.

Organisation
För att kunna genomföra strategin beräknas sektorn sammantaget behöva en ny tjänst, 
vilket innebär en kostnad på cirka 600 tkr/år. I förvaltningens förslag till budget 2012-
2016 finns en tjänst för att genomföra strategin upptagen.

Sektorns bedömning 

Sektorn för samhällsbyggnad gör bedömningen att den föreslagna tidplanen för 
kommunalt övertagande och modernisering av detaljplaner kombinerat med det 
föreslagna bidragssystemet har goda förutsättningar att genomföras, samt att 
kvarvarande vägsamfälligheter ges förbättrade möjligheter att kunna bedriva sin 
verksamhet på ett långsiktigt hållbart sätt.

Barnkonsekvensanalys

En barnkonsekvensanalys har upprättats och bifogas ärendet.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige antar Strategi för övertagande av enskilda vägar inom tätorter, 
inklusive bilagor enligt föreliggande förslag.

SEKTORN FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD

Bertil Widén
Samhällsbyggnadschef Björn Sundén

Trafikchef

Bilagor:
1 Enskild väghållning, Härryda kommun - plan för övertagande av enskilda vägar, 
daterad 2011-08-24
2 Enskild väghållning i Härryda kommun - driftbidrag, daterad 2011-08-24
3 Enskild väghållning, Härryda kommun – riktade bidrag, daterad 2011-08-24
4 Barnchecklista

Page 21 of 874



1

2011-08-24

Enskild väghållning, Härryda kommun – plan för kommunalt 
övertagande 

Aktuella områden

De områden som där ny detaljplan ska upprättas och kommunen ska ta över 
huvudmannaskapet för vägarna kan delas in i två kategorier:

1. Områden där bebyggelsen stämmer väl med gällande detaljplan och där några 
förtätningar inte är aktuella. Oftast innehåller dessa områden gruppbebyggelse från 
70- eller 80-talet. Områden i den här kategorin finns i Mölnlycke, Hindås och 
Rävlanda.

2. Områden där det finns många avvikelser från gällande detaljplan och där 
möjligheterna till förtätning behöver utredas. De flesta av dessa områden finns inom 
den gamla byggnadsplanen för Mölnlycke (B-1) som fastställdes 1947-12-31. 
Områden i den här kategorin finns endast i Mölnlycke.

En tredje kategori, där kommunen ska ta över ansvaret för vägarna är s.k. förnyelseområden 
d.v.s. områden inom utvecklingszon där även kommunalt VA ska byggas ut. Dessa områden 
är sedan länge planerade för planläggning och prioriteras i Bostadsförsörjningsprogrammet. 
Dessa områden omfattas inte av planen för kommunalt övertagande.

Mölnlycke

Följande områden tillhör kategori 1:
 Skolvägen, vid Ekdalaskolan
 Hönekullavägen, verksamheter
 Hönekullavägen, väster om Råda Stocksvägen
 Tamburinvägen, Pianovägen, Gitarrvägen
 Violinvägen
 Basunvägen
 Alhagen
 Oskar Lundgrens väg
 Rådavägen, Kullbäckstorpsvägen, Vällkullevägen, Sjökullevägen
 Tjäderstigen

Följande områden tillhör kategori 2:
 Hagaslätt
 Gärdet
 Granviksliden
 Törnrosvägen
 Kindbogården
 Lyckevägen
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 Rådastocksvägen
 Vällsjövägen
 Nordöstra Pixbo, längs Rådavägen
 Sydvästra Pixbo, Kullavägen. Heymans väg, Björnvägen

Landvetter

Det finns inga områden i kategori 1eller 2.

Hindås

Följande områden tillhör kategori 1:
 Ljungåsvägen
 Hindbyvägen

Rävlanda

Följande områden tillhör kategori 1:
 Bäckvägen
 Ekedalsvägen
 Hedebergsvägen m fl

Tidsåtgång

Övertagandet innehåller flera etapper. Inledningen består av en översyn av planområdet samt 
ett underlag för gatukostnaden. Därefter sker samråd, granskning och antagande av 
detaljplaneförslag samt förslag till gatukostnadsutredning. När besluten vunnit laga kraft kan 
utbyggnad och övertagande ske.

Områden i kategori 2 är större och innehåller fler frågor som behöver lösas än områden i 
kategori 1 och kommer därför att ta mer tid. Områden i kategori 1 kan grovt räknat ta mellan 
två och tre år från planstart till övertagande, medan områden i kategori 2 kan ta mellan tre och 
fem år.

Prioritering

Vid prioritering av områden beaktas följande punkter:
 Områden med vägar av stort allmänt intresse.
 Områden i kategori 1.
 Områden där det finns problem med vägar och vägstandard.
 Områden där planläggning behövs för att även andra förändringar ska göras.
 Områden där det finns många frågor om avstyckningar.
 Områden där det finns många avvikelser från gällande detaljplan. 

Sektorn föreslår att några områden prioriteras för planstart 2012, men att övriga områden inte 
ges en inbördes prioritering ännu. Tidsplaner på så lång sikt som tio år är svåra att upprätta 
från början. Det är därför bättre att ha en rullande tidsplan, som revideras varje år i samband 
med Bostadsförsörjningsprogrammet.
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Följande områden föreslås för planstart 2012-13:
 Skolvägen, vid Ekdalaskolan i Mölnlycke
 Vällsjövägen i Mölnlycke
 Hönekullavägen (två områden norr om vägen) i Mölnlycke
 Alhagen i Mölnlycke
 Nordöstra Pixbo, längs Rådavägen i Mölnlycke
 Hindbyvägen och Ljungåsvägen i Hindås
 Bäckvägen och Ekedalsvägen i Rävlanda

Illustrerande tidsplan

Kategori 1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Skolvägen, vid Ekdalaskolan            
Hönekullavägen, verksamheter
Alhagen i Mölnlycke            
Hindbyvägen, Ljungåsvägen i Hindås            
Bäckvägen, Ekedalsvägen i Rävlanda            
Område 6, kategori 1            
Område 7, kategori 1            
Område 8, kategori 1            
Område 9, kategori 1            
Område 10, kategori 1            
Område 11, kategori 1            
Område 12, kategori 1            
Kategori 2 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Vällsjövägen            
Nordöstra Pixbo, längs Rådavägen            
Område 3, kategori 2            
Område 4, kategori 2            
Område 5, kategori 2            
Område 6, kategori 2            
Område 7, kategori 2            
Område 8, kategori 2            
Område 9, kategori 2            
Område 10, kategori 2            
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Enskild väghållning, Härryda kommun - driftbidrag 

Villkor för att erhålla bidrag

Bidrag lämnas generellt till vägförening eller vägsamfällighet i Härryda kommun under 
förutsättning att; 

 Vägnätet är minst 500 meter. 
 Vägföreningen/vägsamfälligheten omfattar minst tio fastigheter/medlemmar. 
 Hela vägnätet i vägföreningen/vägsamfälligheten hålls öppet för allmän trafik. 
 Vägnätet är i tillfredsställande skick för sitt ändamål.

I övriga fall kan bidrag beviljas om detta är motiverat av särskilda skäl.
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Enskild väghållning, Härryda kommun – riktade bidrag 

Alla ansökningar behandlas individuellt av sektorn för samhällsbyggnad, trafikverksamheten. 
Alla bidrag avser kostnader inklusive moms.

1 Upprustning av enskild väg inom tättbebyggt område
Prioritering av bidragsansökningar sker utifrån följande kriterier: 

 Vägar som ingår i kommunens översyn av detaljplaner enligt bilaga (Plan för 
övertagande av enskilda vägar). Vägar som ligger nära i tiden ges en högre prioritet än 
de som kommer senare. 

 Vägar där särskilt stort upprustningsbehov föreligger med hänsyn till bärighet och 
framkomlighet. 

 Vägar som har ett stort allmänintresse. 

Villkor för att erhålla bidrag
 Upprustningen skall ske till en av kommunen acceptabel standard. Enbart 

beläggningsarbeten är generellt sett inte bidragsgrundande.
 Vägföreningen/vägsamfälligheten omfattar minst tio fastigheter/medlemmar. 
 Vägsträcka som erhåller upprustningsbidrag skall hållas öppen för allmän trafik under 

minst 5 år. Skriftlig överenskommelse om detta skall tecknas med kommunen. 
 Möjligheten till statligt bidrag skall alltid undersökas. I ansökan till Härryda kommun 

skall underlag (ansökan, avslag mm) biläggas. 

Bidragets storlek
Bidrag lämnas generellt till 75 procent av godkända kostnadern. Om det finns särskilda skäl 
kan annan nivå beslutas. 

2 Upprustning av enskild väg utom tättbebyggt område 

Prioritering av bidragsansökningar sker utifrån följande kriterier: 
 Vägar där särskilt stort upprustningsbehov föreligger med hänsyn till bärighet och 

framkomlighet. 
 Vägar som har ett stort allmänintresse. 

Villkor för att erhålla bidrag
 Upprustningen skall ske till en av kommunen acceptabel standard.
 Vägföreningen/vägsamfälligheten omfattar minst tio fastigheter/medlemmar. 
 Hela vägnätet i vägföreningen/vägsamfälligheten hålls öppet för allmän trafik under 

minst 5 år. Skriftlig överenskommelse om detta skall tecknas med kommunen. 
 Möjligheten till statligt bidrag skall alltid undersökas. I ansökan till Härryda kommun 

skall underlag (ansökan, avslag mm) biläggas. 
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Bidragets storlek
Bidrag lämnas generellt till 75 procent av godkända kostnadern. Om det finns särskilda skäl 
kan trafikverksamheten besluta om annan nivå. 

3 Upprustning av enskild väg till vilken statligt bidrag beviljats

Bidrag kan lämnas till upprustning av väg till vilken statligt bidrag beviljats. 

Bidraget till vägupprustning uppgår till 10 % av det av Trafikverket godkända bidrags-
underlaget. 

4 Omförättningsbidrag till enskilda vägar

Kommunen kan bevilja bidrag till lantmäterikostnader för omförättning.

Prioritering av bidragsansökningar sker utifrån följande kriterier: 
 Ansökningar som leder till mer funktionella vägsamfälligheter, vilket kan innebära 

både delningar och sammanslagningar. 

Villkor för att erhålla bidrag
 Vägföreningen/vägsamfälligheten omfattar minst tio fastigheter/medlemmar. 
 Hela vägnätet i vägföreningen/vägsamfälligheten hålls öppet för allmän trafik under 

minst 5 år. Skriftlig överenskommelse om detta skall tecknas med kommunen. 

Bidragets storlek
Bidrag lämnas generellt med ett fast belopp per fastighet. Om det finns särskilda skäl kan 
undantag ges av trafikverksamheten. Om lantmäteriförrättningen avbryts utbetalas 10 % av 
beviljat bidrag till sökande.   
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Översyn strategi för övertagande av enskilda vägar inom 
tätorter 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige uppdrog den 2 maj 2006 § 159 åt kommunstyrelsen att 
genomlysa frågan om vägföreningar i de större tätorterna och deras 
väginnehav i relation till kommunens vägar med särskild inriktning på 
Mölnlycke, Pixbo och Landvetter. Utredningen återredovisades 2010.  
I utredningen konstateras att kommunens driftbidrag till vägföreningar var 
lågt i förhållande till riksgenomsnittet och att det borde höjas successivt. 
Utredningen framhöll också att ett utvecklat bidrag till vägupprustning kan 
ge incitament och möjlighet för enskilda väghållare att rusta upp nergångna 
vägsträckor både inför ett förestående byte av huvudmannaskap och för att 
få långsiktigt hållbara vägsamfälligheter. Det då gällande kommunala stödet 
i form av driftbidrag per löpmeter till enskild väghållning i Härryda 
kommun utformades till stor del på 1970-talet. För att bli mer 
ändamålsenligt framfördes att stödet borde moderniseras och reflektera de 
förutsättningar som gäller i tätort respektive på landsbygden. 
 
Plan- och bygglagen (2010:900) anger att kommunen skall vara huvudman 
för vägar och allmänna platser i områden som omfattas av detaljplan, om det 
inte finns särskilda skäl till annat. Lagen är genom sin huvudregel tydlig 
med att kommunalt huvudmannaskap i dessa områden anses vara det 
rimligaste sättet att förvalta vägar och allmänna platser. Det finns 
bebyggelseområden i Härryda kommuns tätorter där huvudmannaskapet för 
vägnätet är enskilt, eftersom detaljplanerna där gjordes utifrån tidigare 
lagstiftning. Från ett trafikperspektiv är det inte relevant att göra åtskillnad 
mellan bebyggelseområden som av varierande skäl har olika 
planförutsättningar, men som annars upplevs som likvärdiga.  
 
Trafikförordningen (SFS 1998:1276) använder begreppet tättbebyggt 
område, vars definition är att ”det har stads- eller bykaraktär eller annars har 
därmed jämförbart vägnät och bebyggelse”. Inom tättbebyggt område kan 
särskilda förutsättningar gälla. Gränserna beslutas av kommunen, ofta i 
samråd med Trafikpolisen och Trafikverket, och kan justeras i takt med att 
ny bebyggelse tillkommer. Tättbebyggt område är en väl fungerande 
avgränsning beträffande vilka vägar som bör räknas till tätort. Definitionen 
är allmänt förekommande, påverkas inte av faktiska planförhållanden och 
utgör en självständig gränsdragning i förhållande till andra förekommande 
tätortsbegrepp. Platser med glesare bebyggelse, och därmed utanför 
tättbebyggt område, har ofta bättre förutsättningar att upprätthålla en 
naturlig samverkan kring ett gemensamt vägnät. En uppdelning av vägar 
inom och utom tättbebyggt område var en av grundförutsättningarna för 
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utformningen av förslaget till reviderat kommunalt stöd till enskild 
väghållning. 
Kommuner har enligt plan och bygglagen möjlighet att ta ut kostnad av 
fastighetsägarna för att anlägga och förbättra gator och andra allmänna 
platser, så kallad gatukostnadsersättning. Bestämmelserna innebär att om 
kommunen ska anlägga eller förbättra gator eller andra allmänna platser 
inom ett detaljplanelagt område, får kommunen besluta att kostnaderna för 
detta ska betalas av fastighetsägarna inom området. Härryda kommun har 
sedan år 1982 tillämpat möjligheten att fördela gatukostnaderna på berörda 
fastighetsägare.  
Kommunfullmäktige antog den 30 januari 2012 § 3 Strategi för övertagande 
av enskilda vägar inom tätorter. Strategin innebar ett övertagande genom 
detaljplaner med uttag av gatukostnader samt ett bidragssystem där det 
bland annat ingick möjlighet att få stöd för åtgärder som syftade till att rusta 
upp vägar inför övertagandet. Sektorn för samhällsbyggnad utökades med 
en tjänst för att arbeta med detaljplaner kopplade till övertagandet. Strategin 
utgick från att en del planer skulle vara mer komplicerade medan andra 
bedömdes enklare att hantera. Uppskattningsvis skulle tre planer om året 
påbörjas. Målsättningen var att inom en period på omkring tio år ha 
genomfört planarbetet. Beslut avseende vilka detaljplaner som kommunen 
prioriterar fastställs årligen i samband med antagandet av kommunens 
bostadsförsörjningsprogram. De planer som berört övertagandet inom ramen 
för strategin har med tiden fått stå tillbaka till förmån för andra planer med 
större fokus på nybyggnation av bostäder. Inom ramen för strategin har 
endast detaljplaner för del av Skolvägen, Alhagen samt Gärdesområdet i 
Mölnlycke tagits fram och medfört ett kommunalt övertagande av 
väghållarskapet från Mölnlycke vägförening.  
Under 2017 gjordes en översyn av bidragsdelen. Det konstaterades då att 
kommunen inte övertog vägar i den takt som strategin avsett och att en 
minskning av nivån på de riktade bidragen var motiverad till fördel för en 
ökning av driftbidraget. Förändringen av bidragen antogs av 
kommunstyrelsen 20 november 2017 § 341.  
I mars 2019 beslutade kommunstyrelsen att uppdra åt förvaltningen att ta 
fram förslag på frivillig överenskommelse avseende vinterväghållning med 
Mölnlycke och Pixbo vägföreningar. Kommunstyrelsen beslutade den 29 
augusti 2019 § 214 att avtal om detta skulle tecknas.  
 
Bedömning 
Strategin för övertagandet utgick från en omfattande utredning som 
presenterades i en kortversion Frågeställningar kring enskild väghållning i 
Härryda kommuns större tätorter, publikation 2010:03 samt mer 
omfattande i publikation 2010:04. I denna gjordes en analys av 
förutsättningar och förhållanden för enskild väghållning i kommunen. 
Utredningens slutsatser bedöms fortfarande vara korrekta. Med tanke på hur 
arbetet med övertagandet stannat av är det viktigt att förstå orsakerna till 
varför det blivit så.  
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De faktorer som haft mest påverkan är hanteringen av gatukostnader, 
underskattning av resurser för övertagandet samt förändrade prioriteringar 
över tid.  
Gatukostnader 
Kommunens uttag av gatukostnader i samband med detaljplanerna kom att 
bli en stor fråga i samband med övertagandet av enskilda vägar. 
Diskussionerna om detta var omfattande och resurskrävande. 
 
Underskattning av uppdragets omfattning  
Strategin innebar en utökning av planavdelningen med en tjänst. Det visade 
sig snart att frågorna som var förknippade med de nya detaljplanerna var 
mer resurskrävande och påverkade fler verksamheter inom sektorn för 
samhällsbyggnad i större utsträckning än vad som antagits. 
 
Förändrade prioriteringar över tid 
Sedan strategin antogs har flera frågor som berör samhällsutvecklingen i 
kommunen förändrats och tagit förvaltningens resurser i anspråk. Bland 
dessa kan nämnas planeringen för ny järnväg och det ökade behovet av fler 
nya bostäder som har arbetats in i bostadsförsörjningsprogrammet.  
 
Sammanfattning  
Grundproblematiken med enskilda vägar inom tättbebyggt område kvarstår, 
ett succesivt övertagande med kommun som huvudman för samtliga vägar 
har visat sig resurskrävande och komplext. Frågan är återkommande för 
flera kommuner i Sverige och sättet att hantera den har varierat.   
  
Härryda kommuns antagna strategi är juridiskt hållbar och bedöms ge 
möjlighet till mervärden då den kombinerar övertagandet med en översyn av 
detaljplaner som kan uppdateras. Resursbehovet har dock visat sig vara 
betydligt större än vad som bedömdes vid antagandet av strategin vilket 
tillsammans med att andra åtagandet varit mer prioriterade lett till att 
strategin blivit vilande.   
  
Uppskattningsvis återstår ett tjugotal detaljplaner för att överta vägarna i 
kommunens tätorter. Arbetet bedöms vara resurskrävande och komplext 
samt svåruppskattat då flera delar av förvaltningen involveras. Med risk för 
att behovet underskattas så är en grov uppskattning att tre heltidstjänster 
kommer att behövas under en tidsperiod på omkring tio år. Med hänsyn till 
tidigare erfarenheter krävs också att dessa planer över tid prioriteras högt för 
att säkerställa att arbetet går framåt. Vidare finns även en risk att 
diskussioner kring gatukostnad kommer att fortsätta och ha påverkan på 
processen. 
  
Med hänsyn till den förändrade resursbedömningen som krävs samt de 
svårigheter som uppstått hittills bedömer förvaltningen att det inte är 
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försvarbart att gå vidare med arbetet med övertagandet enligt strategin i 
nuvarande form. Därför föreslås att förvaltningen inte arbetar vidare med 
strategin för övertagande av enskilda vägar inom tätort.  
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Bakgrund

Översiktsplanen för Härryda kommun (2002) tar upp frågan 
om enskild väghållning i kommunens större samhällen. Utan 
att specificera tidplan eller geografiska avgränsningar anges 
att kommunen kommer att ta över ansvaret för vägarna vid 
planläggning av befintlig bebyggelse i dessa områden.

Kommunfullmäktige gav i § 159/ 2006 kommunstyrelsen i upp-
drag att utreda handlingsalternativ för ett eventuellt kommu-
nalt övertagande av enskilda vägar inom Härryda kommuns 
större tätorter: Mölnlycke-Pixbo, Landvetter, Hindås och 
Rävlanda. En fördjupad studie inleddes våren 2009. 

En del av de enskilda vägarna i tätort har övergått till kom-
munalt huvudmannaskap i takt med att nya detaljplaner har 
tagits fram, men det finns fortfarande detaljplaneområden 
med enskilt huvudmannaskap kvar. Sedan 1982 har Härryda 
kommun konsekvent tagit ut en gatukostnadsavgift av de 
fastighetsägare som anslutits till en kommunal väg. Tidigare 
kommunala övertaganden har resulterat i delvis svåröver-
skådliga vägnät. Brukarna i de kvarvarande områdena känner 
idag inte nödvändigtvis någon geografisk samhörighet med 
varandra, vilket kan innebära att driften kompliceras av de 
splittrade förvaltningsområdena. Samma fenomen återfinns i 
andra svenska kommuner, med likartade konsekvenser som 
i Härryda.

Krav på större kommunalt engagemang i det enskilda vägnätet 
har också rests av representanter för tätorternas vägfören-
ingar. Befolknings-, bebyggelse- och trafikstrukturen är idag 
helt annan än när vägarna anlades, då trafikens utveckling för-
stås var svår att förutse. Vägföreningarna har också uppmärk-
sammat att medlemmarna betalar full kommunalskatt, sam-
tidigt som de även bekostar det egna vägnätet. Motsvarande 
kommunala vägområden finansieras via skattsedeln.

Konsult: Eventito 

Författare: Pether Bäversjö

Beställare: Härryda kommun 
                  Kontaktperson: Henrik Yngve, tel 031-724 61 30
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Enskild väghållning

Enskild väghållning är den vanligaste förvaltningsformen för svenska vägar. En väg kan också 
vara allmän, med stat eller kommun som huvudman. Enskild väghållning kan ske i en enda 
fastighetsägares regi eller som en gemensamhetsanläggning där en föreningsstyrelse ansvarar 
för drift och underhåll. Styrelsen väljs på årsstämma av representanter för de fastigheter som 
ingår i vägområdet. Under vissa förutsättningar kan enskild väghållning vara ett mycket bra 
sätt att förvalta ett lokalt vägnät på. Exempel på gynnsamma faktorer kan vara att: 

•	 De lokala brukarna, medlemmarna, känner en naturlig samhörighet kring ett tydligt 
avgränsat område och har jämbördig nytta av vägnätet. 

•	 Medlemmarna representeras av en styrelse, som väl känner till de lokala förhållan-
dena. Det finns gott om medlemmar som gärna åtar sig styrelseuppdrag eller andra 
arbetsuppgifter och som lägger ner eget engagemang, inte sällan ideellt. 

•	 De lokala fastighetsägarna beslutar i samråd vilka förhållanden som skall gälla och 
vilken standard som vägnätet skall ha. Därigenom allokeras precis rätt resurser, vägen 
blir varken för dålig eller onödigt påkostad. 

•	 Eventuellt kan det finnas tillgång till en lämplig maskinpark genom att någon lant-
brukare eller annan näringsidkare återfinns bland medlemmarna, vilket kan vara ett 
alternativ till externa entreprenadtjänster. Genom att mobilisera lokala resurser kan 
t ex snabb snöröjning ske på vintern, där kommunen eller en entreprenör kanske inte 
hade haft möjlighet att göra samma prioritering.

Den enskilda väghållningen kan också ställas inför utmaningar när t ex ökade krav på tillgäng-
lighet, miljö- och trafiksäkerhet ställer motsvarande krav på engagemang och kompetens bland 
dem som åtar sig styrelseuppdrag. Förutsättningarna kan också förändras på andra sätt som gör 
förvaltningsformen mindre lämplig jämfört med idealsituationen ovan. Exempel kan vara att:

•	 Det lokalt förvaltade vägnätet kan genom bebyggelseutvecklingen bli uppsplittrat och 
opedagogiskt avgränsat, vilket gör att den naturliga geografiska samhörigheten för-
svinner. Det blir också svårt att ha kontroll över vilka som använder vägarna. 

•	 Det sker stor inflyttning, trafiken ökar och de nya brukarna är inte insatta i vad 
enskild väghållning innebär. De nya brukarna kan också ställa högre krav på vägnätet.

•	 Svårigheter att uppbåda engagerade och aktiva medlemmar, som kan åta sig arbets-
uppgifter och styrelseuppdrag.
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Kommunal vägstandard och gatukostnad
I de fall kommunen skall åta sig huvudmannaskapet för en väg, så måste vissa centrala stan-
dardkrav iakttas, såsom bärighet, avvattning och trafiksäkerhet. Det har bl a med väghållarens 
juridiska ansvar att göra, men kommunala gator bör vara likvärdiga inom likvärdiga detalj-
planeområden, även om vissa avvikelser kan göras med hänsyn till lokala förhållanden. Om 
vägstandarden måste höjas vid ett kommunalt övertagande uppstår frågan om vem som skall 
stå för kostnaden, i synnerhet som brukarnas krav på standard tenderar att öka när en väg 
förvaltas i offentlig regi.

Även om det finns stora variationer, så är det inte ovanligt att enskilda vägar har en lägre stan-
dard än kommunala motsvarigheter. Det är inte förvånande, eftersom en stor poäng med lokal 
förvaltning är att vägstandarden kan anpassas enligt medlemmarnas önskemål och det finns 
sällan incitament för en fastighetsägare att lägga mer resurser än nödvändigt på gatuarbeten. 
Värdet av en gata med hög standard förefaller inte återspeglas i fastighetspriserna på samma 
sätt som t ex kommunalt/enskilt VA. Marknadspriset för en fastighet vid en enskild väg med 
lägre standard hade rimligtvis annars justerats för att kompensera skillnaden i förutsättningar 
jämfört med en liknande fastighet vid en kommunal gata med högre standard. Om det är svårt 
att tillgodogöra sig värdet av en standardhöjning vid en framtida försäljning, blir motivet svagt 
för fastighetsägarna att investera mer i vägen än vad som upplevs som nödvändigt. 

Om de centrala standardkraven är uppfyllda finns det inte nödvändigtvis behov av uppgrade-
ring vid ett kommunalt övertagande. I de fall förbättringar krävs måste finansieringen lösas. 
I motsats till många svenska kommuner har Härryda kommun sedan 1982, då en ändring i 
plan- och bygglagen (PBL) gjorde det möjligt, konsekvent tagit ut en gatukostnadsavgift av 
de fastighetsägare som anslutits till en kommunal väg eller gata. Det allmänna har alltså inte 
subventionerat fastighetsägarna vid anläggande av nya gator, eller vid uppgradering av gatu-
standarden i samband med kommunalt övertagande.

Det konsekventa uttagande av gatukostnad sedan 1982 
minskar handlingsutrymmet, vilket innebär att Härryda 
kommun får svårt att göra avsteg från praxis eftersom det 
skulle strida mot principen om likställighet. Fastighet-
sägare vid kommunala gator, som själva betalat full 
gatukostnadsersättning, skulle då kunna uppleva en 
orättvisa. Det är oklart huruvida någon kompensation 
skulle kunna krävas.

Huvudmannaskap och drift av vägar i framtiden
Det finns inga tydliga nationella riktlinjer avseende hur kommunerna skall förhålla sig till 
enskilda vägar, lösningarna varierar därför över landet. Hade vägarna i tätort tillkommit idag, 
skulle PBL ha föreskrivit kommunalt huvudmannaskap, men lagstiftningen tillämpas inte 
retroaktivt. Huvudalternativen för Härryda kommun utkristalliserar sig enligt följande: 

1. Justering av det kommunala stödet till enskild väghållning.

2. Kommunal finansiering av driften av enskilda vägar, men med oförändrat huvudman-
naskap. 

3. Formellt kommunalt övertagande genom ändring av detaljplan, med enda syfte att 
föra över väghållarskapet.  

4. Formellt kommunalt övertagande genom modernisering av detaljplaner och beak-
tande av helhetssyn.

Möjligheten att inte vidta någon åtgärd alls har inte tagits med i uppräkningen ovan. 
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1. Justering av det kommunala stödet till enskild väghållning
Härryda kommuns driftsbidrag till enskilda vägar har kraftigt försämrats över tid. Från en 
nivå om 0,90 kr/m på 1970-talet sänktes bidraget 1997 av besparingsskäl till dagens 0,70 kr/m. 
Nivån i början av 1970-talet motsvarar ca 6 kr/m i dagens penningvärde, mätt i köpkraft. 
Riksgenomsnittet låg 2007 på i storleksordningen 3,50 kr/m väg. Det förekommer idag också 
att enskilda väghållare i Härryda kommun inte känner till stödmöjligheten, andra ansöker 
inte om driftsbidraget eftersom det inte påverkar ekonomin i någon större utsträckning. Även 
statens stöd till enskild väghållning har ändrat karaktär över tid och ytterligare förändringar 
i framtiden är inte osannolika. 

Det kommunala driftsbidraget är ett understöd till enskilda väghållares ekonomi, men reflekterar 
också allmänhetens intresse av att enskilda vägar byggs, förvaltas och hålls öppna för samfärdsel. 
Bidraget minskar även skillnaden mellan skattefinansierade kommunala vägar och avgiftsfinan-
sierade enskilda vägar - ju högre bidrag, desto större kompensation. Olika former av kommunalt 
stöd kan dessutom utformas på ett sådant sätt att det återspeglar de skillnader i förutsättningar 
och stödmöjligheter som finns för enskilda vägar i tätort respektive på landsbygden.

Förutom kontant driftsstöd finns det andra sätt för kommunen att stödja enskilda väghållare. 
Då kompetenskraven i samband med vägförvaltning har ökat kan en kommunal resursperson 
för rådgivning m m vara värdefull. Kommunen kan också lämna bidrag till justeringar utifrån 
ändrade trafik- och fastighetsförhållanden (omförrättning) som ett incitament till modernisering 
av områden med enskilt väghållarskap. Lantmäteritjänster är förenade med kostnader, vilket 
kan hindra den som annars skulle vilja ta initiativ till omförrättning. Kanske finns det också 
förutsättningar för fastighetsägarna i ett lokalt område att själva ansvara för den egna förvalt-
ningen. Ett omförrättningsbidrag kan då vara till hjälp i processen med att revidera vägnätet. 

Kommunen kan även lämna bidrag till upprustning (iståndsättning), där de enskilda väghållarna 
är berättigade till en viss kommunal medfinansiering i samband med kvalitetshöjande åtgärder 
i det enskilda vägnätet. I begränsad utsträckning erbjuder Härryda kommun ett sådant bidrag, 
som skulle kunna utvecklas. Det finns ett liknande statligt stöd, men det är främst utformat 
för enskilda vägar utanför tätort. 

 
2. Kommunal finansiering av driften av enskilda vägar, men med oförändrat  
 huvudmannaskap

I samband med kommunsammanslagningarna på 1970-talet tog en del svenska kommuner 
över driften av enskilda vägar, utan att för den skull ändra det formella väghållarskapet. Avtal 
som reglerade förhållandena saknades i vissa fall. I samband med den ekonomiska krisen på 
1990-talet drogs den kommunala driften in på flera orter, många vägföreningar hade vid det 
laget i praktiken upphört att finnas till, vilket innebar att det inte fanns någon som kunde ta 
över uppgifterna. 

Så länge det formella väghållarskapet är enskilt så är ett beslut om kommunal drift ett tillfälligt 
avsteg från huvudprincipen och inte en permanent lösning, vilket reser frågor om det admi-
nistrativa och juridiska ansvaret för vägen. Kommunen kan inte heller periodisera ekonomiska 
insatser som avser någon annans anläggning, vilket förhindrar investeringar.

I något fall ombesörjer Härryda kommun idag vinterväghållningen längs en busslinje där 
huvudmannaskapet är enskilt. Det tydliga allmänintresset är i detta fall en konkret motivering 
för kommunal subvention. Skulle kommunen mer allmänt svara för driften av enskilda vägar 
kommer det sannolikt att resultera i liknande förfrågningar från andra enskilda väghållare i 
kommunen, vilket ställer höga krav på beslutskriterierna om kommunen inte är villig att låta 
detta omfatta alla. Detsamma gäller om kommunen, på initiativ från medlemmarna, skulle 
träda i styrelsens ställe och organisera driften med avgifterna från medlemmarna.
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3. Formellt kommunalt övertagande genom ändring av detaljplan, med enda  
 syfte att föra över väghållarskapet

För att formellt överföra huvudmannaskapet till kommunen krävs en planändring, där kom-
munen tar på sig att svara för vägförvaltningen. Ett formellt kommunalt övertagande väcker 
frågan om vägarnas skick och uttagande av gatukostnad, se avsnittet om vägstandard. Att utan 
kompensation ta över en dåligt underhållen väg från en annan väghållare skulle stå i konflikt 
med likabehandlingsprincipen utifrån att kommunen tagit ut gatukostnad i samband med 
detaljplanearbeten sedan 1982. I antagna styrdokument för vägförvaltningen i Härryda kommun 
anges också att underhållsskulden för de kommunala vägarna inte skall öka, d v s de ”dolda” 
kostnaderna som motsvarar eftersatt underhåll skall inte växa ytterligare. Det finns dessutom 
ett samband mellan vägens standard och driftskostnadens storlek. 

Att ta över fullgoda vägar, så snart tiden medger, och tills vidare utesluta övriga är inte heller 
ett rimligt alternativ. Lagstiftningen tillåter inte idag ett delat huvudmannaskap inom samma 
planområde och det kan knappast heller vara önskvärt att genom avgränsade detaljplaneänd-
ringar skapa en situation där endast de gator som har lägst kvalitet förvaltas i enskild regi. 
Huvudsyftet med ett kommunalt övertagande bör vara att skapa mer effektiva och logiska 
förvaltningsområden. En ytterligare splittring av vägnätet beträffande huvudmannaskapet 
verkar i motsatt riktning. 

 
4. Formellt kommunalt övertagande genom modernisering av detaljplaner  
 och beaktande av helhetssyn

En ändring av detaljplan från enskilt till kommunalt huvudmannaskap överför permanent 
ansvaret för vägar och gator till kommunen. Liksom i alternativ 3 behöver vägnätet uppfylla 
en viss godtagbar standard, eventuella förbättringsarbeten finansieras genom uttag av gatu-
kostnadsavgift, i enlighet med PBL och den praxis som rått i Härryda kommun sedan 1982. 

En fullständig översyn av tätorternas detaljplaner med enskilt huvudmannaskap skulle beakta 
en rad aspekter av samhällsplaneringen och resultatet blir då detaljplaner som moderniserats i 
flera avseenden. T ex kan förtätning bli möjlig och byggrätter tillkomma, vilket kan sänka gatu-
kostnadsavgifterna, eftersom tillkommande fastigheter kan subventionera befintlig bebyggelse. 

Hur snabbt en modernisering av befintliga detaljplaner kan ske beror på förvaltningens resurser. 
Beslutade omvandlingsområden eller VA-saneringszoner i Härryda kommuns tätorter finns 
emellertid redan med i den kommunala planeringen. Från det att ett planarbete påbörjas till 
dess att detaljplanen vinner laga kraft är det rimligt att beräkna en tidsåtgång på cirka tre-fem 
år, inklusive eventuella överklaganden. 

De olika områdena har skilda förutsättningar beträffande förtätningsmöjligheter, tillväxttakt o 
s v. Detaljplanerna med enskilt huvudmannaskap i tätorterna Hindås, Rävlanda och Landvetter 
skulle sannolikt kunna moderniseras inom ramen för befintlig organisation på tjugo års sikt, i 
takt med gängse planering. Mölnlycke-Pixbo har inte motsvarande förutsättningar för förtät-
ning mm, vilket innebär att en naturlig modernisering inte kommer att ske.
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Rekommenderat alternativ
Att i förlängningen åstadkomma en likvärdig förvaltning i likvärdiga områden före-
faller vara mest långsiktigt hållbart. Inom detaljplanerat, tättbebyggt område pekar 
mycket på att det är kommunen som är bäst lämpad att vara väghållare. 

Ett kommunalt huvudmannaskap för enskilda vägar i tätort kräver planändringar och 
bör enligt principen om likställighet ske på samma sätt som tidigare övertaganden, 
vilket innebär vissa standardkrav på vägen och uttag av gatukostnad. 

En detaljplaneöversyn enligt alternativ 4 skulle med fördel kunna samordnas med 
den pågående översiktsplaneringen, där strategin från ÖP 2002 kan förtydligas och 
tätortsavgränsningar åskådliggöras. På detta sätt skapas inte en separat process 
där endast frågeställningar kring väghållningen hanteras (jämför alternativ 3), utan 
flera viktiga aspekter av samhällsplaneringen beaktas i en helhetssyn. Det stärker 
allmänintresset och motiverar ett starkare kommunalt engagemang. Sannolikt 
behöver en prioriteringsplan för detaljplanearbetet tas fram, analogt med tidigare 
VA-saneringsplan.  

Strategiska förbindelser bör under alla omständigheter förvaltas av kommunen och 
i det fall det finns vägsträckor med uppenbart allmänintresse som idag har enskilt 
huvudmannaskap, så hindrar inte en mer övergripande tidplanering att separata 
beslut om snabbare övertagande fattas i enskilda fall.  

Då en permanent lösning ligger flera år fram i tiden, och det kommunala driftsbi-
draget blivit kraftigt urholkat över tid, förefaller det vara rimligt att snarast se över 
bidragsnivåerna enligt alternativ 1. Förutom ett ökat driftsbidrag kan ett utvecklat 
bidrag till iståndsättning ge fastighetsägarna incitament att höja vägstandarden inför 
ett förestående byte av huvudmannaskap. En vägs skick vid övertagandet står för-
stås i proportion till eventuella gatukostnadsavgifter och genom god planering kan 
fastighetsägarnas kostnader för eventuella uppgraderingar minskas genom ett kom-
munalt iståndsättningsbidrag.

Kommunal drift av enskilda vägar i tätort (alternativ 2) löser vissa problem på kort 
sikt, men skapar också nya, inklusive liknande krav från övriga enskilda väghållare 
i kommunen. Det är inte heller en permanent lösning. Om beslutet om kommunal 
drift dras tillbaks vid ett senare tillfälle, så är fastighetsägarna sannolikt oförberedda 
att återta ansvaret för de egna vägarna, i synnerhet om engagemanget redan idag är 
lågt. 

Rekommenderat alternativ föreslås sålunda vara en kombination av 
handlingsalternativen 1, ”justering av det kommunala stödet till enskild 
väghållning” och 4 ”formellt kommunalt övertagande genom modernise-
ring av detaljplaner och beaktande av helhetssyn”, vilket skulle förbättra 
situationen på kort sikt och på längre sikt skapa en permanent och håll-
bar lösning med avseende på väghållarskapet i kommunens större tätor-
ter. Kombinationen av dessa alternativ skapar också bäst förutsättningar 
för en fördelning av kostnaderna mellan parterna.

Page 38 of 874



Härryda kommun • sektorn för samhällsbyggnad • 435 80 Mölnlycke • 031–724 61 00 
harryda.se

c
op

yr
ig

ht
 ©

 H
är

ry
da

 k
om

m
un

\ k
:\i

nf
or

m
at

io
ne

n 
sa

m
t v

äx
el

 o
ch

 r
ec

ep
tio

n\
in

fo
 2

01
0\

_s
H

B\
tr

afi
k\

v
äg

ut
re

dn
in

g_
en

sk
ild

av
äg

ar
\2

01
0-

05

Page 39 of 874



Page 40 of 874



Page 41 of 874



Page 42 of 874



Page 43 of 874



Page 44 of 874



Page 45 of 874



Page 46 of 874



Page 47 of 874



Page 48 of 874



Page 49 of 874



Page 50 of 874



Page 51 of 874



Page 52 of 874



Page 53 of 874



Page 54 of 874



Page 55 of 874



Page 56 of 874



Page 57 of 874



Page 58 of 874



Page 59 of 874



Page 60 of 874



Page 61 of 874



Page 62 of 874



Page 63 of 874



Page 64 of 874



Page 65 of 874



Page 66 of 874



Page 67 of 874



Page 68 of 874



Page 69 of 874



Page 70 of 874



Page 71 of 874



Page 72 of 874



Page 73 of 874



Page 74 of 874



Page 75 of 874



Page 76 of 874



Page 77 of 874



Page 78 of 874



Page 79 of 874



Page 80 of 874



Page 81 of 874



Page 82 of 874



Page 83 of 874



Page 84 of 874



Page 85 of 874



Page 86 of 874



Page 87 of 874



Page 88 of 874



Page 89 of 874



Page 90 of 874



Page 91 of 874



Page 92 of 874



Page 93 of 874



Page 94 of 874



Page 95 of 874



Page 96 of 874



Page 97 of 874



Page 98 of 874



Page 99 of 874



Page 100 of 874



Page 101 of 874



Page 102 of 874



Page 103 of 874



Page 104 of 874



Page 105 of 874



HÄRRYDA KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum Sida 
 

Kommunfullmäktige 2012-01-30 4  
  

 
 
 
 
 
 

   
   

Signatur justerande  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Kf § 3 Dnr 2011/124 318 
 
STRATEGI FÖR ÖVERTAGANDE AV ENSKILDA VÄGAR INOM 
TÄTORTER 
 
Kommunfullmäktige beslutade i § 159/2006 uppdra åt kommunstyrelsen att 
genomlysa frågan om vägföreningar i de större tätorterna och deras väginne-
hav i relation till kommunens vägar med särskild inriktning på Mölnlycke, 
Pixbo och Landvetter samt belysa omfattning och andel samt konsekvenser 
vid ett eventuellt kommunalt övertagande.  
 
Utredningen redovisades på kommunstyrelsens informationssammanträde  
i § 130/2010 och på kommunfullmäktige i § 108/2010 samt på budgetbered-
ningen och på kommundelsstämmor under 2010.  
 
Kommunstyrelsen beslutade i § 66/2011 uppdra åt förvaltningen att ta  
fram strategi, inklusive tidsplan och kostnadsplan, för genomförande av  
ett kommunalt övertagande av enskilda vägar inom tätorter samt att detta  
ska genomföras enligt utredningens förslag nummer 1 och 4: 
1. Justering av det kommunala stödet till enskild väghållning. 
4. Formellt kommunalt övertagande genom modernisering av detaljplaner  
    och beaktade av helhetssyn. 
 
I utredningen konstateras att kommunens driftbidrag till vägföreningar  
är lågt i förhållande till riksgenomsnittet och att det bör höjas successivt.  
Utredningen framhåller även att ett utvecklat bidrag till vägupprustning kan  
ge incitament och möjlighet för enskilda väghållare att rusta upp nedgångna 
vägsträckor både inför förestående byte av huvudmannaskap och för att få 
långsiktigt hållbara vägsamfälligheter.  
 
Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse av den 24 augusti 
2011. Sektorn bedömer att den föreslagna tidsplanen för kommunalt över-
tagande och modernisering av detaljplaner kombinerat med det föreslagna 
bidragssystemet bedöms ha goda förutsättningar att kunna genomföras  
samt att kvarvarande vägsamfälligheter ges förbättrade möjligheter att  
kunna bedriva sin verksamhet på ett långsiktigt och hållbart sätt.  
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet i § 252/2011 och beslutade då föreslå 
fullmäktige att anta Strategi för övertagande av enskilda vägar inom tätorter, 
inklusive bilagor, enligt föreliggande förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutade i § 116/2011 bordlägga ärendet. 
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HÄRRYDA KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum Sida 
 

Kommunfullmäktige 2012-01-30 5  
  

 
 
 
 
 
 

   
   

Signatur justerande  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

forts Kf § 3 
 
Fullmäktige beslutade i § 132/2011 återremittera ärendet till kommunstyrel-
sen för förtydligande av skillnaden mellan områden som betraktas som 
tätortsnära-, omvandlings- eller saneringsområden. Förtydligande behöver 
även göras om vad som avses med standard och hur den bedöms. 
 
Sektorn för samhällsbyggnad redovisar remissen i skrivelse av den 14 
december 2011. 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet i § 3/2012 och beslutade då föreslå 
fullmäktige att anta Strategi för övertagande av enskilda vägar inom tätorter, 
inklusive bilagor, enligt föreliggande förslag. 
 
Kommunfullmäktiges behandling  
 
Yttrande 
 
Steinar Walsö-Kanstad (KP), Annette Eiserman-Wikström (M) och Lars-Erik 
Kileby (FP). 
 
Yrkanden 
 
Steinar Walsö-Kanstad yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. 
 
Annette Eiserman-Wikström yrkar med instämmande av Lars-Erik Kileby 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Proposition 
 
Efter ställd proposition på kommunstyrelsens förslag och Steinar Walsö-
Kanstads yrkande finner ordföranden att fullmäktige beslutat bifalla 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes.  
Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar Ja. Den som bifaller 
Steinar Walsö-Kanstads yrkande röstar Nej. 
 
Voteringen utfaller så att 44 ledamöter röstar Ja och 5 röstar Nej, bilaga 1 
voteringslista. 
 

Page 107 of 874



HÄRRYDA KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum Sida 
 

Kommunfullmäktige 2012-01-30 6  
  

 
 
 
 
 
 

   
   

Signatur justerande  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

forts Kf § 3 
 
Kommunfullmäktige har således beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag  
 
Fullmäktige antar Strategi för övertagande av enskilda vägar inom tätorter, 
inklusive bilagor, enligt föreliggande förslag. 
_____ 
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SAM MANTRADES PROTO KOLL
Kommunstyrelsen

Sammantrådesdatum

2017-tt-20

Nv HARRYDA
KOMMUN

$ 341 Dnr 2017KS787

Oversyn av kommunens vägbidrag till enskild väghållning

Kommunfullmäktige antog i ç 3l20l2 "Strategi fìir övertagande av enskilda vägar inom

tätorter". Strategins utgångspunkt är att kommunen i framtiden ska vara väghållare inom tätort

eftersom dessa vägar i stor utsträckning nyttjas av en vidare krets. Rekommendationen enligt
strategin är att bidragens utformning ska ses över efter halva tidsperioden. Ett ftirslag till
revidering av vägbidragen till enskild väghållning har tagits fram av sektorn ftir
samhällsbyggnad.

Eftersom kommunen i dagsläget inte övertar lika många vägar som planerat, kan en

minskning av nivån på de riktade bidragen motiveras till ftirdel für en ökning av driftbidraget.

Ett ökat driftbidrag möjliggör ftir fler långsiktigt hållbara vägfloreningar. Förvaltningen har

därftir tagit fram ett ftirslag till nytt bidragssystem där flera faktorer påverkar nivån på

driftbidraget. Den nya modellen bedöms bidra till ett mer jämlikt system. Den nya

bidragsmodellen hanteras inom ordinarie ram.

Från sektorn ftir samhällsbyggnad ñreligger skrivelse daterad den l3 oktober 2017.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar attanta "Bidrag till enskild väghållning i Härryda kommun" att

gälla från och med I januari 2018.

Kommunstyrelsen beslutar att notera "Översyn av kommunens vägbidrag till enskild

väghållning".

Signatur justerande

u\^'/

Utdragsbestyrkande

Sida 12(44)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-03-31 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 142  Dnr 2021KS10 

Inkomna skrivelser 2021  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar följande inkomna skrivelser: 

 Namninsamling för återinförande av friskvårdsbidraget. 
 Fråga om övertagande av enskilda vägar. 
 Namninsamling mot planer på att arrendera ut marken vid Massetjärn till padeltennis. 

 
Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att göra en översyn av Strategi för övertagande av 
enskilda vägar inom tätorter, antagen av kommunfullmäktige den 30 januari 2012 § 3. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet   
Per Vorberg (M) föreslår att kommunstyrelsen noterar följande inkomna skrivelser: 

 Namninsamling för återinförande av friskvårdsbidraget. 
 Fråga om övertagande av enskilda vägar. 
 Namninsamling mot planer på att arrendera ut marken vid Massetjärn till padeltennis. 

  
Vidare föreslår Per Vorberg att kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att göra en översyn 
av Strategi för övertagande av enskilda vägar inom tätorter, antagen av kommunfullmäktige 
den 30 januari 2012 § 3. 
  

Beslutsgång   
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller Per Vorbergs förslag och finner att så sker.  
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Utvecklingsfunktionen 
Anna Rapphed 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-09-03   
 

 
 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Diarienummer 
2021KS506 175 

 

 

Ändring i taxa för tillståndsprövning enligt lag (2010:1011) 
om brandfarliga och explosiva varor, LBE, och 
taxebestämmelser för tillsyn och tillstånd 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att ändra i taxan för tillståndsprövning enligt 
lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, LBE, på så sätt att    
p. 12 ska ha följande formulering: 
 
”12a. Godkännande av föreståndare i en verksamhet med explosiva varor 
2910 kr” 
 
”12b. Godkännande av deltagare i en verksamhet med explosiva varor.  
1–5 deltagare 1 164 kr  
6–10 deltagare 2 328 kr, 
11 deltagare eller fler 3 492 kr”  
 
Kommunfullmäktige beslutar att ändra i taxebestämmelserna för tillsyn och 
tillstånd i 1 § 3 st. 3 p. under rubriken LBE till följande formulering:  
 
”Godkännande av föreståndare och deltagare”. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Från den 1 augusti 2021 gäller vissa ändringar i LBE och i förordningen om 
brandfarliga och explosiva varor (FBE). Nu gäller ökade krav på kontroll 
och lämplighetsprövning av personer som har tillgång till explosiva varor i 
tillståndspliktiga verksamheter eller som har betydande inflytande i sådana 
verksamheter. Ändringarna innebär bland annat krav på anmälan, 
lämplighetsprövning och godkännande av personer som i tillståndspliktig 
verksamhet avses få delta i hantering, överföring, import och export av 
explosiva varor. Tidigare har krav på godkännande endast gällt för 
föreståndare för denna typ av verksamhet. 
 
Mot bakgrund av ändringen i LBE finns behov av att ändra i taxan för 
tillståndsprövning LBE, punkt 12, samt i 1 § i tillhörande taxebestämmelser. 
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Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 3 september 2021  
 Taxa för tillståndsprövning enligt lag (2010:1011) om brandfarliga 

och explosiva varor, LBE, i gällande lydelse 
 Taxebestämmelser för tillsyn och tillstånd, i gällande lydelse 
 Förbundsstyrelsens beslut RSG 2 september 2021 § 73 
 Tjänsteutlåtande RSG 

 
Ärendet 
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg (RSG) meddelar tillstånd och utövar 
tillsyn enligt LBE. Kommunen får enligt 27 § LBE föreskriva att avgift tas 
ut för denna tillstånds- och tillsynsverksamhet. Nu gällande taxa antogs av 
Härryda kommunfullmäktige den 15 oktober 2020, § 187 (ärende 
2020K407).  
 
Taxa för tillståndsprövning enligt LBE, med taxebestämmelser, trädde i 
kraft den 1 januari 2021 efter att ha antagits även av övriga kommuner som 
ingår i RSG.  
 
Från den 1 augusti 2021 gäller vissa ändringar i LBE och i förordningen om 
brandfarliga och explosiva varor (FBE). Syftet med ändringarna är att 
försvåra och begränsa illegal hantering av explosiva varor. (se vidare 
propositionen 2020/21:158 ”Skärpt kontroll över explosiva varor”). 
 
Enligt en ny bestämmelse 19 a § LBE ska tillståndsmyndigheten nu inte 
bara godkänna föreståndare, utan även deltagare i en verksamhet med 
explosiva varor. Enligt 9 a § LBE ska den som bedriver tillståndspliktig 
verksamhet med explosiva varor anmäla till tillståndsmyndigheten vilka 
som i verksamheten avses få delta i hantering, överföring, import och export 
av sådana varor. Nuvarande ”Taxa för tillståndsprövning enligt LBE” ger 
RSG en möjlighet att ta ut avgift för godkännande av föreståndare i 
verksamhet med explosiva varor, men det saknas möjlighet att ta ut avgift 
för godkännande av deltagare.  
 
Från den 1 augusti 2021 gäller en sex månaders övergångsperiod under 
vilken samtliga deltagare och föreståndare i verksamheter som har gällande 
tillstånd ska anmälas, prövas och godkännas av RSG. Senast den 1 februari 
2022 måste alla deltagare och föreståndare vara godkända för att få fortsätta 
arbeta med explosiva varor. RSG kommer således under hösten 2021 att få 
pröva och fatta beslut om godkännande för ett stort antal personer.  
 
Modellen för gällande ”Taxa för tillståndsprövning LBE” bygger på 
självkostnadsprincipen. Beloppen i taxan har beräknats genom att en 
framräknad handläggningskostnad per timme (1 164 kr) har multiplicerats 
med en genomsnittlig tidsåtgång för den typ av ärende som åtgärden avser.  
I nuvarande punkt 12 i taxan anges att avgiften för godkännande av 
föreståndare är 2 910 kr, vilket är en tidsåtgång om 2,5 timme.  
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En prövning av en föreståndare är mer omfattande än en prövning av en 
deltagare. RSG:s bedömning är att punkt 12 i tillståndstaxan behöver delas 
upp i en punkt a avseende föreståndare respektive en punkt b avseende 
deltagare. Punkt b behöver i sin tur differentieras utifrån antalet deltagare 
som ska prövas och godkännas (1–5 deltagare, 1 timme, 6–10 deltagare,  
2 timmar samt fler än 10 deltagare, 3 timmar).  
 
Utöver denna uppdelning och åtskillnad i tidsåtgång är det ingen ändring i 
taxans konstruktion som sådan som behövs.  
 
RSG har vidare uppmärksammat att i nuvarande formulering av punkt 12 i 
taxan anges att godkännande av föreståndare för brandfarlig vara ska ske. 
Föreståndare i tillståndspliktig verksamhet med brandfarliga varor ska dock 
inte godkännas utan endast anmälas till tillsynsmyndigheten, vilket gör att 
formuleringen i taxan inte är korrekt. Genom nu föreslagen lydelsen i punkt 
12a rättas detta, genom att begreppet brandfarlig utgår. 
 
Även den föreslagna ändringen av taxebestämmelserna beror på att 
deltagare i berörda verksamheter ska godkännas enligt vad som beskrivits 
ovan. 
 
Beslut om de taxor som ska gälla i Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 
(RSG) måste fattas av förbundets medlemskommuner. För att på ett likställt 
sätt kunna ta ut avgifter för hela RSG är det av vikt att samtliga 
medlemskommuner var för sig fattar likalydande beslut. De ändrade 
formuleringarna träder i kraft då alla medlemskommuner i 
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg har fattat beslut om ändringarna. 
 
 
 
 
 
Peter Lönn        Birgitta Flärdh 
Kommundirektör Utvecklingschef  
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Reviderad taxa för tillståndsprövning enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, 
LBE 
För tillståndsprövning enligt 16§ LBE utgår ersättning enligt denna taxa. 
 
Taxan tillämpas inom medlemskommunerna i Räddningstjänstförbundet Storgöteborg (Göteborg, 
Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum).  

Taxor för tillståndsprövning enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor 
Ärendetyp tillstånd Verksamhetstyp Avgift (kr) 

1 Redaktionell ändring tillstånd - 1164 
2 Mindre ändring i befintligt 

tillstånd under pågående 
tillståndsperiod 

- 2328  

3 Tillfällig hantering brf vara Evenemang, byggarbetsplats 3492  
4 Enkel hantering brf vara Skola, restaurang 5820  
5 Mindre hantering brf vara Obemannad bensinstation, handel 8148  
6 Måttlig hantering brf vara Bemannad bensinstation, verkstad, 

lager 
10 476  

7 Omfattande hantering brf vara Övrig industri 13 968  
8 Mycket omfattande hantering 

brf vara 
Industri, raffinaderi 34 920  

9 Enkel hantering explosiv vara Stenspräckare, dagsprängare utan 
egen förvaring 

5820 

10 Mindre hantering explosiv vara Fyrverkeriförsäljning, ammunition, 
förvaring explosiv vara < 60 kg 

8148  

11 Omfattande hantering explosiv 
vara 

Förvaring explosiv vara ≥ 60 kg 13 968 

12a Godkännande av föreståndare i 
en verksamhet med explosiva 
varor. 

- 2910 

12b Godkännande av deltagare i en 
verksamhet med explosiva 
varor. 
1–5 deltagare  
6–10 deltagare 
11 deltagare eller fler,  

-  
 
 
1164 
2328 
3492 

13 Avvisning tillstånd - 2328 
14 Avslag tillstånd - 3492  
Årlig justering av taxan 
Taxan revideras årligen med hänsyn till prisutvecklingen enligt SKR:s Prisindex för kommunal 
verksamhet (PKV). Vid justeringen tillämpas det PKV som SKR årligen publicerar i februari, i 
samband med cirkuläret som omfattar budgetförutsättningar och skatteprognos. Taxan 
beräknas enligt PKV för två år före det år som taxebeloppet ska gälla, justeringen görs med PKV 
enligt det cirkulär som publiceras året före det år taxebeloppet ska gälla. 
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Reviderade taxebestämmelser för tillsyn och tillstånd 
Nedan angivna bestämmelser ingår tillsammans med Taxa för tillsyn enligt Lag (2003:778) om 
skydd mot olyckor (LSO) och Taxa för tillsyn samt Taxa för tillståndsprövning enligt Lag 
(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) i Räddningstjänstförbundet 
Storgöteborgs (RSG) medlemskommuners beslut att anta taxan. 

Inledande bestämmelser 
1 § 
Enligt denna taxa utgår avgift för 

LSO 
1. Tillsynsbesök 

LBE 
1. Tillsynsärende 
2. Tillståndsprövning 
3. Godkännande av föreståndare och deltagare 
4. Provtagning och undersökning av prov 

LSO och LBE (samtidig tillsyn) 
1. Tillsynsbesök (LSO) 
2. Tillsynsärende (LBE) 

Allmänna bestämmelser 
2 § 

Beräkning av avgift 

Avgift enligt tabell 
Avgiften för en viss åtgärd framgår av tabellerna 1–3. Beloppen i tabellerna 1–3 har beräknats genom 
att en framräknad handläggningskostnad per timme för verksamheten har multiplicerats med en 
genomsnittlig tidsåtgång för den typ av ärende som åtgärden avser.  

Gällande taxa 
Avgiften beräknas efter den taxa som gäller när ärendet inkommer eller när tillsynen genomförts.  

Handläggningskostnaden 
Handläggningskostnaden per timme är 1164 kronor för LSO och för LBE. 

Tidsersättning 
Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna, beslutar RSG om skälig avgift 
grundad på tidsersättning.  
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Höjning/sänkning av avgift 
Finner RSG att det finns skäl som motiverar en höjning eller sänkning av avgiften, äger 
kommunalförbundet för visst slag av ärende eller för särskilt uppdrag besluta om detta. 

3 § 

Ändring av taxan 
RSG beslutar om justering av beloppen i tabellerna 1–3 samt det belopp som ska utgå per timme 
handläggningstid i taxan med hänsyn till prisutvecklingen, under förutsättning att kommunfullmäktige 
har beslutat att delegera uppgiften till kommunalförbundet och på vilka villkor det sker.  

Övriga ändringar i taxan beslutas av respektive medlemskommuns kommunfullmäktige. 

4 § 

Betalning av avgift  
Avgift enligt denna taxa betalas av sökanden av tillstånd eller hos den där tillsynen genomförts mot 
faktura när denne tillställts RSG:s beslut eller efter genomförd tillsyn.  
Avgift kan alternativt tas ut i förskott. 

Betalas inte avgift vid i fakturan angiven förfallodag utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) 
från förfallodagen tills betalning sker. 

Avgift för avslagsbeslut återbetalas om beslutet upphävs inom ett år. Avräkning ska ske mot eventuell 
avgift som ska utgå för den aktuella åtgärden. 

Dessa taxebestämmelser träder i kraft den 1 januari 2021.  
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
   
Juridiska enheten/Enheten för brandfarligt och explosivt Utfärdat 2021-08-24 
Therese Kogler Bennsten/Patrik Midenborn Presidiet 2021-08-20 
Jurist/Enhetschef Enheten för brandfarligt och explosivt Förbundsstyrelse 2021-09-02 
031-3844802/031-3352756 Diarienummer 0211/20  
   
 

Revidering av del av Taxa för tillståndsprövning enligt LBE 
och del av tillhörande Taxebestämmelser 

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

1. Taxan för tillståndsprövning enligt LBE punkt 12 ska ha följande reviderade 
formulering i en punkt a respektive en punkt b, se kursivt: 

”12a. Godkännande av föreståndare i en verksamhet med explosiva varor.” 

”12b. Godkännande av deltagare i en verksamhet med explosiva varor. 

1–5 deltagare, 1 164 kr  

6–10 deltagare, 2 328 kr 

11 deltagare eller fler, 3 492 kr” 

 

2. Taxebestämmelser för tillsyn och tillstånd, den inledande bestämmelsen 1 § ska 
kompletteras med följande formulering under LBE, punkt 3, se kursivt:  

”Godkännande av föreståndare och deltagare” 

 

Formuleringarna ovan träder i kraft då alla medlemskommuner beslutat härom. 

 

3. Beslutet justeras omedelbart. 

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

RSG meddelar tillstånd och utövar tillsyn enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga och 
explosiva varor (LBE). Kommunen får enligt 27 § LBE föreskriva att avgift tas ut för 
denna tillstånds- och tillsynsverksamhet.  

I ärendet Taxor för räddningstjänstförbundet Storgöteborg (dnr 0209/20, 0210/20 och 
0211/20), som behandlar fem taxor för RSG, ingår bland annat ärendet Taxa för 
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tillståndsprövning enligt LBE, dnr 0211/20. Detta ärende har behandlats av RSG:s 
förbundsstyrelse i maj 2020 och har därefter skickats till förbundets sex 
medlemskommuner för beslut av kommunfullmäktige under hösten 2020. 
Taxebestämmelserna ingår tillsammans med Taxa för tillsyn enligt Lag (2003:778) om 
skydd mot olyckor (LSO) och Taxa för tillsyn samt Taxa för tillståndsprövning enligt 
LBE i RSG:s medlemskommuners beslut att anta taxorna. Taxorna, däribland Taxa för 
tillståndsprövning enligt LBE, med taxebestämmelser, trädde i kraft den 1 januari 2021. 

I propositionen 2020/21:158 Skärpt kontroll över explosiva varor, vilken bifölls av 
riksdagen den 9 juni 2021, föreslås ett antal ändringar i LBE och även i förordningen 
om brandfarliga och explosiva varor (FBE). Syftet med ändringarna är att försvåra och 
begränsa illegal hantering av explosiva varor. Tyngdpunkten i ändringarna utgörs av 
ökade krav att kontrollera och lämplighetspröva personer som har tillgång till 
explosiva varor i tillståndspliktiga verksamheter eller har betydande inflytande i 
sådana verksamheter. Ändringarna innebär bland annat krav på anmälan, 
lämplighetsprövning och godkännande av personer som i tillståndspliktig verksamhet 
avses få delta i hantering, överföring, import och export av explosiva varor.  

Ändringarna i LBE och FBE träder ikraft den 1 augusti 2021. Från den 1 augusti gäller 
en sex månaders övergångsperiod under vilken samtliga deltagare och föreståndare i 
verksamheter som har gällande tillstånd ska anmälas, prövas och godkännas av 
tillståndsmyndigheten, här RSG. Senast den 1 februari 2022 måste alla deltagare och 
föreståndare vara godkända för att få fortsätta arbeta med explosiva varor. RSG 
kommer således under hösten 2021 få pröva och fatta beslut om att godkänna ett stort 
antal personer.  

Enligt den nya bestämmelsen 19 a § LBE ska tillståndsmyndigheten nu inte bara 
godkänna föreståndare, utan även godkänna de personer som anmälts enligt 9 a § LBE 
att delta i en verksamhet med explosiva varor (kallat deltagare). Enligt 9 a § LBE ska 
den som bedriver tillståndspliktig verksamhet med explosiva varor anmäla till 
tillståndsmyndigheten vilka som i verksamheten avses få delta i hantering, överföring, 
import och export av sådana varor.  

Den beslutade Taxan för tillståndsprövning enligt LBE ger RSG en möjlighet att bland 
annat ta ut avgift för godkännande av föreståndare i verksamhet med explosiva varor. 
Beslutad taxa rymmer dock inte en möjlighet att ta ut avgift för godkännande av 
deltagare, då det inte tidigare varit reglerat i LBE. Mot bakgrund av i detta avseende 
aktuell ändring i LBE finns därför behov av att revidera del av Taxan för 
tillståndsprövning LBE, punkt 12, samt del av tillhörande Taxebestämmelser, 1 §.  

Modellen för gällande Taxa för tillståndsprövning LBE bygger på 
självkostnadsprincipen, vilket redogjorts för närmre i ovan nämnda ärende Taxor för 
räddningstjänstförbundet Storgöteborg. Beloppen i gällande taxa har beräknats genom 
att en framräknad handläggningskostnad per timme (1 164 kr) för verksamheten har 
multiplicerats med en genomsnittlig tidsåtgång för den typ av ärende som åtgärden 
avser. I nuvarande punkt 12 i taxan anges att avgiften för godkännande av föreståndare 
är 2 910 kr, vilket är en tidsåtgång om 2,5 timme. En prövning av en föreståndare är av 
mer omfattande karaktär än en prövning av en deltagare. RSG gör i nuläget 
bedömningen att det nya uppdraget för tillståndsmyndigheten, i form av att pröva och 
godkänna deltagare, föranleder att punkt 12 i tillståndstaxan behöver delas upp i en 
punkt a avseende föreståndare respektive en punkt b avseende deltagare. Gällande 
punkt b då även med en differentiering på antal deltagare som ska prövas och 
godkännas (1–5 deltagare 1 timme, 6–10 deltagare 2 timmar samt fler än 10 deltagare 

Page 123 of 874



 

3(3) 
 

3 timmar). Utöver denna uppdelning och åtskillnad i tidsåtgång är det ingen ändring i 
taxans konstruktion som sådan som behövs. Se nedan tabell, i kursivt, för förslag på 
lydelse av punkt 12a respektive 12b i Taxan för tillståndsprövning.    

RSG har vidare uppmärksammat att i nuvarande formulering av punkt 12 i Taxan för 
tillståndsprövning LBE anges att godkännande av föreståndare för brandfarlig vara 
även ska ske. Föreståndare i tillståndspliktig verksamhet med brandfarliga varor ska 
dock endast anmälas till tillsynsmyndigheten, inte också godkännas, vilket gör att 
formuleringen i taxan inte är korrekt. I det avseendet har ingen förändring skett genom 
prop. 2020/21:158, se 9 § LBE. Genom nu föreslagna lydelsen i punkt 12a rättas därför 
detta, varvid begreppet brandfarlig utgår, se nedan.   

 

Nuvarande lydelse i Taxan för 
tillståndsprövning, punkt 12 

Föreslagen lydelse i Taxan för 
tillståndsprövning, punkt 12a och 12b 

Godkännande av föreståndare brandfarlig och 
explosiv vara. 

12a. Godkännande av föreståndare i en 
verksamhet med explosiva varor.” 

12b. Godkännande av deltagare i en verksamhet 
med explosiva varor. 

1–5 deltagare, 1 164 kr  

6–10 deltagare, 2 328 kr 

11 deltagare eller fler, 3 492 kr 

Nuvarande lydelse i Taxebestämmelser 
för tillsyn och tillstånd 

Föreslagen lydelse i Taxebestämmelser 
för tillsyn och tillstånd 

1 § 

Enligt denna taxa utgår avgift för 

LSO 
1. Tillsynsbesök 

LBE 
1. Tillsynsärende 
2. Tillståndsprövning 
3. Godkännande av föreståndare 
4. Provtagning och undersökning av prov 

LSO och LBE (samtidig tillsyn) 
1. Tillsynsbesök (LSO) 
2. Tillsynsärende (LBE) 

1 §  

Enligt denna taxa utgår avgift för 

LSO 
1. Tillsynsbesök 

LBE 
1. Tillsynsärende 
2. Tillståndsprövning 
3. Godkännande av föreståndare och deltagare  
4. Provtagning och undersökning av prov 

LSO och LBE (samtidig tillsyn) 
1. Tillsynsbesök (LSO) 
2. Tillsynsärende (LBE) 

 

 

 

Lars Klevensparr Therese Kogler Bennsten/Patrik Midenborn 
Förbundsdirektör Jurist/Enhetschef Enheten för brandfarligt och 

explosivt 
 

Bilagor 
1. Förslag till reviderad Taxa för tillståndsprövning enligt LBE 
2. Förslag till reviderade Taxebestämmelser för tillsyn och tillstånd
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Borgen för Härryda vatten och avfall AB 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Ekonomi- och upphandlingsfunktionen 
Bo Ekström 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-08-20   
 

 
 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Diarienummer 
2020KS614 001 

 

 

Borgen för Härryda Vatten och Avfall AB 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för 
Härryda Vatten och Avfall AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta 
lånebelopp om 500 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunfullmäktige beslutade den 10 december 2020 § 238 att bevilja 
Härryda Vatten och Avfall borgen med maximalt 400 mnkr, för upptagande 
av lån. 
 
I samband med diskussion med Kommuninvest om att bolaget ska överta 
lån som är tecknade av kommunen har det framkommit att, den av 
förvaltningen föreslagna, beslutsformuleringen inte är tillräcklig. 
Beslutsformuleringen avser ”enkel borgen”. Det Kommuninvest behöver för 
ett gäldenärsbyte är en proprieborgen, dvs att kommunen går i borgen ”så 
som för egen skuld”. Innebörden av det är att Härryda Kommun går in och 
täcker räntekostnader och skulden om inte bolaget betalar. 
 
För att ett övertagande av lån ska kunna ske behöver följaktligen ett nytt 
beslut tas av kommunfullmäktige. 
 
Förvaltningen gör, efter samråd med bolaget, bedömningen att det nu är 
motiverat med en högre borgen, än den tidigare beslutade. Orsaken är 
bolagets utgifter i samband med investeringen i nytt vattenverk. Sannolikt 
kommer ytterligare finansiering att behövas under år 2022 och i det fallet 
kommer kommunfullmäktige att få ta ställning till en ytterligare utökad 
borgen. 
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 2021-08-20 
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Peter Lönn Bo Ekström 
Kommundirektör Ekonomichef 
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Uppdrag att ta fram förslag på hur behovet och 
efterfrågan av ytterligare idrottshall i 

Mölnlycke ska tillgodoses 

9 

2021KS492 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sektorn för teknik och förvaltningsstöd 
Per-Arne Larsson 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-09-13   
 

 
 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Diarienummer 
2021KS492 821 

 

 

Uppdrag att ta fram förslag på hur behovet av ytterligare 
idrottshall i Mölnlycke ska tillgodoses 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på hur 
behovet av ytterligare idrottshall i Mölnlycke ska tillgodoses. Resultatet ska 
delges välfärdsnämnden. 
 
Kommunstyrelsen delger välfärdnämnden beslutet. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 2021 § 128 om budget 2022 med 
plan för perioden 2023-2026 samt mål och inriktningar för Härryda 
kommun. I underlag för beslutet beskriver majoriteten att man ser ett behov 
av ytterligare en idrottshall i Mölnlycke och att man i budgeten skapat 
utrymme för detta 2022. 
 
Beslutet innebär inte att det ekonomiska utrymmet är exakt fastställt, utan 
detta görs i kommunstyrelsen avseende eventuell investering samt i 
välfärdsnämnden när det gäller driftkostnad. 
 
Förnärvarande pågår detaljplanearbete för två idrottshallar i Mölnlycke, dels 
i anslutning till Fridaskolan dels mellan Djupedalskolan och 
Furuhällsskolan. De aktörer som planerar att bygga dessa idrottshallar har 
efterfrågat kommunens intresse av att hyra hallarna utanför skoltid. 
Kommunen har även fått en förfrågan från Wallenstam AB om intresset för 
att köpa ytterligare en hall från bolaget placerad i Mölnlycke fabriker.  
 
Utifrån det fattade beslutet ser förvaltningen ett behov av att ta fram 
ytterligare underlag inför beslut om lokalisering, ekonomi och driftsform. 
Underlaget ska kunna behandlas på respektive nämnd/styrelse i november 
2021 i samband med antagande av verksamhetsplan. 
 
Underlaget bör omfatta: 

- en bedömning av var behovet i Mölnlycke av en tillkommande hall 
är störst  

- vilka faciliteter den bör innehålla 
- en bedömning av alternativa driftsformer  

Page 129 of 874



  2(2) 

           
       

- tidsaspekten på de olika alternativ som kan vara aktuella 
- en kostnadsbedömning av olika alternativ. 

 
Kommunstyrelsen är ansvarig för lokaler och välfärdnämnden är ansvarig 
för verksamhet som ska bedrivs i idrottshallen varför resultatet av uppdraget 
att delges välfärdsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse den 13 september 2021 
 
 
 
Per-Arne Larsson  
Sektorschef 
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Utökad investeringsbudget för renovering av 
mangårdsbyggnaden samt redovisning av 
uppdrag om genomlysning av Råda säteri 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sektorn för teknik och förvaltningsstöd 
Per-Arne Larsson 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-09-02   
 

 
 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Diarienummer 
2020KS563 042 

 

 

Utökad investeringsbudget för renovering av 
mangårdsbyggnaden samt redovisning av uppdrag om 
genomlysning av Råda säteri 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner att avsätta 23 mnkr i investeringsbudgeten för 
att möjliggöra en restaurang i mangårdsbyggnaden och att utveckla området 
vid Råda säteri. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att uppdraget om genomlysning av Råda säteri är 
genomfört och därmed avslutat.  
 
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunstyrelsen beslutade den 19 november 2020 § 435 att återremittera 
ärendet om utökad investeringsram för Råda säteri till förvaltningen för en 
total genomlysning av helheten av Råda säteri innan nya investeringar görs. 
 
För att möjliggöra en restaurang i mangårdsbyggnaden och utveckla 
området vid Råda säteri, i enlighet med gällande inriktningsbeslut och 
vårdplan, bedömde förvaltningen efter projektering att det krävdes en 
utökning av investeringsbudgeten med 23 mnkr. Åtgärderna beskrevs i den 
tjänsteskrivelse samt bilagor som behandlades av kommunstyrelsen den 19 
november 2020 § 435. 
 
Under kvartal 1 och 2, 2021 har förvaltningen arbetat med uppdraget med 
en total genomlysning utifrån de områden som kommunstyrelsen ville få 
granskade. 
 
Genomlysningen består av en samlad dokumentation med följande innehåll:  

1. Beslut i KS 
2. Bakgrund, historik 
3. Inriktningsdokument 
4. Området 
5. Myndighetskrav 
6. Byggnaderna (vårdplaner och underhållsbehov) 
7. Mangårdsbyggnaden 
8. Upphandlingsunderlag invändig renovering 
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  2(2) 

           
       

9. Ekonomi 
10. Hyresgäster, hyresavtal 
11. Markarrenden 
12. Park och trädgård 
13. Ansvarsfördelning inom förvaltningen 
14. Parkering 
15. Naturreservat 
16. Verksamhetsplanering, årsplan mm 

 
I juni 2021 presenterade förvaltningen resultatet av genomlysningen för den 
politiska styrgruppen för Råda Säteri. Presentationen utgick från de 16 
områden som den samlade dokumentationen består av. Som en del i 
presentationen av materialet ingick även en rundvandring på Råda säteri där 
respektive byggnad och området presenteras utifrån vilka underhållsåtgärder 
som genomförts samt vilka åtgärder som planeras de närmaste åren. 
 
Resultatet av genomlysningen presenterades för kommunstyrelsen den 26 
augusti respektive på plats på Råda säteri den 1 september 2021. 
Kommunstyrelsen har tillgång till den samlade dokumentationen i Meetings. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 2021 § 128 om budget för 2022 
samt plan för perioden 2023-2026. I investeringsbudgeten finns utrymme 
för att fortsatt möjliggöra kommunfullmäktiges inriktning för utveckling av 
Råda säteri. 
 
Förvaltningens bedömning från oktober 2020 gällande utökad 
investeringsbudget för mangårdsbyggnaden kvarstår. 
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 2 september 2021 
 Kommunstyrelsens beslut den 19 november 2020 § 435 
 Tjänsteskrivelse inkl. bilagor som behandlades på kommunstyrelsen 

den 19 november 2020 § 435 
 

 
 
 
 
 
Per-Arne Larsson Birgitta Flärdh 
Sektorschef  Utvecklingschef 
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2020-11-18   2020KS563 042 
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Ordförandens förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till förvaltningen för en total 
genomlysning av helheten av Råda säteri, innan nya investeringar görs.  
 
 
Per Vorberg (M) 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Sektorn för teknik och förvaltningsstöd  
Per-Arne Larsson 

 
 
 
 Kommunstyrelsen 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-10-26 2020KS563  042 
  
 

 

 

Utökad investeringsram för Råda säteri 

Sammanfattning  
Härryda kommun har sedan 1965 ägt området runt Råda säteri och sedan 1970 även 
huvudbyggnaden (mangårdsbyggnaden) med tillhörande byggnader. Enligt beslut i 
kommunstyrelsen 2017 skulle kommunen överta ansvaret för att utveckla Råda säteri. 
Senare samma år beslutade kommunstyrelsen även om en investeringsbudget för Råda 
säteri. Investeringsbudgeten omfattade totalt 20,5 mnkr för femårsperioden 2018-2022. 
 
Under de år som Råda säteri varit utarrenderat har hyresgästerna varit ansvariga för det 
inre underhållet och kommunen för det yttre underhållet. Från 2018 har kommunen 
rådighet över Råda säteri vilket innebär att ansvaret för det inre underhållet gått över till 
förvaltningen. Detta innebar att kommunen kunde påbörja ett mer långsiktigt strategiskt 
arbete med viljeinriktning för Råda säteri. År 2019 beslutade kommunfullmäktige om en 
inriktning för Råda säteri. Det övergripande målet för inriktningen var att öka områdets 
attraktionskraft och att stärka Råda säteri som besöksmål. En viktig del i den beslutade 
inriktningen för Råda säteri är att upplåta säteriets mangårdsbyggnad för 
restaurangverksamhet. 
 
Förvaltningen har under våren 2020 konstaterat att investeringsbudgeten, som beslutades 
2017, behöver utökas för att skapa förutsättningar för att driva restaurangverksamhet i 
mangårdsbyggnaden. Den tidigare bedömda nivån för investeringar i byggnaden var 
baserad på en uppskattning utifrån förvaltningens ansvar gällande yttre underhåll. Den 
beaktade inte de mer omfattande åtgärder som visat sig nödvändiga för att kunna ha 
restaurang i lokalerna. 
 
Förvaltningen har under våren 2020 genomfört en projektering för invändig renovering 
av mangårdsbyggnaden för att skapa underlag för insatser och investeringsbudget. 
Förvaltningen har dessutom gett ramavtalsentreprenörer för byggnadsarbeten i uppdrag 
att beräkna trolig kostnad för invändig renovering av mangårdsbyggnaden utifrån 
projekteringsunderlagen. 
 
För att möjliggöra en restaurang i mangårdsbyggnaden och utveckla området vid Råda 
säteri, i enlighet med gällande inriktningsbeslut och vårdplan, bedömer förvaltningen att 
det krävs en utökad investeringsram. Detta möjliggör även hyresintäkter från 
restaurangverksamheten. Förvaltningen bedömer att investeringsramen för Råda säteri 
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bör utökas med 23 mnkr. Om investeringsbudgeten inte utökas bedömer förvaltningen att 
det finns möjlighet att skjuta på den invändiga renoveringen av mangårdsbyggnaden 
eftersom inriktningen för Råda säteri inte är tidsatt. Detta medför dock att 
restaurangverksamhet inte kan bedrivas i mangårdsbyggnaden.  
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner utökad investeringsram med 23 mnkr för att möjliggöra en 
restaurang i mangårdsbyggnaden och att utveckla området vid Råda säteri.  
 
Kommunstyrelsen godkänner att utökningen finansieras inom den av kommunfullmäktige 
fastställda investeringsramen. 
 

Ärendet 
 

Bakgrund 
Härryda kommun har sedan 1965 ägt området runt Råda säteri och sedan 1970 även 
huvudbyggnaden (mangårdsbyggnaden) med tillhörande byggnader. Råda säteri 
byggnadsminnesförklarades 1969 och har därmed särskilda skyddsföreskrifter. Råda 
säteris huvudbyggnad och tillhörande byggnader har under åren varit uthyrda till olika 
hyresgäster.  
 
Kommunstyrelsen beslutade den 23 oktober 2017 § 291 att kommunen skulle överta 
ansvaret för att utveckla Råda säteri och för uthyrning av objekten inom området samt att 
göra området till en välkänd naturlig mötesplats för lokalbefolkningen. 
 
Kommunen fick tillbaka rådigheten över Råda säteri i juni 2018 och förvaltningen 
påbörjade arbetet med att utarbeta ett förslag till inriktningsdokument vars syfte var att 
visa Härryda kommuns viljeriktning för Råda säteris framtid och ge vägledning i 
kommande utveckling av området. 
 
Byggnaderna vid Råda säteri   
Vid Råda säteri finns ett flertal byggnader som uppförts mellan 1500- och 1800-talet.  
1500-talet: Bagarstugan 
1600-talet: Magasinsbyggnader 
1700-talet: Östra flygeln, stall gamla delen, mangårdsbyggnaden (huset har dock anor 
från 1500-talet) 
1800-talet: Västra flygeln, de tre arbetarbostäderna, dagsverksstugan, förrådslängan (vid 
dagsverksstugan), stall nyare delen, trädgårdsvillan, fruktladan, vagnslidret (som finns 
jämte ena magasinsbyggnaden) 
 
Dessutom finns det en manege i anslutning till stallet. Den uppfördes 1985. (Mer 
information om byggnadernas placering, se bilaga 1.) 
 
Inriktning för utvecklingen av Råda Säteri 
Kommunfullmäktige beslutade den 19 september 2019 § 121 om följande inriktning för 
Råda säteri: 
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Övergripande mål:  
Att öka områdets attraktionskraft och stärka Råda säteri som besöksmål.   
 
Vision:  
Råda Säteri ska vara en levande och modern säterimiljö, kommuninvånarnas självklara 
mötesplats oavsett generation, bakgrund eller tid på året.   
 
Ekonomi:  
En grundläggande del i inriktningen framåt är att Råda säteri så långt det är möjligt ska 
bära sina egna kostnader. Därför är intäkter, t.ex. från uthyrning av lokaler och byggnader 
inom området, av största vikt.   
 
Inriktningen innebär också ett antal konkreta aktiviteter: 

• Vidareutveckla nära samverkan mellan aktörerna som idag finns inom området, 
skapa mervärden genom att samordna aktiviteter och evenemang, skapa 
gemensamt kalendarium för det som händer på Råda. 

• Skapa en grafisk profil för Råda säteri, förstärka skyltningen inom området. 
• Kommunicera mer och tydligt om utbudet som finns idag på Råda. 
• Fortsätta påbörjat systematiskt underhålls- och renoveringsarbete. 
• Upplåta säteriets huvudbyggnad för restaurangverksamhet. 
• Hyra ut flera lokaler och byggnader. 
• Uppdatera planen för fortsatt utveckling av park och trädgård. 
• Skapa en naturlekplats i området. 

 
Förverkligandet av inriktningen för Råda säteri är ett långsiktigt arbete.  
 
Investeringsbudget för Råda Säteri 
I investeringsbudget finns 3,35 mnkr för bl. a. murar och gångvägar och ersätta olja som 
uppvärmningskälla. Kommunfullmäktige beslutade den 11 december 2017 § 214 att 
befintlig budget/plan för 2018-2022 skulle utökas med 20,5 mnkr. Underlaget för 
investeringsbudgeten togs fram under en snäv tidsram och det fanns inga tydliga riktlinjer 
om vad mangårdsbyggnaden och övriga området skulle användas till. Underlaget 
fokuserade på det eftersatta underhållet.  
 
Budget för respektive byggnad, se bilaga 2. 
 
Genomförda åtgärder på Råda Säteri  
Under de år som Råda säteri varit utarrenderat har hyresgästerna varit ansvariga för det 
inre underhållet och kommunen för det yttre underhållet. Från 2018 har kommunen 
rådighet över Råda säteri vilket innebär att ansvaret för det inre underhållet gått över till 
förvaltningen. Detta innebar att kommunen kunde påbörja ett mer långsiktigt strategiskt 
arbete med viljeinriktning för Råda säteri. Som en del i detta arbete har 
fastighetsfunktionen tillsammans med Länsstyrelsen och byggnadsantikvarie reviderat 
och förtydligat vårdplanen för samtliga byggnader. Vårdplanen ligger till grund för det 
planerade underhållet och pekar ut behov av åtgärder både kort- och långsiktigt. 
 
Sedan 2018 har förbättringar, utifrån beslutad inriktning, genomförts på 
mangårdsbyggnaden, västra flygeln, östra flygeln och bagarstugan samt förrådsbyggnad 
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och dagsverksstugan. Åtgärder har hittills genomförts till en utgift av 12,8 mnkr av de 
budgeterade 20,5 mnkr. 
Mer utförlig information om genomförda åtgärder, budget och prognos finns i bilaga 3. 
 
Övriga pågående och planerade åtgärder på Råda säteri 
Förutom de redan genomförda åtgärderna på Råda säteri finns följande separata poster i 
kommunens investeringsbudget;  

• Avveckla oljepannor till annan uppvärmning. 
Avveckling av oljepannor i kommunala byggnader har påbörjats och oljepannan 
på Råda säteri är en av de oljepannor som ska avvecklas. Enligt beslut ska den 
ersättas med utökning av nuvarande värmepumpsanläggning. Startbesked för byte 
har beviljats av kommunstyrelsen men arbetet har inte påbörjats eftersom 
åtgärden skall samordnas med renovering av mangårdsbyggnaden. 
 

• Förbättring av mur och gångvägar. 
I och med en ökat antal besökare och därmed större användning av gångstråk 
behöver dessa förbättras. Dessutom anser Länsstyrelsen att murarna är en del av 
byggnaden och ingår därmed i byggnadsminnesförklaringen. Murarna behöver 
också iordningställas på grund av säkerhetsskäl. 
 

• Bygga om i stallet för att tillse att lagkravet om att hästar ska stå i boxar efterföljs. 
Nya lagkrav medför att hästar inte får stå i spiltor utan måste stå i boxar. Ett första 
steg för denna förändring är att genomföra en projektering för att få underlag för 
ombyggnation. 

 
Utökad investeringsbudget för åtgärder i mangårdsbyggnaden m.m. 
En viktig del i den beslutade inriktningen för Råda säteri är att upplåta säteriets 
mangårdsbyggnad för restaurangverksamhet. Syftet är att såväl öka områdets attraktivitet 
som att ge intäkter från uthyrning av lokalen till en restaurang.  
 
Förvaltningen har under våren 2020 konstaterat att investeringsbudgeten behöver utökas 
för att skapa förutsättningar för att driva restaurangverksamhet i mangårdsbyggnaden. 
Den tidigare bedömda nivån för investeringar i byggnaden var baserad på en 
uppskattning utifrån förvaltningens ansvar gällande yttre underhåll. Den beaktade inte de 
mer omfattande åtgärder som visat sig nödvändiga för att kunna ha restaurang i lokalerna 
t.ex. åtgärder för tillgänglighet, brandskydd, elkapacitet samt förutsättningar för att ha ett 
funktionellt kök i lokalen. En restaurangverksamhet kräver även vissa åtgärder utanför 
mangårdsbyggnaden, t.ex. miljöhus för avfall och återvinning. Dessutom behöver ytskikt 
och våtutrymmen renoveras. Husets specifika förutsättningar innebär att renovering och 
åtgärder behöver ske med särskilda hänsyn vad gäller t.ex. metoder och materialval.  
 
Förvaltningen har under våren 2020 genomfört en projektering för att skapa underlag för 
insatser och investeringsbudget. Vid projektering deltar flera yrkeskompetenser för att 
tillsammans ta fram underlag på en detaljerad nivå över vad som ska genomföras och 
uppskattad kostnad. Projekteringen utgör sedan underlag för upphandling.  
 
Förvaltningen har dessutom gett ramavtalsentreprenörer för byggnadsarbeten i uppdrag 
att beräkna trolig kostnad för mangårdsbyggnaden utifrån projekteringsunderlagen. 
Utifrån underlagen behöver 23 mnkr tillskjutas i investeringsramen. Detta medför en 
ökad driftskostnad på ca 1 mnkr. (Se bilaga 2) 
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Framtida åtgärder 
Det finns ytterligare byggnader inom området, exempelvis arbetarbostad, trädgårdsvillan, 
fruktladan och scoutstugan, som behöver underhållas och hyresgästanpassas i olika 
omfattning beroende på vilken verksamhet eventuellt kommande hyresgäster önskar 
bedriva. Förvaltningen har därför inte någon kostnadsuppskattning för dessa åtgärder för 
närvarande. För att kunna möta önskemål från en kommande hyresgäst som vill hyra och 
driva verksamhet i någon av byggnaderna inom området, kan det bli nödvändigt med 
ytterligare utökning av investeringsramen.  
 
Det finns även ytterligare åtgärder som finns med i den beslutade inriktningen som 
innebär kostnader, t.ex. att tillskapa en naturlekplats. Även att skapa uppkoppling mot 
fibernätet är en åtgärd som tillför kvalitet till området och möjliggör aktiviteter.  
 
Framtida åtgärder kommer leda till att investeringsmedel behöver tillskjutas utifrån de 
prioriteringar som görs av kommunstyrelsen. 
 
Politisk styrning  
Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni 2020 § 117 om prioriterade mål och 
inriktningar för 2021. De anger bl. a. att kommunstyrelsen ska säkerställa att det finns 
politisk styrning och uppföljning för att uppnå det av kommunfullmäktige beslutade 
inriktningsbeslutet för Råda säteri.  
 
Arbete pågår med att ta fram förslag till organisering och uppdragsbeskrivning för hur 
den politiska styrningen ska utformas. Ett ärende med förslag till beslut kommer att 
föreläggas kommunstyrelsen. 
 
Förvaltningens bedömning 
För att möjliggöra en restaurang i mangårdsbyggnaden och utveckla området vid Råda 
säteri, i enlighet med gällande inriktningsbeslut och vårdplan, bedömer förvaltningen att 
det krävs en utökad investeringsbudget. Detta möjliggör även hyresintäkter från 
restaurangverksamheten. 
 
Förvaltningen bedömer att investeringsbudgeten för Råda säteri bör utökas med 23 mnkr 
vilket även medför en ökad årlig driftskostnad på ca 1 mnkr. Investeringen är dock en 
förutsättning för att kunna erhålla intäkter från restaurangverksamhet i byggnaden. 
Förvaltningen har bedömt att intäkterna sannolikt kan komma att täcka den uppkomna 
driftkostnadsökningen. 
 
Om investeringsbudgeten inte utökas bedömer förvaltningen att det finns möjlighet att 
skjuta på den invändiga renoveringen av mangårdsbyggnaden eftersom inriktningen för 
Råda säteri inte är tidsatt. Detta medför dock att restaurangverksamhet inte kan bedrivas i 
mangårdsbyggnaden.  
 
 
 
Per-Arne Larsson 
Sektorschef  Maria Hamrehjelm 
  Funktionschef 
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Bilagor:  

1. Orienteringskarta Råda säteri 
2. Investeringsbudget Råda säteri 
3. Genomförda åtgärder på Råda säteri sedan 2018 
4. Hyresavtal med Råda säteri och Gästgifveri AB 
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Råda Säteri
1. Mangårdsbyggnaden
2. Östra Flygeln
3. Västra Flygeln
4. Dagsverksstuga
5. Förråd 1
6. Förråd 2
7. Vagnslider
8. Magasin
9. Stall

10. Manege
11. Paddock
12. Smedja - ruin
13. Arbetarbostad ”1881”
14. Fruktbod
15. Sjövillan
16. Bagarstugan
17. Lillstugan
18. Fiskeföreningen
19. Uthus
20. Kafferosteri
21. Badplats
22. Ekeliden
23. Växthus

Bilaga 1
Jenny Lind 2020-09-29
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Bilaga 2 
Per-Arne Larsson 2020-10-21 

  1 (1)  
  

 
 

 Investeringsbudget Råda säteri  

 

Byggnad budget prognos 2020-10-20 Kommentar 
Västra Flygeln (etapp 1 + 2) 3 300 2 900 klart 
Östra Flygeln + Bagarstugan 1 500 1 700 klart 
Förrådsbyggnader + Dagsverksstugan 0 600 klart 
Mangårdsbyggnad: utvändig renovering + trappa 2 000 4 200 målning av balkongtrappor återstår 
Mangårdsbyggnad: invändig renovering 5 800 20 000   
Miljöhus 0 1 500   
Markarbeten 3 500 4 600   
Magasin 2 st 1 000 500   
Trädgårdsvillan 1 800 0   
Scoutstugan 1 100 1 200   
Arbetarbostad 1881 0 300  

Murar och gångvägar 1 500 1 500 500 tkr/år i tre år 
Ersätta olja som uppvärmningskälla 1 500 1 500  

Projektering boxar i stallet 350 350  

Oförutsett/fördyringar 500 6 000    
23 850 46 850   
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Bilaga 3 
Per-Arne Larsson 2020-10-21 

[Skriv här] 

Genomförda åtgärder på Råda säteri sedan 2018 

Byggnad Åtgärd Ursprunglig 
budget 

Prognos Kommentar budget/prognos 

Mangårdsbyggna
den – utvändigt 
 

− Byte av samtliga fönster mot sjön 
− Målning av tre fasader 
− Renovering stensockel 
− Ny trappa och balkong mot sjön 
 

2 mnkr  
 

4,2 mnkr  
 

Differens mellan budget och prognos beror på att 
balkongen fick göras om istället för att restaureras 
samt att det blev en mer omfattande fasadrenovering 
än planerat. Bl. a. visade det sig att de gamla 
färglagren på fasaden behövdes tas bort innan 
fasaden målades på nytt.  

Västra flygeln 
 

− Fasader, fönster och dörrar 
utvändigt har färdigställts.  

− Invändigt har alla ytskikt renoverats 
på första och andra våningen.  

− Köket har byggts om och anpassats 
till gällande krav för tillagning av 
mat.  

− Ventilationsaggregatet har 
kompletterats för att anpassas till 
den verksamhet som bedrivs i 
Västra flygeln. 

3,3 mnkr  2,9 mnkr  
 

 

Östra flygeln och 
bagarstugan 
 

− Alla utvändiga ytskikt på östra 
flygeln och bagarstugan har 
färdigställts. 

− Alla invändiga ytskikten har 
färdigställts. 

1,5 mnkr  1,7 mnkr  
 

Differens mellan budget och prognos beror på 
utökade brandkrav pga. hyresgästanpassning. 
 

Förrådsbyggnader 
och 
dagsverksstugan 

− Bytt tak 
− Målat fasad, fönster, dörrar 
− Fogat om muren på dagsverksstugan 

0,6 mnkr 0,6 mnkr  

Stallet 
 

− Taket på manegen har bytts ut.  1,2 mnkr 1,2 mnkr Kostnaden har belastat planerat underhåll. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-11-19 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 435        Dnr 2020KS563 

Utökad investeringsram för Råda säteri  

  
Härryda kommun har sedan 1965 ägt området runt Råda säteri och sedan 1970 även 
huvudbyggnaden (mangårdsbyggnaden) med tillhörande byggnader. Enligt beslut i 
kommunstyrelsen 2017 skulle kommunen överta ansvaret för att utveckla Råda säteri. Senare 
samma år beslutade kommunstyrelsen även om en investeringsbudget för Råda säteri. 
Investeringsbudgeten omfattade totalt 20,5 mnkr för femårsperioden 2018-2022. 
 
Under de år som Råda säteri varit utarrenderat har hyresgästerna varit ansvariga för det inre 
underhållet och kommunen för det yttre underhållet. Från 2018 har kommunen rådighet över 
Råda säteri vilket innebär att ansvaret för det inre underhållet gått över till förvaltningen. 
Detta innebar att kommunen kunde påbörja ett mer långsiktigt strategiskt arbete med 
viljeinriktning för Råda säteri. År 2019 beslutade kommunfullmäktige om en inriktning för 
Råda säteri. Det övergripande målet för inriktningen var att öka områdets attraktionskraft och 
att stärka Råda säteri som besöksmål. En viktig del i den beslutade inriktningen för Råda 
säteri är att upplåta säteriets mangårdsbyggnad för restaurangverksamhet. 
 
Förvaltningen har under våren 2020 konstaterat att investeringsbudgeten, som beslutades 
2017, behöver utökas för att skapa förutsättningar för att driva restaurangverksamhet i 
mangårdsbyggnaden. Den tidigare bedömda nivån för investeringar i byggnaden var baserad 
på en uppskattning utifrån förvaltningens ansvar gällande yttre underhåll. Den beaktade inte 
de mer omfattande åtgärder som visat sig nödvändiga för att kunna ha restaurang i lokalerna. 
 
Förvaltningen har under våren 2020 genomfört en projektering för invändig renovering av 
mangårdsbyggnaden för att skapa underlag för insatser och investeringsbudget. Förvaltningen 
har dessutom gett ramavtalsentreprenörer för byggnadsarbeten i uppdrag att beräkna trolig 
kostnad för invändig renovering av mangårdsbyggnaden utifrån projekteringsunderlagen. 
 
För att möjliggöra en restaurang i mangårdsbyggnaden och utveckla området vid Råda säteri, 
i enlighet med gällande inriktningsbeslut och vårdplan, bedömer förvaltningen att det krävs en 
utökad investeringsram. Detta möjliggör även hyresintäkter från restaurangverksamheten. 
Förvaltningen bedömer att investeringsramen för Råda säteri bör utökas med 23 mnkr. Om 
investeringsbudgeten inte utökas bedömer förvaltningen att det finns möjlighet att skjuta på 
den invändiga renoveringen av mangårdsbyggnaden eftersom inriktningen för Råda säteri inte 
är tidsatt. Detta medför dock att restaurangverksamhet inte kan bedrivas i 
mangårdsbyggnaden. 
 
Från sektorn för teknik och förvaltningsstöd föreligger skrivelse daterad den 26 oktober 2020. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-11-19 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

 
  
Kommunstyrelsens behandling  
  
Yrkanden  
Per Vorberg (M) yrkar med instämmande av Patrik Linde (S) att kommunstyrelsen 
återremitterar ärendet till förvaltningen för en total genomlysning av helheten av Råda säteri, 
innan nya investeringar görs. 
  
Proposition  
Efter ställd proposition på Per Vorbergs yrkande finner ordföranden att kommunstyrelsen 
beslutat bifalla yrkandet. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till förvaltningen för en total genomlysning av 
helheten av Råda säteri, innan nya investeringar görs. 
 

---------------------- 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Upphandlingsenheten  
Marlene Sahibzada 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-06-22   
 

 
 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Diarienummer 
2020KS708 059 

 

 

Redovisning av uppdrag att utreda möjligheterna till en central 
inköpsfunktion 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att uppdraget att utreda en central inköpsfunktion är 
genomfört och därmed avslutat. 
 
Sammanfattning av ärendet  
I samband med beslut om verksamhetsplan 7 november 2019 § 308 uppdrog 
kommunstyrelsen till förvaltningen att utreda en central inköpsfunktion i syfte att 
avlasta kärnverksamheterna, få högre avtalstrohet och lägre priser. 
  
Förvaltningens tolkning av uppdraget är att utreda en central operativ 
inköpsfunktion, det vill säga beställarfunktion, för beställning av varor och 
tjänster från befintliga avtal med redan givna villkor, så kallade ramavtal. 
Fortsättningsvis används begreppet beställarfunktion. 
 
Förvaltningen bedömer att konsekvensen av en central beställarfunktion skulle 
leda till ytterligare behov av resurser utan avlastning för kärnverksamheten. Det 
riskerar även att leda till längre tid från behov till levererad produkt eller tjänst. 
Beställarrollen bör av den anledningen fortsättningsvis vara nära verksamheten. 
 
Fortsättningsvis bedömer förvaltningen att högre avtalstrohet leder till bättre 
priser och villkor. För att bibehålla men effektivisera nuvarande 
beställarorganisation bör upphandlingsenheten därför fortsatt arbeta med förbättrat 
beställarstöd bland annat i form av tydliga beställarinstruktioner till varje avtal, 
digitaliserade beställarutbildningar och övrigt stöd som är relaterat till 
beställningar. 
 
Varje verksamhet bär fortsatt ansvar att utse personer med samlad beställarroll för 
delar av en enhet eller verksamhet för att på så vis skapa kontinuitet och färre 
antal sällanbeställare. Upphandlingsenheten fortsätter att kontinuerligt utföra 
revision och uppföljning av antalet beställare.  
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 22 juni 2021 
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Ärendet 
I samband med beslut om verksamhetsplan 7 november 2019 § 308 uppdrog 
kommunstyrelsen till förvaltningen att utreda en central inköpsfunktion i syfte att 
avlasta kärnverksamheterna, få högre avtalstrohet och lägre priser. 
 
Begreppsförklaring 
Förvaltningens tolkning av uppdraget är att utreda en central operativ 
inköpsfunktion, det vill säga beställarfunktion för beställning av varor och tjänster 
från befintliga avtal med redan givna villkor, så kallade ramavtal. Fortsättningsvis 
används begreppet beställarfunktion, se begreppsförklaring nedan. 
 

Begrepp Förklaring 
Inköp En organisations totala verksamhet för extern anskaffning, 

det vill säga hela spannet från övergripande långsiktigt 
arbete med målsättning och analys, via upphandling och 
beställning och leveransbevakning till implementering och 
uppföljning.   

Upphandling Även kallat taktiskt inköp och avser de delar av 
inköpsarbetet som omfattar arbetet från att planera en 
specifik upphandling till att ett avtal tecknats. I detta finns 
anbudsförfrågan, leverantörskvalificering, 
leverantörsdialog, anbudsvärdering, förhandling, 
avtalsskrivning med mera. 

Inköpsfunktion Den organisatoriska enhet (till exempel 
upphandlingsavdelningen) som har ett primärt fokus på 
inköp/upphandling. 

Beställarfunktion Även kallat operativt inköp med inriktning på att 
tillgodose verksamheternas löpande behov av varor, 
tjänster med mera i den dagliga driften. Det operativa 
inköpet omfattar att hantera beställningar, 
leveransbevakning, daglig problemlösning med mera, 
direkt kopplat till utförandet i de olika 
verksamheterna.  Det operativa inköpet bedrivs utifrån de 
förutsättningar som ges av det taktiska inköpet, det vill 
säga upphandlingen.   

 
 
Befintlig situation 
Beställaransvaret ligger i dag hos respektive enhet. Det finns sammanlagt ca 400 
beställare, både frekventa men också så kallade sällanbeställare. Beställaren utses 
av närmaste chef och en beställarutbildning hos upphandlingsenheten måste 
genomföras innan man får tillgång som beställare i kommunens beställarsystem. 
 
Genom att tilldela utbildade beställare ett användarkonto i kommunens 
beställningssystem kan upphandlingsenheten löpande följa upp antalet beställare 
och i vilken omfattning de använder systemet för beställningar. Det ger även 
möjlighet att på ett enkelt sätt nå ut med information till beställare som rör avtal, 
leverantörer med mera.  
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Det kan konstateras att ju fler beställningar man gör desto större vana får man av 
systemet, ramavtalen med mera. Det finns därför en uttalad ambition att hålla 
antalet beställare på en rimlig nivå och organisera beställaransvaret i syfte att 
reducera antalet sällanbeställare. Varje år gör upphandlingsenheten en revision 
och uppföljning av beställaraktiviteter samt inloggningshistorik i systemet och tar 
bort de beställare som varit inaktiva i ett år. I samband med det involveras 
verksamheterna genom att respektive chef får kontrollera en användarlista för att 
uppdatera vilka som slutat, bytt verksamhet eller andra ändringar som gjorts under 
året.      
 
Konsekvens av en centraliserad beställarfunktion 
En centraliserad beställarfunktion skulle förvisso innebära att beställare har god 
kunskap om avtal och beställningsrutiner men ha desto mindre kunskap om 
verksamhetens behov. För att lyckas med en sådan förflyttning skulle 
verksamheten behöva lägga en intern beställning till den centrala 
beställarfunktionen som i sin tur beställer hos upphandlad leverantör. En sådan 
hantering innebär ett eller fler steg till i beställningsprocessen och längre 
väntetider innan behoven blir tillgodosedda. Det skulle också innebära en 
resursförstärkning centralt för att hantera både de interna och externa 
beställningarna. 
 
Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen bedömer att konsekvensen av en central beställarfunktion skulle 
leda till ytterligare behov av resurser utan avlastning för kärnverksamheten. Det 
riskerar även att leda till längre tid från behov till levererad produkt eller tjänst. 
Beställarrollen bör av den anledningen fortsättningsvis vara nära verksamheten. 
 
Förvaltningen bedömer att en hög avtalstrohet leder till bättre priser och villkor. 
För att bibehålla och effektivisera nuvarande beställarorganisation kommer 
upphandlingsenheten därför fortsatt arbeta med förbättrat beställarstöd bland 
annat i form av tydliga beställarinstruktioner till varje avtal, digitaliserade 
beställarutbildningar och övrigt stöd som är relaterat till beställningar.  
 
Varje verksamhet bär fortsatt ansvar att utse personer med samlad beställarroll för 
delar av en enhet eller verksamhet för att på så vis skapa kontinuitet och färre 
antal sällanbeställare. Upphandlingsenheten fortsätter att kontinuerligt utföra 
revision och uppföljning av antalet beställare.  
 
 
 
 
Peter Lönn Bo Ekström 
Kommundirektör Ekonomichef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2020-09-17 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 175        Dnr 2020KS80 

Besvarande av motion om införande av porrfilter på datorer och 
accesspunkter  

  
Kommunfullmäktige beslutade den 27 februari 2020 i § 42 att till kommunstyrelsen remittera 
motion från Jonas Andersson (S), Wiwiann Niklasson (S) och Patrik Linde (S) om införande 
av porrfilter på datorer och accesspunkter. Motionärerna framhåller vikten av att personer i 
kommunens verksamheter inte utsätts för kränkningar av något slag, och att porr i många 
sammanhang ses som en kränkning och därför i mesta möjliga mån bör tas bort från 
kommunens verksamheter. 
 
Motionärerna vill därför att: 
- Härryda kommun inför porrfilter på alla datorer kommunen tillhandahåller 
- Härryda kommun inför porrfilter på alla accesspunkter som kommunen tillhandahåller 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 29 maj 2019 att förvaltningen skulle utreda möjligheten att 
filtrera innehållet efter ålder i kommunens nätverk för utbildningssektorn. Arbetet med att 
hitta lämpliga verktyg för detta pågår och vissa tester har genomförts. 
  
Förvaltningen bedömer att det, som ett komplement till nuvarande licensformer för antivirus, 
kan finnas tekniska möjligheter att införa porrfilter för de digitala arbetsverktyg och 
accesspunkter som kommunen tillhandahåller. Förvaltningen konstaterar dock att ett 
införande skulle kunna innebära kostnader som i nuläget inte finansieras inom ram. 
  
Från sektorn för teknik och förvaltningsstöd föreligger skrivelse daterad den 26 juni 2020. 
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 27 augusti 2020 § 301. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Yrkande 
Maria Kornevik Jakobsson (C) yrkar med instämmande av Jonas Andersson (S) bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Proposition  
Efter ställd proposition på kommunstyrelsens förslag finner ordföranden att 
kommunfullmäktige beslutat enligt förslaget. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2020-09-17 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

Beslut 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige bifaller motionen. 
 

---------------------- 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sektorn för teknik och förvaltningsstöd 
Anders Lagerkvist 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-09-02   
 

 
 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Diarienummer 
2020KS581 005 

 

 

Återrapport om uppdrag att införa porrfilter på kommunens 
datorer och accesspunkter 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunfullmäktige beslutade den 17 september 2020 § 175 att bifalla 
motion om införande av porrfilter på datorer och accesspunkter. 
Förvaltningen fick i uppdrag att införa porrfilter på alla datorer och 
accesspunkter som kommunen tillhandahåller. 
 
I motionssvaret bedömde förvaltningen att det som ett komplement till 
befintliga licenser för antivirus kunde finnas tekniska möjligheter att införa 
så kallat porrfilter för de digitala arbetsverktyg och accesspunkter som 
kommunen tillhandahåller. 
 
IT-funktionen har via genomförd förstudie konstaterat att komplementet till 
befintliga licenser för antivirus inte uppfyllde de förväntningar som fanns då 
det var för tekniskt komplext och administrativt ineffektivt. Utifrån detta 
resultat fattade IT-chefen beslut om att genomföra en ny pilotstudie med en 
annan leverantörs webbfilter. Testerna med det nya porrfiltret påbörjades i 
maj 2021 och är i slutfasen.  
 
Det nya webbfiltret som testas innebär en ökad kostnad. Ett femårigt avtal 
medför en kostnad på ca 2,2 mnkr, det vill säga 400-500 tkr per år. 
Kostnaden är beräknad på 4000 tjänstepersoner samt alla elever i de 
kommunala skolorna. 
 
Förvaltningen bedömer att det filter som förnärvarande utvärderas kommer 
att kunna ge ett gott skydd enligt intentionerna i uppdraget utifrån motionen. 
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 2 september 2021 
 Uppdrag att införa porrfilter på alla datorer och accesspunkter som 

kommunen tillhandahåller, kommunfullmäktige 17 september 2020 
§ 175  
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 Motion om införande av porrfilter på datorer och accesspunkter 
 

 
Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 17 september 2020 § 175 att bifalla 
motion om införande av porrfilter på datorer och accesspunkter. 
Förvaltningen fick i uppdrag att införa porrfilter på alla datorer och 
accesspunkter som kommunen tillhandahåller. 
 
I motionssvaret bedömde förvaltningen att det som ett komplement till 
befintliga licenser för antivirus kunde finnas tekniska möjligheter att införa 
så kallat porrfilter för de digitala arbetsverktyg och accesspunkter som 
kommunen tillhandahåller. 
 
Nuläge och resultat 
Utifrån kommunfullmäktiges uppdrag påbörjade IT-funktionen i september 
2020 en pilottest med en porrfiltermodul i det befintliga 
antivirusprogrammet Trend. För att kunna påbörja testerna behövdes dock 
ett personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal) slutas mellan leverantören och 
Härryda kommun. När PUB-avtalet var undertecknat av leverantören i 
november 2020 genomfördes tester fram till april 2021. Resultatet visade 
dock att det inte var en möjlig väg då det var för tekniskt komplext och 
administrativt ineffektivt. Dessutom kunde inte porrfiltermodulen garantera 
ett bra skydd för samtliga användare i förvaltningen. 
 
I februari 2021 påbörjande IT-funktionen även att undersöka en annan 
lösning parallellt eftersom IT-funktionen upplevde att porrfiltermodulen var 
komplex med många tekniska utmaningar samt att leverantören av 
porrfiltermodulen hade svårigheter med att leverera utifrån det som var 
överenskommet.  
 
I april 2021 beslutade IT-chefen efter avstämning med kommundirektören 
att avsluta testerna med Trend för att istället genomföra en ny pilotstudie 
med en annan leverantörs porrfilter. Denna lösningen innebar dock 
ytterligare kostnader.  
 
Testerna med det nya porrfiltret påbörjades i maj 2021 är i slutfasen och har 
fungerat bra. IT-funktionen har dock konstaterat att samtliga Chromebooks 
(ca 80) och samtliga androidtelefoner (ca 30) inte kommer att ha något 
skydd när de används utanför kommunens lokaler. Detta beror på stora 
tekniska utmaningar som är kostsamma att lösa. Chromebook används 
främst som reservdatorer och kommer successivt att avvecklas. 
 
Om en användare skriver in en adress till en porrsida kommer personen på 
grund av installerat porrfilter att få upp en information på skärmen som 
meddelar att sidan hindrats att visas. Viss loggning sker och det är möjligt 
att se vilken IP-adress, PC eller mobil som loggats på sidorna. Loggarna 
sparas i 30 dagar. Porrfiltret kommer att skydda användare både när de är i 
och utanför kommunens nätverk.  
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Nästa steg 
När nuvarande pilotstudie är genomförd kommer den att utvärderas. Om 
inga oklarheter uppstår kommer en mer storskalig utrullning att påbörjas 
successivt. Porrfiltret uppskattas vara i drift under kvartal 4, 2021. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ett femårigt avtal medför en kostnad på 2,2 mnkr, det vill säga ca 400-500 
tkr per år. Kostnaden är beräknad på 4000 tjänstepersoner samt alla elever i 
de kommunala skolorna. Under 2021-2022 belastas centrala medel. Från 
2023 kommer kostnaden att arbetas in i budgeten och belasta förvaltningens 
verksamheter. 
 
Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen bedömer att det filter som utvärderas i nuvarande pilotstudie 
kommer att kunna ge ett gott skydd enligt intentionerna i uppdraget utifrån 
motionen. 
 
 
 
 
Per-Arne Larsson Anders Lagerkvist 
Sektorschef Funktionschef 
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Kom:nunstyrelsen 
Motion 

Porrfilter pà datorer och acesspunkter. 
2020 -01- 30 

Diarienr 

Debatten om porrfilter pa datorer i offentliga miljöer fortsätter. 
redan infört det och där ligger vi som kommun längt efter. Vi tycker att det är viktigt att 
personer i vara verksamheter inte utsätts för kränkningar av olika slag, Porr kan i 
mänga sammanhang ses som en kränkning och bör därför i mesta möjliga män tas bort 
frän vära verksamheter. 

Det är viktigt att man inte tror att ett porrfilter löser hela frägan. Det är naturligtvis 
viktigt att man även i fortsättningen arbetar med källkritik och nätetik i vara skolor. 

Vi Socialdemokrater vili därför att: 

• Härryda kommun inför porrfilter pä alla datorer kommunen tillhandahäller. 
• Härryda kommun infr porrfilter pà alla accesspunkter som kommunen tillhandahäller. 

För Socialdemokraterna: 

gg,See- 
as Andersson 

/au luau 
Wiwiann Niklasson 

Patrik Linde 
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Begäran om planbesked för Gökskulla 3:33, 
Bråta 2:106 och Bårhult 1:112 

14 

2021KS399 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sektorn för samhällsbyggnad 
 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-08-31   
 

 
 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Diarienummer 
2021KS399 210 

 

 

Begäran om planbesked för Gökskulla 3:33, Bråta 2:106 
och Bårhult 1:112 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beviljar planbesked för verksamhet- och logistikändamål 
för fastigheterna Gökskulla 3:33, Bråta 2:106 och Bårhult 1:112.  
 
Planläggning med inledning av ett särskilt program påbörjas under 
budgetperioden 2023–2025. 
 
Sammanfattning av ärendet  
En begäran om planbesked inkom den 14 juni 2021, vilken var komplett den 
24 augusti 2021. Ansökan syftar till att möjliggöra utveckling av logistik 
och bostäder inom fastigheterna Gökskulla 3:33, Bråta 2:106 och Bårhult 
1:112. Ansökan omfattar logistikbyggnader med totala bruttoarean cirka 
130 000 kvm och cirka 50–60 nya bostäder, alternativt endast cirka 500–600 
bostäder. 
 
Förvaltningen bedömer att ansökan om planbesked kan beviljas för 
utveckling av verksamheter och logistik. Ansökans förslag med 
bostadsändamål bedöms avslås då det strider mot intentionerna i gällande 
översiktsplan och kan påverka möjligheterna till utveckling av verksamheter 
och logistik i området negativt.  
 
Området berörs av flera starka intressen. Hela området ligger mitt i en av 
Göteborgsregionens gröna kilar. Härryda kommun har i överenskommelse 
med regionen ett ansvarar för att den regionala strukturen är långsiktigt 
hållbar genom att i sin planering utgå och följa den regionala strukturbilden. 
I området berörs riksintressen där bedömning måste göras om föreslagen 
markanvändning innebär en påtaglig skada på riksintressena utifrån dess 
kärnvärden. Trafikverket har uttryckt att de har starka intressen och att deras 
inställning är att exploatering i området ska undvikas.  

Området är ett av kommunens mest strategiska lägen för utveckling av 
verksamheter och logistik. Planläggning av området är därmed av stort 
intresse för kommunen. Området är komplext med många motstående 
intressen och berörda parter. Förvaltningen förordar därför att en prövning 
av området bör ske genom ett särskilt program PBL 5 kap. 10 §.  
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Processen med särskilt program tillåter kommunen att göra avvägningar 
utifrån ett större perspektiv för att skapa en effektiv och hållbar 
markanvändning. Planprogrammet är vägledande och fungerar som ett 
gemensamt underlag för alla inblandade aktörer och underlättar för 
efterföljande detaljplanering. Detaljplaner för enskilda fastigheter bedöms 
inte ha några förutsättningar att lösa de övergripande frågor som krävs för 
att en exploatering ska utnyttja områdets potential som helhet. Med ett 
särskilt program kan ett helhetsgrepp tas i planeringen av ett 
sammanhängande verksamhets- och logistikområde utmed Bårhultsmotet 
och väg 535 enligt intentionerna i gällande översiktsplan, tidigare beviljade 
planbesked samt pågående översiktligt arbete.  

Platsens förutsättningar medför att omfattningen av verksamheter och 
logistik inom området som denna ansökan avser är osäker och inte kan 
anges i detta tidiga skede. 

Om kommunen och exploatören träffar erforderliga avtal kan planprocessen 
drivas som exploatörsdriven planprocess. 

 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 31 augusti 2021 
 Begäran om planbesked daterad 2021-06-11 
 Projektbeskrivning daterad 2021-06-11 
 Kartor och illustrationer daterad 2021-06-11 
 Naturvärdesinventering daterad 2021-08-23 
 Trafikutredning daterad 2021-08-23 
 Kommunstyrelsens beslut den 8 januari 2018 § 2 
 Kommunstyrelsens beslut den 27 augusti 2020 § 278 

 
Ärendet 
Gökskulla Utveckling AB inkom den 14 juni 2021 med en ansökan om 
planbesked gällande utveckling av logistik och bostäder inom fastigheterna 
Gökskulla 3:33, Bråta 2:106 och Bårhult 1:112. Ansökan var komplett den 
24 augusti 2021. Sökande är inte ägare av berörda fastigheter. 
 
Sökande föreslår en utveckling av logistik om cirka 100 000–130 000 BYA 
inom området, vilket kräver bearbetning av marknivåer. I de östra delarna 
föreslår sökande att komplettera befintliga bostäder med cirka 50–60 nya 
bostäder i en småskalig utformning. Sökande föreslår även ett alternativ 
med endast bostäder inom hela området som skulle kunna inrymma  
500–600 bostäder. Vid en sådan utveckling behöver kommunal service och 
utrymme för en eventuell förskola studeras. 
 
Området är cirka 90 hektar stort och ligger på båda sidor av väg 535, 
Landvettervägen-Partillevägen, cirka 1,5 kilometer norr om Bårhultsmotet. 
Området utgörs av kuperad skogsmark med inslag av våtmarker. I norr och i 
söder gränsar området till befintlig bostadsbebyggelse i Gökskulla och i 
Öjersjö, Partille kommun. I öst och väst ligger natur som ingår i 
Göteborgsregionens gröna kil och som bland annat berörs av naturreservat, 
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Natura 2000 samt riksintresse för natur och friluftsliv. Söder om området 
ligger Fläskebo deponi och ytterligare verksamheter som sträcker sig i ett 
stråk söder ut mot Bårhultsmotet. 
 
Tidigare ställningstaganden  
Området utmed Landvettervägen-Partillevägen från Bårhultsmotet och upp 
till detta område är ett av kommunens strategiska lägen för utveckling av 
verksamheter och logistik, vilket framgår av gällande översiktsplan och är 
utgångspunkten för pågående översiktlig planering. 
 
Etablering av nya bostäder inom området strider mot gällande översiktsplan, 
ÖP 2012. Etablering av verksamheter går delvis i linje med översiktsplanens 
intentioner. Den östra delen av aktuellt område är utpekat som 
utbyggnadsområde för verksamheter på lång sikt. Området är till störst del 
utpekat som område för värdefull natur och friluftsliv. Arbete pågår med 
upprättande av en ny översiktsplan. I arbetet med den nya översiktsplanen 
ingår en översyn av kommunens markanvändning. I norr gränsar området 
till Partille kommuns gällande översiktsplan, Partille 2035, och gällande 
detaljplaner för bostadsändamål i Öjersjö. 

 
Den södra delen av området ingår i detaljplan för Fläskebo 1:3, 
avfallsupplag (P93/1). I sydost gränsar området till detaljplan för Gökskulla 
(P 91/10), bostadsändamål. För den i söder angränsande fastigheten Håltsås 
1:8 finns ett positivt planbesked för utökning av Fläskebo avfallsanläggning. 
Förfrågningar om planläggning för bostadsutveckling och 
samhällsfunktioner i och i angränsning till aktuellt område har inkommit 
från 1980-talet och framåt. Den senaste begäran om planbesked beslutades 
av kommunstyrelsen den 8 januari 2018 § 2 och den 27 augusti 2020 § 278. 
Ansökningar och förfrågningar har alla avslagits.  
 
Området är utpekat som Bråta-Madernalänkens vägpassage i Härryda 
kommuns rapport ”Gröna stråk i Härryda kommun, 2019”. Passagen av 
betydelse för arters spridning mellan två områden, där spridningen annars 
begränsas av påtagliga barriärer. Den aktuella passagens utpekade värden är 
främst för vilt, vandring och fladdermöss.  
 
Området utgör en betydande del av en av de regionalt värdefulla gröna 
kilarna, Delsjön- Härskogen kilen, som finns med i överenskommelsen om 
Strukturbild för Göteborgsregionen. Härryda kommun är delansvarig för att 
den regionala strukturen är långsiktigt hållbar genom att i sin planering utgå 
och följa den regionala strukturbilden. Exploatering inom området är inte 
förenligt med Göteborgsregionens strukturbild, vilken anger att regionen ska 
växa utmed stråk samt i kärnor.  
 
Mellankommunala intressen 
I norr angränsar området till Partille kommun. I Partille kommuns gällande 
översiktsplan, Partille 2035, anges att Öjersjö, som gränsar till planområdet i 
norr, ska utvecklas med en tätare bebyggelsestruktur för att ge underlag till 
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offentlig- och kommersiell service. Utmed väg 535 syftar kommunen skapa 
utrymme för verksamheter och arbetsplatser. Intentionerna är att säkerställa, 
bevara och tillgängliggöra natur och rekreationsområden samt göra 
sammanhängande grönstråk tydligare. Vid ett fortsatt planarbete kan 
samverkan behöva ske med Partille kommun.  
 
Remiss  
Inför ett fortsatt planarbete krävs att ärendet remitteras till kommunala 
verksamheter och myndigheter såsom, Härryda vatten- och avfall AB, 
Härryda Energi AB, Partille kommun, Räddningstjänsten, Trafikverket, 
Länsstyrelsen och Göteborgsregionen (GR). 

Infrastruktur 
Inom området går Gamla Prästvägen som är en enskild väg. Längs vägen 
ligger ett fåtal bostadsfastigheter. Vägens möjligheter att klara en eventuell 
trafikökning till följd av en exploatering behöver utredas. 
 
Genom området går väg 535, Landvettervägen-Partillevägen, som är en 
statlig väg vilken sträcker sig från Partillemotet vid E20 i norr till 
Bårhultsmotet vid väg 40 i söder. Vägen är av riksintresse för 
kommunikationer och utgör en viktig förbindelse för både lokala och 
regionala transporter. Vägen är en huvudled med bärighet klass 1. En 
strategisk väg för stora volymer av tyngre transporter.  
 
Väg 535 har en känd problematik i flera avseenden, däribland 
trafiksäkerhet, framkomlighet, omgivningspåverkan samt avsaknad av ett 
sammanhängande gång- och cykelvägnät. Detta gäller i synnerhet i de delar 
som berör den aktuella ansökan. Under år 2021–2025 förbättrar 
Trafikverket trafiksäkerheten, tillgängligheten och framkomligheten genom 
olika åtgärder. I höjd med aktuellt område planeras en övergång för större 
vilda djur med ett nytt viltvarningssystem, som uppmärksammar trafikanter 
när vilt är på väg att korsa vägen. Trafikverket har inte remitterats i detta 
ärende. Planenheten och Trafikverket har däremot haft ett möte år 2020 
kring aktuell vägsträcka i tidigare ansökan om planbesked för Gökskulla 
3:33. Trafikverket gav då besked om att mark behöver tas i anspråk för 
deras planerade viltåtgärder i området. Trafikverket framhöll att de har 
starka intressen i området och att deras inställning är att exploatering i 
området ska undvikas, detta för att långsiktigt säkra förhållandena för 
områdets djurliv- och naturvärden i den gröna kilen. 

Väg 535 är hårt belastad vid morgon- och eftermiddagstider. Det gäller även 
väg 40 och E20, vilka väg 535 ansluter till i söder och norr, där tidvis 
köbildningar kan uppstå. Sökande har som underlag till ansökan tagit fram 
en trafikstudie. Studien visar att exploatering enligt förslaget bedöms som 
möjlig men att ombyggnation av infrastrukturen krävs. För alternativet 
logistik och bostadsändamål uppskattas trafiken uppgå till cirka 1 600 nya 
fordonsrörelser per dygn. Med alternativet endast bostäder uppskattas 
trafiken öka med cirka 3 600 nya fordonsrörelser per dygn. För ett fortsatt 
planarbete krävs ytterligare detaljerade utredningar som visar på de ökade 
trafikflöden som aktuellt område medför och hur de påverkar kapaciteten, 
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trafiksäkerheten, djurlivet och trafikflödena utmed väg 535, väg 40, E20 
samt trafikplatserna Bårhultsmotet och Partillemotet. Samverkan ska ske 
med Trafikverket. 
 
Kollektivtrafik finns utmed väg 535. Buss 511 trafikerar mellan Partille och 
Landvetter. Närmaste hållplatser ligger på ett avstånd av cirka 800 meter, 
söder om vid Bårhultsmotet och norr om i Öjersjö. 
 

Vatten och avlopp 
En kapacitetsutredning krävs för dricks- och spillvatten. Utredningen ska 
utföras av Sweco och bekostas av sökande. För utredningen ställer Härryda 
vatten- och avlopp AB sin dricks- och spillvattenmodell till förfogande. Det 
krävs även en utredning som visar på dagvattenlösningar i och utanför 
området.  
 
Natur, kultur och rekreation 

Aktuellt område berörs av riksintresse friluftsliv för Bråtaområdet i väster 
och i nordöst gränsar området till riksintresse friluftsliv för 
Härskogenområdet. I nordost gränsar området till riksintresse naturvård för 
Maderna, Haktjärn och Högaråsmossen. I väster gränsar Bråtaskogens 
naturreservat och i öster ligger Gallhålans naturreservat. I nordost berörs 
och gränsar området till stort opåverkat område som sträcker sig öster ut och 
här ligger även Natura 2000-området Maderna-Haketjärn. Haketjärn 
omfattas av strandskydd. Riksintresset för friluftsliv som berör de västra 
delarna av området kan komma att påverka ett eventuellt planarbete i stor 
grad. En bedömning måste göras om föreslagen markanvändning innebär en 
påtaglig skada på riksintresset utifrån dess kärnvärden. En tidig dialog 
behöver ske med länsstyrelsen kring ärendet. Ett alternativ för att få ett 
tydligt svar i frågan är att begära ett så kallat planeringsbesked från 
länsstyrelsen.  

Området utgör en betydande del av en av de regionalt värdefulla gröna 
kilarna som finns med i överenskommelsen om Strukturbild för 
Göteborgsregionen. Härryda kommun har ett delansvar för den gröna kil 
som aktuellt område ligger inom, kallad Delsjön- Härskogen kilen. Den går 
österut från Delsjöområdets naturreservat via Bråtaskogen mot 
Tahult/Maderna till Härskogens friluftsområde. Området har betydelse som 
grönstråkslänk för fauna och människor mellan Bråta- och Madernaområdet. 
I området rör sig främst större djur, rådjur och älg. Inom Göteborgsregionen 
är man överens om att de gröna kilarna ska tas till vara och utvecklas för att 
stärka Göteborgsregionen som helhet. Kommunen har tagit fram rapporten 
”Gröna stråk i Härryda kommun” (2019) som en översikt över viktiga stråk 
och gröna samband. Rapporten fungerar som ett underlag vid avvägningar 
mellan bevarande, utveckling och exploatering. 
 
Hela det aktuella området pekas i kommunens Naturvårdsplan ut som 
hänsynsnivå 4. Inom och i angränsning till området finns ett flertal områden 
av hänsynsnivå 2 och 3. Området gränsar till hänsynsnivå 1 i väst och 
nordost. Det betyder att extra stor försiktighet och hänsyn till utpekade 
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naturvärden ska iakttas vid exploatering. I område med hänsynsnivå 2 ska 
exploatering helst undvikas helt men enstaka byggnader kan prövas om 
exploatering kan ske på ett sådant sätt att utpekade värden inte påtagligt 
skadas.  

Området omfattas även av i Naturvårdsplanen utpekade värdefulla landskap 
L6 och L7, vilka utgör en betydande del av den regionalt värdefulla gröna 
kilen. Landskapen har en viktig funktion som spridningslänk för skogsarter 
och en förbindelselänk mellan Högaråsområdet till Bråta och 
Bårhultsområdet. Områdena inrymmer fjärilen alkonblåvinge och 
klockgentiana. 

Sökande har tagit fram en naturvärdesinventering som underlag till ansökan. 
Den visar att området till stor del utgörs av brukad skogsmark med inslag av 
våtmarker. I området har fem naturvärdesobjekt avgränsats och fyra 
naturvårdsarter identifierats. Två av de utpekade naturvärdesobjekten, 
bestående av myr och sumpskog, samt tre av naturvårdsarterna, en rödlistad 
fågel och två fridlysta lummer, påverkas av föreslagen exploatering. 
Rekommendationen i inventeringen är att undvika exploatering av 
våtmarkerna i området liksom av Djupedalen, vilken sträcker sig nordöstlig-
sydvästlig riktning i kommungränsen till Partille kommun, de delar som 
bedöms hysa högst naturvärde. 

Både öster och söder om aktuellt område har ett flertal skyddsvärda arter 
hittats. Den naturvärdesinventering som sökande tagit fram som underlag 
visar även på skyddsvärda arter inom området. Det ska därför ställas som 
krav att en artskyddsutredning upprättas inför ett planarbete.  
 

Fornlämningar 
Lämningar finns söder om aktuellt område. Förhållandena inom området 
måste utredas i ett eventuellt planarbete. 
 
Service 
Avstånd till kommunens närmaste huvudort med offentlig och kommersiell 
service, Landvetter centrum, är cirka 4,5 kilometer. Service finns även i 
Öjersjö centrum i Partille kommun, drygt 1 kilometer norr om området.  

Barnperspektivet  
Området bedöms svårtillgängligt och det är långa avstånd för barn att själva 
kunna ta sig till kollektivtrafik, skola, service och andra målpunkter. De ger 
negativa effekter för barns levnadsvillkor. Trafiksäkerheten är inte 
tillfredsställande i området. Områden för rekreation och lek finns i form av 
natur i närområdet. 

Hälsa och säkerhet 
Området består till största del av urberg med inslag av mossa, torv och 
sandig morän. I den södra delen som består av sandig morän krävs i ett 
fortsatt planarbete utredning för radon. 
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I söder ligger Fläskebo deponi med förorenad mark. Om aktuellt område 
berörs av föroreningar får utredas i ett fortsatt planarbete. 

Området berörs av buller från väg, flyg samt tippar, bergtäkter och 
krossanläggningar. För ett vidare planarbete krävs en bullerutredning som 
visar påverkan på och ifrån förslaget. 

Ekonomi 
Planläggning bekostas av sökande men upptar resurser från kommunen. I 
samband med exploateringar är avsikten att kommunen inte ska belastas 
ekonomiskt. Vid detaljplaneläggning ska avtal som reglerar kostnader, 
genomförandefrågor samt parternas rättigheter och skyldigheter tecknas 
med exploatören. Kommunen bör också beakta frågor som investeringar i 
övergripande infrastruktur. Planeringen kan komma att innebära intäkter för 
kommunen i form av försäljning av kommunalägd mark samt ökade 
skatteintäkter. 

En bedömning av exakta kostnader, investeringar och intäkter går inte att 
förutse. En helhetsbedömning huruvida en detaljplan enligt sökandes förslag 
är ekonomiskt genomförbar eller inte görs i en detaljplaneprocess. 
  
 
Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen bedömer att ansökan om planbesked kan beviljas för 
utveckling av verksamheter och logistik. Ansökans förslag med 
bostadsändamål avslås då det strider mot intentionerna i gällande 
översiktsplan och pågående översiktligt arbete samt kan påverka 
möjligheterna att utveckla området för verksamheter och logistik negativt. 
Platsens förutsättningar medför att omfattningen av verksamheter och 
logistik inom området som denna ansökan avser är osäker och inte kan 
anges i detta tidiga skede.  

Området berörs av flera starka intressen och förvaltningen förordar därför 
att en prövning av området bör ske genom ett särskilt program PBL 5 kap. 
10 §. Området är ett av kommunens mest strategiska lägen för utveckling av 
verksamheter och logistik. Sen tidigare finns ett positivt planbesked för 
utveckling av Fläskebo avfallsanläggning som är direkt angränsande till 
aktuellt område i söder. Planläggning av området är därmed av största 
intresse för kommunen. Området är komplext med många motstående 
intressen och berörda parter. Processen med särskilt program tillåter 
kommunen att göra avvägningar utifrån ett större perspektiv för att skapa en 
effektiv och hållbar markanvändning. Planprogrammet är vägledande och 
fungerar som ett gemensamt underlag för alla inblandade aktörer och 
underlättar för efterföljande detaljplanering. Detaljplaner för enskilda 
fastigheter bedöms inte ha några förutsättningar att lösa de övergripande 
frågor som krävs för att en exploatering ska utnyttja områdets potential som 
helhet. Med ett särskilt program kan ett helhetsgrepp tas i planeringen av ett 
sammanhängande verksamhets- och logistikområde utmed Bårhultsmotet 
och väg 535 enligt intentionerna i gällande översiktsplan, tidigare beviljade 
planbesked samt pågående översiktligt arbete. 
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Förvaltningen bedömer att avgift för planbesked ska tas ut enligt Plan- och 
bygglovstaxa 2021 antagen av kommunfullmäktige den 12 december 2019. 

Arbetet med detaljplan med inledning av ett program bedöms kunna 
påbörjas under budgetperioden 2023–2025. 

Om kommunen och exploatören träffar avtal om exploatörsdriven 
planprocess kan det möjliggöra en tidigareläggning av planstart om en 
omprioritering sker av beslutade planstarter. 
 
Området ligger mitt i en av regionens värdefulla gröna kilar, Delsjön-
Härskogen kilen. Kilen har en viktig betydelse som grönstråkslänk för fauna 
och människor. Området berörs även av riksintresse för friluftsliv, 
riksintresse för infrastruktur och stora opåverkade områden. En bedömning 
måste göras om föreslagen markanvändning innebär en påtaglig skada på 
riksintressena utifrån dess kärnvärden. Angränsande till området ligger 
riksintresse för friluftsliv, riksintresse för naturvård, Bråtaskogens 
naturreservat, Gallhålans naturreservat samt Natura 2000-området Maderna-
Haketjärn. Hela området pekas i kommunens Naturvårdsplan ut som 
hänsynsnivå 4 och inom och i angränsning till området finns ett flertal 
områden av hänsynsnivå 1, 2 och 3. Området omfattas även av i 
Naturvårdsplanen utpekade värdefulla landskap L6 och L7. Ett flertal 
skyddsvärda arter finns inom och i angränsning till området. Förvaltningen 
gör bedömningen att en planläggning kan prövas för området om 
exploatering kan ske på ett sådant sätt att utpekade värden inte påtagligt 
skadas. Samverkan krävs med Göteborgsregionen och länsstyrelsen i tidigt 
skede förslagsvis i program.  

Trafikverket har uttryckt att de har starka intressen och att deras inställning 
är att exploatering i området ska undvikas. Mark behöver tas i anspråk för 
deras planerade viltåtgärder. Det är väsentligt att en exploatering i området 
utförs på ett sådant sätt att djuren kan passera genom området. Detta för att 
uppfylla en del av den regionala gröna kilens syfte så att den fortsätter vara 
en spridningskorridor för djur och växter. Samverkan krävs även om 
exploateringens påverkan på Trafikverkets infrastruktur där väg 535, väg 
40, E20 samt trafikplatserna Bårhultsmotet och Partillemotet är berörda 
förslagsvis i program. 
 
 
 
 
Anders Olsson  
Samhällsbyggnadschef  
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Bilaga 1 
Projektbeskrivning   

 
 
 

Ansökan om planbesked Gökskulla 3:33 - Projektbeskrivning 

 
Huvudsakligt syfte  

Ny detaljplan / planändring för delar av Gökskulla 3:33, samt Bråta 2:106 och Bårhult 1:112, 
nedan benämnt området. Ändamål utveckling av logistik samt alternativ möjlig komplettering 
av befintligt bostadsbestånd. 

 
Om Next Step och Balder 

Next Step har verkat i Mölnlycke sedan 2007 genom att anlägga och driva upp Mölnlycke 
Logistikpark etapp 1, 2 och 3 samt med stadsbyggnadsprojektet Wendelstrand, där vi nu 
förvandlar ett nedlagt stenbrott till en komplett stadsdel för alla som vill leva nära sjö och skog 
och samtidigt ha storstadens puls inom räckhåll. I Wendelstrand skapar vi 850 bostäder, 
förskola, äldreboende och landmärket Lakehouse med restaurang, coworking-kontor och gym. 
Next Step är också initiativtagare till Nya Hovås, en småskalig blandstad med handel, 
mötesplatser, verksamheter och bostäder.  

Balder förvaltar och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter och hotell. Balder skapar 
attraktiva och trygga områden för människor att bo i och där nya affärer kan utvecklas. 

Vår arbetsmetodik utgår från en tidig dialogprocess med alla parter, exempelvis politiker, 
tjänstemän och grannar, för att skapa positivt engagemang samt ta in allas synpunkter och 
kunskap tidigt i projektet. Därefter lägger vi kraft på att tidigt visualisera området så berörda 
kan förstå och dela visionen.  

 

Vision  
Next Step och Balder har förvärvat delar av Gökskulla 3:33, ett område som omfattar cirka 60 
hektar. Det förs även en dialog om förvärv med fastighetsägaren av Bråta 2:106. Next Step 
och Balder önskar även förvärva kommunens fastighet Bårhult 1:112. Vår ambition är att ta ett 
helhetsgrepp om dessa tre fastigheter och utnyttja lägespotentialen för logistik för att stärka 
och utveckla befintligt näringsliv i Härryda Kommun.  

Vi ser även en alternativ möjlig utveckling med bostäder, utifrån kommunens syn på områdets 
fortsatta utveckling. 

 
Logistik 

Det finns en väl utbyggd infrastruktur kring området med närhet till Rv40, E6/E20, järnväg, 
Landvetter flygplats och Göteborgs Hamn. Fastigheterna ligger i direkt anslutning till Bårhults 
Industriområde och nya Bårhultsmotet som invigdes i dec 2013. Vi anser att potentialen för 
området ur ett logistikperspektiv är mycket god och att en utbyggnad skulle addera flertalet 
nya arbetsplatser till kommunen. Undertecknad har kontakt med flertalet logistikaktörer som 
har visat stort intresse för en etablering i området. Vi tror på en långsiktig vision och att 
ändamålet kommer att bidra till att stärka Härryda Kommun i stort. 
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Bilaga 1 
Projektbeskrivning   

 
 
 

Huvudinriktningen är att utveckla området för logistikändamål. I enlighet med bifogade skisser 
bedöms en exploatering på ca 100.000-130.000 BYA kunna inrymmas inom området. 
Önskemålet är att kunna få till en större volym på ca 55.000-70.000 BYA samt ett par 
logistikfastigheter med mindre volymer. Utveckling av logistikfastigheterna kräver bearbetning 
av marknivåer för att möjliggöra byggnation samt utbyggnad av parkering och lastytor. 

 
Alternativ utveckling med bostäder 

Som alternativ kan även en utveckling med enbart bostäder prövas. En tidig bedömning är att 
området i detta fall kan inrymma ca 500-600 nya bostäder. Vid en sådan utveckling behöver 
även kommunal service studeras och utrymme för en eventuell förskoleetablering. 

 

Området 

Området är beläget längs med Partillevägen cirka 1,5 km norr om Bårhultsmotet. Gällande 
översiktsplan för platsen pekar ut intilliggande område som befintligt verksamhetsområde och 
utbyggnadsområde på kort sikt, samt delar av fastigheten som utbyggnadsområde på lång 
sikt. 

Området är till största delen inte detaljplanelagt, förutom i sydvästra delen (detaljplan för 
Fläskebo 1:3 m.fl.). Fastigheterna är skogsfastigheter där delar av området är markerat som 
värdefullt friluftsliv samt värdefull natur. Inom fastigheten finns ett grönt stråk utpekat. 

 
Naturvärden  

Tänkt utveckling kommer att anpassas utifrån områdets kvaliteter och naturvärden. Ambitionen 
är att så långt det är möjligt bevara och värna värdefull natur, djurliv och människans tillgång 
till natur och rekreation. 
 

- Naturvärdesinventering är beställd via Sweco 
 

- En viltpassage (med trafikljus) anornas över Partillevägen inom området. Den skall bli 
en säker passage för djurens vandring, utan att komma i konflikt med trafiken 
 

Trafik 

Genom fastigheten går Partillevägen som idag trafikeras av buss. Trafikverket har påbörjat en 
utbyggnad av GC-väg mellan korsningen Landvettervägen – Gamla Prästvägen till Öjersjö. 
 

- Trafikutredning är beställd via Sweco i syfte att studera angöring till området, placering 
av viltpassage samt belastning på RV40 och Bårhultsmotet  

 
 
Detaljplaneprocessen 

Next Step och Balder tror på ett nära samarbete mellan kommun och byggaktör för att nå bästa 
möjliga slutresultat. Vår förhoppning är att denna ansökan blir inledningen på ett gemensamt 
förarbete oss emellan, för att skapa en god grund för kommande planarbete. Under hösten 
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Bilaga 1 
Projektbeskrivning   

 
 
 

2021 avser vi förtydliga projektets innehåll och riktning i en gemensam workshop mellan 
exploatör, kommun och arkitekter. Vid detta tillfälle identifieras och studeras grundläggande 
aspekter av projektet för att lägga grunden för ett kvalitativt planarbete. Våra goda erfarenheter 
av byggherredrivna planprocesser i Wendelstrand och GoCo Health Innovation City i Mölndal, 
gör att vi tror mycket på detta upplägg.  
 
Vi ser gärna att denna detaljplan skulle genomföras som en exploatörsdriven detaljplan där vi 
som fastighetsägare tar ett större ansvar. 

 
Projektgrupp 

Vi har tillsatt resurser i form av ett projektteam bestående av representanter från Next Step, 
Balder samt arkitektkontoret Krook & Tjäder. Inom gruppen finns bred kompetens och 
erfarenhet av såväl traditionella som exploatörsdrivna detaljplaneprocesser samt mångårig 
erfarenhet av utveckling av logistik, bostäder och komplexa stadsutvecklingsprojekt. 

 

Bilagor 

Kartbilaga med illustrationer avseende möjlig bebyggelse 

 

 

Med vänliga hälsningar, 
 
Gökskulla Utveckling AB 
 
Jacob Torell  
VD, Next Step 
jacob@nextstep.se 
Telefon: 070-622 23 35 
 
Erik Selin 
VD, Balder 
erik.selin@balder.se 
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OMRÅDET

GÖKSKULLA 3:33
AREA CA 60 HA

BRÅTA 2:106
AREA CA 16 HA

BÅRHULT 1:112
AREA CA 9 HA

EVENTUELLT TILLKOMMANDE 
FASTIGHETER
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UTVECKLA, ADDERA & KOMPLETTERA

UTVECKLA GRÖNA STÅK & 
EKOSYSTEMTJÄNSTER

ADDERA NYA VERKSAMHETER 

KOMPLETTA BEFINTLIG 
BOSTADSBEBYGGELSE

Tidiga konceptskisser. Underlag inför fortsatt utredning inom fastigheten.
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REFERENSBILDER

SÄKRA PASSAGER FÖR VÄXT & DJURLIV

NATUREN IN PÅ KNUTEN - REKREATION & FRILUSTSLIV

DAGVATTEN SOM EN RESURS
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REFERENSBILDER

STÄRKA & UTVECKLA BEFINTLIG NÄRINGSLIV

UTNYTTJA LÄGESPOTENTIALEN FÖR LOGISTIK

ADDERA NYA ARBETSPLATSER
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REFERENSBILDER

KOMPLETTERA BEFINTLIG BOSTADSBESTÅND

BOSTÄDER MED NATUREN IN PÅ KNUTEN

SMÅSKALIG BEBBYGGELSE I TRÄ & NATURMATERIAL
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LOGISTIK & BOSTÄDER
LOGISTIK
CA 100-130.000 BYA LOGISTIK

MÖJLIGHET ATT UTVECKLA 
OMRÅDET MED EN STÖRRE 
LOGISTIKBYGGNAD 50-70.000 BYA 
SAMT NÅGRA ENHETER PÅ 
15-20.000 BYA

BOSTÄDER
MÖJLIG EXPLOATERING
CA 50-60 BOSTÄDER I FORM AV 
PARHUS/FRILLIGANDE VILLOR

VID EN STÖRRE ANDEL SMÅHUS/
KEDJEHUS KAN ANTALET 
BOSTÄDER UTÖKAS

Tidiga konceptskisser. Underlag inför fortsatt utredning inom fastigheten.
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2021-08-23 
Ansvarig för inventering och bedömningar: John Rolander Borlid 

 

 
 

Naturvärdesinventering 
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SAMMANFATTNING   

Sweco har fått i uppdrag av Next Step group att utföra en naturvärdesinventering (NVI) enligt svensk  

SIS-standard av ett område vid fastighet Gökskulla 3:33 i Härryda kommun. I denna rapport ingår 

även även en förstudie enligt NVI standard avseende de asnlutande fastigheterna Bråta 2:106 samt 

Bårhult 1:112. Next step group avser ansökan om planändring alt. ny detaljplan för att möjliggöra 

utveckling av logistikverksamhet i området samt möjlig utökning av befintligt bostadsområde.   

 

Delar av inventeringsområdet ingår i en av Göteborgsregionens gröna kilar och är beläget utanför  

område som omfattas översiktsplan. I planarbete behöver naturvärden tas hänsyn till för vilket 

denna naturvärdesinventering utgör ett underlag. 

  

Området består i huvudsak av produktionsskog med inslag av våtmarksområden. Totalt har fem 

naturvärdesobjekt identifierats, avgränsats och beskrivits. Ett område har klassats till  

påtagligt naturvärde (naturvärdesklass 3) och fyra till visst naturvärde (naturvärdesklass 4). Totalt har  

fyra naturvårdsarter påträffats under inventeringen varav samtliga omfattas av  

fridlysningsbestämmelser (varav en enbart är fridlyst i Blekinge län).   

 

Naturvärdet i området är begränsat med anledning av skrogbruket som bedrivs i området. De 

naturvärden som finns i området är i huvudsak knutna till våtmarksområden. Naturvärdena bedöms 

inte vara av den dignitet vilket skulle försvåra byggnation i området, dock bör våtmarksområdena tas 

hänsyn till i planarbetet där så är möjligt. Djupedalen i områdets västra del bedöms ha förhöjda 

naturvärden vilka också bör hänsynstagas i planarbetet.   

 

Trafikverket planerar byggnation av viltpassage i området. Det är väsentligt att exploateringen utförs 

på ett sådant sätt att djuren kan passera genom området, och kunna nyttja denna passage. Detta för 

att kunna uppfylla en del av den gröna kilens syfte. En dialog med Trafikverket beträffande den 

tänkta exploateringen i relation till viltpassagen behöver hållas, samt med en sakkunnig om vilt och 

dess rörelsemönster i landskapet, för att passagen ska bli funktionell.   
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[NATURVÄRDESINVENTERING  Gökskulla 3:33 – Samt NVI på förstudienivå avseende fastigheter Bråta 2:106 och Bårhult 1:112 Inför ny planändring 
alternativt ny detaljplan 
[2021-08-23 
Ansvarig för inventering och bedömningar: John Rolander Borlid 

 

1. Inledning 

1. 1 Bakgrund och uppdragets syfte 

Sweco har fått i uppdrag av Next Step group att utföra en naturvärdesinventering (NVI) enligt svensk 

SIS-standard av ett område vid fastighet Gökskulla 3:33 i Härryda kommun. I denna rapport ingår 

även även en förstudie enligt NVI standard avseende de anslutande fastigheterna Bråta 2:106 samt 

Bårhult 1:112.  Next step group avser ansökan om planändring alt. ny detaljplan för att möjliggöra 

utveckling av logistikverksamhet samt möjlig utökning av befintligt bostadsområde.  

Området för tänkt planändring ingår i en av Göteborgsregionen utpekade gröna kilar kallad Delsjön-

Härskogen kilen (Göteborgsregionen, 2021). Delar av området är även delvis beläget utanför 

översiktsplanelagt område och den tänkta exploateringen behöver därmed påvisa att erforderligt 

hänsyn tas till naturområdet och den utpekade gröna kilen. Denna naturvärdesinventering utgör en 

del i utredning kring planarbetet i området. 

Inventeringsområdet är ca ha 60 ha stort och ligger mellan Gökskulla och Öjersjö i Härryda kommun 

och genomskärs av den statliga vägen 535. Det inventerade området omfattar fastigheten Gökskulla 

3:33. Fastigheterna Bråta 2:106 (ca 18 ha) och Bårhult 1:112 (ca 9 ha) ligger i anslutning till Gökskulla 

3:33 och benämns ”tillkommande fastigheter” i figur 7 och figur 8. Dessa fastigheter har endast 

bedöms på förstudienivå, dvs enbart sedan tidigare kända, registerade naturvärden har undersökts.  

Syftet med naturvärdesinventeringen är att på ett standardiserat sätt identifiera, avgränsa, beskriva 

och klassificera de delar av inventeringsområdet som är av betydelse för biologisk mångfald. Utöver 

den standardiserade naturvärdesinventeringen önskar beställaren en bedömning huruvida 

eventuella naturvärden påverkar det fortsatta planarbetet.  
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Figur 1. Karta visar inventeringsområdets läge. 
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Figur 2. Detaljkarta. Rödmarkerat område illustrerar inventeringsområdet för naturvärdesinventeringen. 
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2. Metod 

2.1 Vad är en naturvärdesinventering enligt standard? 

En naturvärdesinventering (NVI) kan göras på många olika sätt. Sedan 2014 finns en standard för hur 

naturvärdesinventeringar avseende biologisk mångfald ska genomföras och rapporteras.1 Den här 

inventeringen har genomförts enligt denna standard. 

Genom att arbeta standardiserat syftar man till att uppnå fyra mål: 

• Att träffsäkert hitta, värdera och beskriva de naturmiljöer som har betydelse för biologisk 
mångfald inom det avgränsade inventeringsområdet. 
 

• Att resultatet av naturvärdesinventeringen ska avspegla verkliga skillnader i olika områdens 
betydelse för biologisk mångfald.  
 

• Att göra det möjligt att jämföra resultat från olika naturvärdesinventeringar. 
 

• Att göra det möjligt att granska att en naturvärdesinventering har genomförts på det sätt som 
standarden föreskriver. 
 

Den standardiserade arbetsmodellen följer ett antal steg som närmare förklaras i bilaga 1. 

Sammanfattat avgränsar man inventeringsområdet, väljer ambitionsnivå för arbetet, studerar 

tidigare kända naturvärden och gör en preliminär bedömning av vilka områden som kan antas ha 

betydelse för biologisk mångfald. Därefter genomsöks inventeringsområdet i fält. Man letar specifikt 

efter så kallade naturvårdsarter och man bedömer olika biotopers förutsättningar att hysa biologisk 

mångfald. Områden av betydelse för biologisk mångfald avgränsas, klassas och beskrivs som 

naturvärdesobjekt (NVO). Standarden tydliggör även vad som ska finnas med i slutrapporten. 

Det ingår inte i en NVI enligt standard att bedöma hur den biologiska mångfalden påverkas av en 

planerad exploatering eller hur olika arter och områden ska skyddas juridiskt. Inte heller syftar en 

naturvärdesinventering till att belysa andra viktiga miljöaspekter som till exempel förutsättningar för 

friluftsliv, kulturmiljö eller olika ekosystemtjänster. Däremot kan en naturvärdesinventering vara ett 

viktigt underlag för sådana bedömningar. Det kan också vara värdefullt att den som har gjort 

naturvärdesinventeringen ger sin syn på hur påverkan av en planerad exploatering kan minskas, i det 

fortsatta arbetet. 

2.2 Naturvärdesinventering  

Inventeringen har genomförts enligt Svensk Standard SS 199000:2014 Naturvärdesinventering 

avseende biologisk mångfald (NVI) – Genomförande, naturvärdesbedömning och redovisning med 

tillhörande Teknisk rapport (SIS-TR 199001:2014). En sammanfattande metodbeskrivning finns i 

bilaga 1. 

  

 
1 Se SIS (2014). Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) – Genomförande, naturvärdesbedömning och redovisning. Svensk Standard SS 199000:2014. SIS (2014). 

Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) – Komplement till SS 199000. Teknisk rapport SIS-TR 199001:2014. 
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2.3 Inventeringens utförande  

Naturvärdesinventeringen består av en förstudie och en fältinventering. I förstudien har potentiella 

naturvärdesobjekt avgränsats utifrån redan kända naturvärden. I förstudien studerades även 

ortofoton. För förstudien, fältstudien och bedömningarna ansvarar John Rolander Borlid. Förstudien 

genomfördes 2021-08-11 samt tilkommande förstudie den 2021-08-23. Fältinventeringen utfördes 

2021-08-12. Ansvarig för interngranskning av rapporten hos Sweco är Johanna Ek. 

2.4 Nivå och detaljeringsgrad 

Naturvärdesinventeringen kan utföras med olika detaljeringsgrad. För denna inventering har 

detaljeringsgrad medel valts. Det innebär att naturvärdesobjekt som har minst en yta på 0,1 hektar 

(32 x 32 meter) eller är minst 50 meter långa och en halv meter breda eftersökts (se tabell 1, i bilaga 

1).  

 

Inventeringen har genomförts med tilläggen (se förklaring i tabell 2 under bilaga 1):  

• Värdeelement 

• Detaljerad redovisning av artförekomst 

• Naturvärdesklass 4 

2.5 Informationskällor och litteratur 

Olika källor (databaser) har genomsökts för att dels kartlägga tidigare kända naturvärden i 

inventeringsområdet och det omgivande landskapet, dels undersöka om det finns skyddade områden 

enligt 7 kap. Miljöbalken. Källorna som har använts som underlag för avgränsningar och 

bedömningar i det här uppdraget listas i tabell 1 även ortofoton har studerats. Litteratur som kommit 

till användning förtecknas i referenslistan. 
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Tabell 1. Databaser som legat till grund för förstudien. 

Källa Beskrivning Datum för utdrag 

ArtDatabanken Naturvårdsarter och invasiver. Arter som har 
rapporterats in till systemet i Artportalen och 
Analysportalen. 

2021-08-11 

GIS-skikt 
Skogsstyrelsen 

Nyckelbiotoper och naturvärden i skogsbruket. 
Inventeringar gjorda av Skogsstyrelsen samt större 
markägare och skogsbolag. 

2021-08-11 

GIS-skikt 
Skogsstyrelsen 

Sumpskogar. Skogsklädd våtmark inventerad av 
Skogsstyrelsen. 

2021-08-11 

GIS-skikt 
Naturvårdsverket 

Natura 2000-områden. Naturtyper som ingår i EU:s 
Art- och habitatdirektiv bilaga 1 samt ett urval av 
andra naturtyper. 

2021-08-11 

GIS-skikt 
Naturvårdsverket 

Naturreservat. Skyddade områden med syfte att 
vårda och bevara värdefulla naturmiljöer, biologisk 
mångfald och områden för friluftslivet. 

2021-08-11 

Kommunekolog 
Härryda kommun 

Naturvårdsplan. Kontakt med kommunekolog 
avseende områden med förhöjda naturvärden som 
nämns i kommunens naturvårdsplan eller andra 
områden och artförekomster av särskilt värde. 

2021-08-17 

GIS-skikt 
Naturvårdsverket 

Skyddad Natur. Områden som omfattas av 
områdesskydd. 

2021-08-11 

GIS-skikt 
Länsstyrelsen 
informationskarta 

Naturvård. GIS skikt över skyddad natur samt andra 
kända naturvärden i området som registrerats av 
länsstyrelsen. 

2021-08-11 
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2.6 GIS och fältdatafångst 

Information samlades in i fält med hjälp av en handdator av märket Samsung Tab Active 2. 

Naturvärdesobjekt identifieras i fält och registrerade i appen Avenza Maps. Information om objektet, 

preliminära bedömningar, eventuella naturvårdsarter etc. noterades. I samband med 

fältinventeringen togs även fotografier för respektive objekt. Noggrannheten för positionering med 

denna utrustning är +/- 5 meter. Shapefiler med naturvärdesobjekt upprättades. Till shapefilerna 

finns även tillhörande metadatablad med bland annat beskrivningar av attributdata. 

Koordinatsystemet som använts är SWEREF 99 TM.   

Kartor har illustrerats i ArcGIS version 10.8.1 och shape-filerna redovisas i en Geodatabas.   

  

Page 216 of 874



 

11 
 

3. Resultat 

3.1 Inventeringsområdet och det omgivande landskapet 

Inventeringsområdet är beläget mellan samhällena Öjersö och Gökskulla. Väg 535 passerar genom 

området.  

Det aktuella området utgörs idag brukad skogsmark bestående av barrskog med visst inslag av 

triviallövskog. Det finns även våtmarksområden inom det aktuella området där vissa avgränsats i 

våtmarksinventeringen (VMI) eller klassats som sumpskog av Skogsstyrelsen. Avverkningar har 

utförts i området i närtid och ett större område i centrala delen är avverkningsanmäld (se figur 9). I 

nordvästra delen i nordöstlig/sydvästlig riktning löper en dalgång kallad Djupedalen som har förhöjda 

naturvärden där skogsbruk har bedrivits i mindre omfattning.  
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Figur 3. Bild från nordvästra delen av området. Tydliga spår av skogsbruksåtgärder.  

 
Figur 4. Bild från mellersta delen av området. 
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Figur 5. Bild från Sandbäcksmossen i östra delen med id beteckningen NVO5 i denna rapport. 

 
Figur 6. Fotot visar det kalhuggna partiet i områdets östra del, öster om väg 535. 
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3.2 Resultat av förstudien 

Inom det aktuella området förekommer inga formellt skyddade naturområden (se figur 7). Området 

angränsar till områden i norr som omfattas av riksintresse för naturvård och friluftsliv enligt 

miljöbalken 3 kap. 6§. Riksintresse för friluftsliv sträcker sig delvis in i fastighet Bråta 2:106. Delar av 

detta område ingår även i Natura 2000 området Maderna-Haketjärn. Vattendragen vid södra änden 

av Haketjärnen omfattas även av strandskyddsbestämmelser. Sydväst om området är Bråtaskogens 

naturreservat beläget och åt öster finns Gallhålans naturreservat. Fastighet Bråta 2:106 ligger i 

sydväst i direkt anslutning till naturreservatet Bråtaskogen. Skogsbruk verkar bedrivas enda fram till 

reservatsgräns vid studerande av flygbilder. En övrig kulturhistorisk lämning (lämningsnr: 

L1969:7199) finns beskrivet inom inventeringsområdet, övriga kulturhistoriska lämningar saknat 

formellt skydd i kulturmiljölagen (KML).    

Inom området förekommer delytor som beskrivits i våtmarksinventeringen (VMI) och ytor som även 

beskrivits som sumpskog av Skogsstyrelsen. I sydvästra delen av inventeringsområdet finns en yta 

som klassats som naturvärde av Skogsstyrelsen (se figur 8).  

I ArtDatabankens observationsdatabas Artportalen saknas noteringar om skyddsvärda arter i 

området mellan 2000–2021.  

Delar av området har även inventerats tidigare i samband med framtagande av vägplan 2014 

(Sjöstedt & Jansson, 2014). 

Vid förstudien framgick det även att stora delar av inventeringsområdet har avverkats tidigare samt 

att en stor del av området, väster om väg 535 är avverkningsanmält till Skogsstyrelsen. 

Samtal med kommunekologen i Härryda kommun hölls den 17 augusti 2021. Kommunekologen 

påpekade att Trafikverket planerar anlägga en viltpassage längs väg 535 inom inventeringsområdets 

avgränsning (se figur 10). Kommunekologen nämnde att Härryda Naturskyddsförening noterat 

förekomst av tjäder (vilket är en prioriterad fågelart i skyddsarbete) i området, men att det rör sig om 

enstaka observationer. Spelplats för tjäder är inte känt inom området, några tjäderspelsmiljöer 

noterades heller inte vid inventeringstillfället. I övrigt hade kommunekologen inga uppgifter om 

särskilda naturvärden utöver de som nämns i denna rapport (Nevander, 2021). 
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Figur 7. Områden som omfattas av områdesskydd inom och i angränsning till inventeringsområdet. 
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Figur 8. Kända naturvärden, som saknar formellt skydd i miljöbalken, inom och i angränsning till inventeringsområdet. 
 

  

Page 222 of 874



 

17 
 

 

Figur 9. Kartan visar avverkade delar samt område som står inför begrepp att bli avverkat. 
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Figur 10. Kartan visar läge för Trafikverkets planerade viltpassage. 
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3.2.1 Osäkerhet 

En viss osäkerhetsfaktor i denna inventering är att tidpunkten för inventeringsarbetet inte är 

anpassad för att kunna identifiera alla i området förekommande arter. För att kunna göra det måste 

inventeringar utföras under olika tidpunkter på året. Exempelvis är det svårt att detektera förekomst 

av vissa svampgrupper under vissa tider på året likaså arter som rör sig mellan lika miljöer beroende 

på årstid som exempelvis fladdermöss och fåglar. 
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3.3 Resultat av naturvärdesinventeringen 

Totalt fem naturvärdesobjekt har avgränsats inom inventeringsområdet. Två av dessa har en 

fortsättning utanför gränsen för inventeringsområdet. Naturvärdesbedömningen gäller för objekten i 

sin helhet inte bara den del som är inom inventeringsområdet. Naturvärdesklassningen av objekten 

är fördelad enligt tabell 2 nedan.  

De värdelement som noterades förekommer inom NVO2 och består av grov liggande död ved samt 

översilande lodytor med mosspåväxt. 

 

Tabell 2. Resultatet av fältinventeringen. Antal identifierade naturvärdesobjekt inom inventeringsområdet. 

Naturvärdesklass Antal 
naturvärdesobjekt 
(NVO) 

1 – Högsta naturvärde 

Av särskild betydelse för att upprätthålla 

biologisk mångfald på nationell eller global 

nivå. 

 

0 

2 – Högt naturvärde 

Av särskild betydelse för att upprätthålla 

biologisk mångfald på regional eller nationell 

nivå. 

 

0 

3 – Påtagligt naturvärde 

Av särskild betydelse att den totala arealen av 

dessa områden bibehålls eller blir större samt 

att deras ekologiska kvalitet upprätthålls eller 

förbättras. 

 

 

1 

4 – Visst naturvärde 

Av betydelse att den totala arealen av dessa 

områden bibehålls eller blir större samt att 

deras ekologiska kvalitet upprätthålls eller 

förbättras. (Tillägg till standardutförandet.) 

 

 

4 

 

De delar av inventeringsområdet som inte ingår i något naturvärdesobjekt kallas för övrigt område. I 

denna inventering består övriga ytor av yngre produktionsskog med spår av nyligen utförda 

skogsbruksåtgärder eller kalhyggen. Dessa ytor har antingen inte bedömts uppnå lägsta 

naturvärdesklass för denna inventering d.v.s. 4. Visst naturvärde. Det kan också finnas naturvärden 

inom övrigt område på ytor som är så små att de inte fångas upp med den valda detaljeringsgraden, 

se avsnitt 3.2. De ytor som bedömts som lågt naturvärde utgörs av områden som påverkats av 

skogsbruk och saknar livsutrymmen för skogliga arter.  

 

Naturvärdesobjekten samt artnoteringar redovisas på karta i Figur 15 och beskrivs i detalj i 
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objektkatalogen, bilaga 2. Av objektkatalogen framgår bland annat vilka naturvårdsarter som 

noterades, hur art- och biotopvärdena har bedömts och motiveras och det finns representativa foton 

från objekten. 

De naturvärdesobjekt som identifierades i området utgjordes av tre myrområden (NVO1, NVO3 och 

NVO5), ett skogsområde av barrnaturtyp (NVO2) samt ett vattendrag (NVO4).  

Naturvårdsarter 

Alla naturvårdsarter som varit aktuella i 

den här inventeringen redovisas i bilaga 3. 

Där redogörs även för vilken typ av 

naturvårdsart det är frågan om samt lite 

om dess betydelse för den biologiska 

mångfalden. Totalt noterades 4 

naturvårdsarter vid fältbesöket (se Figur 

15). Dessa utgörs av en rödlistad fågelart 

(fridlyst 4§ artskyddsförordningen), 

revlummer och lopplummer (fridlyst 8§ artskyddsförordningen) och myrlilja (fridlyst 8§ i Blekinge län 

artskyddsförordningen). 

Faktaruta. Fåglar fridlysning 

Alla i Sverige förkommande fågelarter är skyddade 

enligt 4§ artskyddförordningen men enbart 

rödlistade arter, arter med nedåtgående 

populationsutveckling eller arter listade i 

fågeldirektivets bilaga 1 ska prioriteras i 

artskyddssammanhang enligt handboken för 

artskyddsförordningen (Naturvårdsverket 2009). 
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Figur 11. Foto från NVO2 visar grov liggande granlåga med 

påväxt av klibbticka. Grova lågor utgör värdeelement. 

 
Figur 12. Foto från NVO2 som visar lodyta (bergvägg) som 

utgör värdelelement  samt god växtmiljö för mossor. 

 
Figur 13. Fotot visar blommande exemplar av myrlilja som 

noterades i NVO1 och NVO3. 

 
Figur 14. Foto visar hackspår efter födosökande spillkråka. 
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Figur 15. Resultatet av naturvärdesinventeringen. Naturvärdesobjekten beskrivs närmare i objektkatalogen som är bilaga 2. 
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4. Rekommendationer 
Utifrån de naturvärden som observerats på platsen, inläsning av tidigare dokumenterade 

naturvärden, områdets påverkan från skogsbruket samt samtal med kommunekologen i Härryda 

kommun är bedömningen att fördjupade undersökningar inom någon artgrupp inte är motiverat 

eftersom området är så pass påverkat. En exploatering bedöms därmed inte påverka den 

gynnsamma bevarandestatusen för de eventuella prioriterade fågelarter som uppehåller sig i 

området. Det saknas lekvatten för groddjur i området. Det finns heller inga grova, ihåliga träd av 

värde för exempelvis fladdermöss. Naturvärdena i området bedöms därmed inte vara av den dignitet 

att det skulle innebära hinder för en exploatering. De naturvärden som identifierats i denna rapport 

bör dock tas i beaktande och visas hänsyn i samband med planarbetet.   

Om möjligt bör exploatering av våtmarkerna i området undvikas, eftersom dessa bedöms ha högre 

naturvärde än omgivande mark och är heller inte lika påverkade av skogsbruket. Djupedalen, som 

sträcker sig nordöstlig/sydvästlig riktning längs norra delen av inventeringsområdet, är den del inom 

området som bedöms hysa högst naturvärde och bör skyddas från exploatering.   

Ytterligare en del i planarbetet som berör naturmiljö är att begära ut s.k. skyddsklassade arter från 

ArtDatabanken som är en del av Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Skyddsklassade arter innebär 

arter som är känsliga mot olika hot som annars kunde uppstå om de kom till allmän kännedom och är 

därmed inte publika. Uppgifter om sådana arter går dock att särskilt begära ut från ArtDatabanken. 

Dessa arter är som regel alltid fridlysta eller prioriterade och behöver hanteras i 

artskyddssammanhang. Utdrag av skyddsklassade arter har inte gjorts i denna utredning.   

För att minska viltolyckor och underlätta för djuren att röra sig i området, planerar Trafikverket att 

anlägga en viltpassage längs väg 535 inom inventeringsområdets avgränsning (Trafikverket, 2021). 

Det bör hållas en dialog med Trafikverket, samt med en sakkunnig om vilt och dess rörelsemönster i 

landskapet, för att viltpassagen ska vara funktionell. Detta kan påverka var och på vilket sätt 

byggnation sker i området. Frågan om djurens spridningsmöjligheter och hur detta ska säkerställas 

bedöms vara den viktigaste naturmiljöfrågan för att uppfylla en del av den gröna kilens syfte. Detta 

behöver säkerställas genom en god planering av byggnaders placering, grön stråk som djuren kan 

följa i området samt en funktionell viltpassage.         
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Bilaga 1 
Metod enligt SIS-standard  

Nedan sammanfattas hur en naturvärdesinventering (NVI) som följer den rådande 
standarden (SS 199000:2014) bör gå till. 
 
VARFÖR BEHÖVS STANDARDISERADE NATURVÄRDESINVENTERINGAR? 

Med begreppet biologisk mångfald menas mångfalden inom arter, mellan arter och av ekosystem. Det finns en 
bred uppslutning, såväl internationellt som nationellt, om att det är viktigt att bevara och utveckla den biologiska 
mångfalden, vilket också återspeglas i lagstiftningen. 
 Syftet med en naturvärdesinventering är att träffsäkert identifiera, beskriva och värdera områden som har 
betydelse för den biologiska mångfalden. Dessa områden benämns naturvärdesobjekt (NVO). Men att identifiera 
naturvärdesobjekten det är ingen lätt uppgift. Naturen är komplex och det finns många olika naturtyper, biotoper 
(typer av livsmiljöer) och arter att hålla reda på. 
 Genom att standardisera hur naturvärdesinventeringar ska göras underlättas arbetet för alla parter och 
bedömningarna kan bli mer enhetliga. Nedan beskrivs de viktigaste stegen i processen från planering till färdig 
rapport. 
 
1 AVGRÄNSA INVENTERINGSOMRÅDET 

Det ska tydligt framgå av text och kartor vad som är inventeringsområde respektive omgivande landskap. 
Inventeringsområdet ska genomsökas med en vald noggrannhet (se nedan) och det omgivande landskapet 
fungerar som referens och sammanhang. 
 
2 UTFORMA UPPDRAGET UTIFRÅN BEHOV 

Det finns enligt standarden tre sätt att anpassa en NVI till de aktuella behoven. För det första att antingen enbart 
göra en förstudie eller också även en fältinventering. Om man väljer enbart förstudie innebär det att 
naturvärdesobjekt (NVO) avgränsas utifrån kartor, flygbilder och andra tillgängliga kunskapsunderlag. De 
identifierade områdena behöver i så fall inte naturvärdesklassas, det räcker med att ange att de har ”potentiellt 

naturvärde”. En naturvärdesbedömning på förstudienivå är alltid preliminär. 
 När en NVI görs på fältnivå identifieras områden (NVO) med naturvärdesklass 1, 2 och 3. Då ska man 
dessutom, för det andra, välja mellan tre olika detaljeringsgrader. Detaljeringsgraden avgör hur små 
naturvärdesobjekt man har för avsikt att kunna identifiera, d v s hur noggrant man avser att arbeta i fält. Vilka de 
tre detaljeringsgraderna är framgår av Tabell 1 nedan. 
 
 
Tabell 1. En NVI kan göras med tre olika detaljeringsgrader. Tekniska rapporten (SIS-TR 199001:2014) har vissa 
rekommendationer om vilken detaljeringsgrad som är lämplig i olika sammanhang. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

För det tredje finns det sex så kallade tillägg som kan väljas – och i så fall ska inarbetas så att de utgör en 
integrerad del av själva NVI:n. Vilka de olika tilläggen är och vad de innebär framgår av tabell 2 nedan. 
  

Detaljeringsgrad Storlek på naturvärdesobjekt som ska kunna identifieras i fält 
Översikt Minst en yta på 1 hektar (100 x 100 meter) eller ett linjeformat 

objekt som är minst 100 meter långt och 2 meter brett. 
Medel Minst en yta på 0,1 hektar (32 x 32 meter) eller ett linjeformat objekt 

som är minst 50 meter långt och en halv meter brett. 
Detalj Minst en yta på 10 m2 (3,2 x 3,2 meter) eller ett linjeformat objekt 

som är minst 10 meter långt och en halv meter brett. 

Page 232 of 874



 

27 
 

Tabell 2. En NVI kan göras med sex olika tillägg 
 

Tillägg Kommentar 
Naturvärdesklass 4 Även naturvärdesobjekt med ”Visst naturvärde” identifieras och 

avgränsas, på kartor markeras de med gul färg. 
Generellt 
biotopskydd 

Alla områden som omfattas av generellt biotopskydd enligt 7 kap. 
11 § Miljöbalken och Förordningen om områdesskydd kartläggs. 

Värdeelement Värdeelement är inslag i naturen som gynnar biologisk mångfald, 
t.ex. gamla träd, vattensamlingar eller stenmurar. 

Detaljerad 
redovisning av 
artförekomst  

Innebär att förekomst av naturvårdsarter redovisas på karta eller 
med koordinater och med en noggrannhet på minst 10–25 meter. 

Fördjupad 
artinventering 

Specifika arter eller artgrupper eftersöks särskilt inom hela eller 
delar av inventeringsområdet, resultatet inarbetas i klassningen 
av NVO. 

Kartering av Natura 
2000-naturtyp 

Eventuella Natura 2000-naturtyper identifieras, avgränsas och 
bedöms med stöd av Naturvårdsverkets manualer. 

 
Ibland vill beställaren av en NVI att den som utför uppdraget även ska göra andra utredningar och bedömningar 
än vad som ingår i standarden för naturvärdesinventeringar. Det kan vara lämpligt att redovisa dessa uppdrag 
skilt från själva naturvärdesinventeringen, så att det tydligt framgår vad som görs enligt standard respektive med 
andra metoder. 
 
3 KARTLÄGGA TIDIGARE KÄNDA NATURVÄRDEN OCH OMRÅDESSKYDD 

Genom att konsultera olika informationskällor (databaser) undersöks vilka naturvärden som redan är kända inom 
inventeringsområdet och i det omgivande landskapet. Resultatet redovisas lämpligen på en översiktskarta och i 
en sammanfattande text. 
 
4 PRELIMINÄRT AVGRÄNSA NATURVÄRDESOBJEKT GENOM FLYGBILDSTOLKNING 

Genom att studera flygbilder avgränsas potentiella naturvärdesobjekt, vilka ska undersökas närmare i fält. Fler 
naturvärdesobjekt kan även tillkomma under själva fältarbetet. Standarden indelar naturen i olika naturtyper och 
naturvärdesobjekten ska avgränsas så att de domineras av en och samma naturtyp. Ett NVO kan innehålla flera 
olika biotoper, men det ska vara så enhetligt att området kan tilldelas samma naturvärdesklass. 
 När ett mer varierat landskap med flera olika naturtyper har betydelse för den biologiska mångfalden finns även 
möjligheten att identifiera och avgränsa så kallade landskapsobjekt. 
 
5 FÄLTINVENTERING FÖR ATT BEDÖMA AVGRÄNSNINGAR, BIOTOPER OCH ARTER 

Standarden föreskriver under vilka tidsperioder fältinventering ska utföras i olika delar av landet. Det ska framgå 
av rapporten när en fältinventering genomfördes och vem som är ansvarig för bedömningarna. Syftet med 
fältinventeringen är bl.a. att verifiera preliminära naturvärdesobjekt, identifiera eventuella nya NVO, beskriva 
objekten, justera avgränsningarna och ta fram ett biotopvärde respektive ett artvärde för varje NVO.  
 Biotopvärdet bedöms utifrån två aspekter: biotopkvalitet respektive sällsynthet och hot. Standarden definierar 
ett flertal olika biotopkvaliteter att undersöka, några exempel är Naturlighet (frånvaro av mänsklig påverkan), 
Strukturer (bl.a. åldersfördelning av träd) och Kontinuitet. Med sällsynta biotoper menas biotoper som är mindre 
vanliga i ett regionalt, nationellt eller internationellt perspektiv. Hotade biotoper är biotoper med minskande 
utbredningsområde, areal eller funktion för den biologiska mångfalden. Varje NVO ska utifrån en samlad 
bedömning tilldelas ett biotopvärde på en fyrgradig skala (obetydligt, visst, påtagligt eller högt). 
 Även artvärdet bedöms på en fyrgradig skala (obetydligt, visst, påtagligt eller högt). Två aspekter ska beaktas: 
naturvårdsarter och artrikedom. Naturvårdsarter är ett samlingsbegrepp för arter som indikerar naturvärde eller att 
naturvårdsarten i sig själv är den viktig del av den biologiska mångfalden. Naturvårdsarterna indelas i olika 
grupper. Typiska arter indikerar att den aktuella biotopen är i ett gynnsamt tillstånd, inom jord- och skogsbruket 
används begreppet Signalarter synonymt. Hotade arter är arter som klassas som antingen Akut hotade, Starkt 
hotade, eller Sårbara. Rödlistade arter är ett lite bredare begrepp, det inkluderar även kategorin Nära hotade 
arter. Ytterligare en grupp av naturvårdsarter är Skyddade arter enligt Artskyddsförordningen och arter som är 
listade i EU:s Art- och habitatdirektiv respektive EU:s Fågeldirektiv. Slutligen kan naturvårdsarter även vara 
Ansvarsarter, vilket betyder att en betydande del av den totala populationen finns inom ett begränsat område. 
 En viktig del av fältinventeringen går ut på att eftersöka naturvårdsarter, vilket förutsätter att man vet vilka arter 
man ska leta efter i de olika naturtyperna och biotoperna. Artvärdet i ett visst NVO bestäms utifrån hur många 
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olika naturvårdsarter som hittas, vilka arterna är och hur livskraftiga populationerna verkar vara. Även tidigare 
registrerade fynd av naturvårdsarter ska bedömas och tas med om de bedöms trovärdiga. Till grund för artvärdet 
ligger även en allmän bedömning av om artrikedomen är större i det aktuella naturvärdesobjektet, än vad den är i 
det omgivande landskapet eller i andra områden av samma biotop. 
 
 
 
 
6 TILLDELA VARJE NATURVÄRDESOBEJKT EN NATURVÄRDESKLASS 

När art- respektive biotopvärdena för ett visst NVO är definierade fastställs naturvärdesklassen med hjälp av 
matrisen i Figur 1. Om det finns en osäkerhet i bedömningen ska det anges, då betecknas klassningen som 
preliminär. 
  
 

 
Figur 1. Matrisen som avgör vilken naturvärdesklass ett NVO ska tilldelas. Klassningen görs genom att kombinera två olika 
bedömningsgrunder, art och biotop. Utfall som ligger nära diagonalen från Högsta naturvärde (upptill till höger) till Lågt 
naturvärde (nedtill till vänster) är mest sannolika. 
 
I sitt grundutförande innehåller standarden tre naturvärdesklasser: 1 – Högsta naturvärde (markeras med vinröd 
färg på kartor), 2 – Högt naturvärde (klarröd färg på kartor) och 3 – Påtagligt naturvärde (orange färg). Som tillägg 
finns klass 4 – Visst naturvärde (gul färg). Vad de olika klasserna står för framgår av Tabell 3 nedan. 
 De delar av inventeringsområdet som inte avgränsas som naturvärdesobjekt eller landskapsobjekt kallas övriga 
områden. 
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Tabell 3. Naturvärdesklasser, vad de innebär och vad de ungefär motsvaras av enligt standarden för naturvärdesinventeringar. 
 

 Naturvärdesklass Förtydligande 
1 – Högsta naturvärde 
Störst positiv betydelse 
för biologisk mångfald 

Varje enskilt område med denna naturvärdesklass bedöms vara av 
särskild betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på 
nationell eller global nivå. 

2 – Högt naturvärde 
Stor betydelse för 
biologisk mångfald 

Varje enskilt område med denna naturvärdesklass bedöms vara av 
särskild betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på 
regional eller nationell nivå. 
Naturvärdesklass 2 motsvarar ungefär Skogsstyrelsens 
nyckelbiotoper, lövskogsinventeringens klass 1 och 2, ängs- och 
betesmarksinventeringens klass aktivt objekt, ängs- och 
hagmarksinventeringens klass 1–3, ädellövskogsinventeringen 
klass 1 och 2, skyddsvärda träd enligt åtgärdsprogrammet, 
våtmarksinventeringens klass 1 och 2, rikkärrinventeringens klass 
1–3, limniska nyckelbiotoper, skogsbrukets klass urvatten, 
värdekärnor i naturreservat samt fullgod Natura 2000-naturtyper. 
Detta under förutsättning att de inte uppfyller Högsta naturvärde. 

3 – Påtagligt naturvärde 
Påtaglig betydelse för 
biologisk mångfald 

Varje enskilt område av en viss naturtyp med denna 
naturvärdesklass behöver inte vara av särskild betydelse för att 
upprätthålla biologisk mångfald på regional, nationell eller global 
nivå, men det bedöms vara av särskild betydelse att den totala 
arealen av dessa områden bibehålls eller blir större samt att 
deras ekologiska kvalitet upprätthålls eller förbättras. 
Naturvärdesklass 3 motsvarar ungefär ängs- och 
betesmarksinventeringens klass restaurerbar ängs- och betesmark, 
Skogsstyrelsens objekt med naturvärde, lövskogsinventeringens 
klass 3, ädellövskogsinventeringens klass 3, 
våtmarksinventeringens klass 3 och 4 samt skogsbrukets klass 
naturvatten. 

4 – Visst naturvärde 
Viss positiv betydelse 
för biologisk mångfald 
 
Denna naturvårdsklass 
ingår inte i 
grundutförandet enligt 
standarden utan kan 
väljas som tillägg. 

Varje enskilt område av en viss naturtyp med denna 
naturvärdesklass behöver inte vara av betydelse för att upprätthålla 
biologisk mångfald på regional, nationell eller global nivå, men det 
bedöms vara av betydelse att den totala arealen av dessa 
områden bibehålls eller blir större samt att deras ekologiska 
kvalitet upprätthålls eller förbättras. 
Naturvärdesklass 4 motsvarar inte någon klass i de större nationella 
inventeringar som gjorts. Naturvärdesklass fyra motsvarar ungefär 
områden som omfattas av generellt biotopskydd men som inte 
uppfyller kriterier för högre naturvärdesklass. 
Naturvärdesklass 4 är användbar för områden som tydligt påverkats 
av mänsklig aktivitet men där det trots allt finns biotopkvaliteter eller 
arter av viss positiv betydelse för biologisk mångfald, t.ex. äldre 
produktionsskog med flerskiktat trädbestånd men där andra 
värdestrukturer och värdeelement saknas. 

 

 
7 REDOVISA RESULTATET AV INVENTERINGEN 

Enligt standarden ska resultatet av naturvärdesinventeringen redovisas i en rapport och det finns en lång lista 
med krav på vilka uppgifter denna rapport ska innehålla. Geografisk information ska även redovisas i GIS och 
observationer av naturvårdsarter ska registreras i Artportalen eller motsvarande nationell databas för 
artrapportering.  
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Bilaga 2 
Objektskatalog - Naturvärdesobjekt som identifierats och avgränsats, se 
figur 15. 
 

Naturvärdesobjekt nr 1 

Naturvärdesklass 4 Visst naturvärde 

Areal (ha) 0,9 

Naturtyp Myr 

Biotop Tallsumpskog 

Naturvårdsarter Myrlilja 

Artvärde Inga naturvårdsarter utöver myrlilja noterades vid besöket, artvärdet 
bedöms som lågt.  

Biotopvärde Trädbevuxen myr med senvuxna tallar samt god förekomst av myrlilja 
vilket gör att biotopvärdet bedöms som visst biotopvärde. 

Natura 2000-naturtyp -  

Beskrivning Myr med massförekomst av den fridlysta arten myrlilja, markskiktet består 
i övrigt av klockljung, tuvtåtel, tuvull, pors. Trädskiktet består av senvuxa 
tallar där vissa har plattad krona vilken indikerar en viss ålder. Myrlilja finns 
i synnerhet vid den öppna delen av myren i norra änden.  

Motivering till natur-
värdesklass 

En samlad bedömning av biotop- och artvärde motiverar att objektet 
bedöms hålla visst naturvärde   

Inventerare John Rolander Borlid 

Säker eller preliminär 
bedömning 

Säker 

Övriga kommentarer - 

Representativt foto nedan 
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Naturvärdesobjekt nr 2 

Naturvärdesklass 3 Påtagligt naturvärde 

Areal (ha) 0,8 

Naturtyp Skog och träd 

Biotop Barrskog 

Naturvårdsarter - 

Artvärde Enbart signalarter med låg signalvärde som långfliksmossa och vågig 
sidenmossa noterades vid besöket. Bedöms finnas potential att hitta 
naturvårdsarter i området med avseende på biotopsstrukturer. Artvärde 
bedöms därmed som visst artvärde. 

Biotopvärde Genom förekomst av biotopkvalitéer som döda grova träd, lodytor och 
rinnande vatten bedöms biotopvärdet som visst på gränsen till påtagligt. 

Natura 2000-naturtyp -  

Beskrivning Äldre granskog med grova lågor. Belägen i en ravin (benämnd Djupedalen) 
med ett fuktstråk som löper i mitten av objektet. Lodytor finns med 
mosspåväxt.  

Motivering till natur-
värdesklass 

En samlad bedömning av biotop- och artvärde motiverar att objektet 
bedöms hålla påtagligt naturvärde. 

Inventerare John Rolander Borlid 

Säker eller preliminär 
bedömning 

Säker 

Övriga kommentarer Uppgifter från Skogsstyrelsen om att signalarten kattfotslav har noterats 
inom objektet. Avgränsat och klassat av Skogsstyrelsen som naturvärde.     

Representativt foto nedan  
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Naturvärdesobjekt nr 3 

Naturvärdesklass  4 Visst naturvärde 

Areal (ha) 0,5 

Naturtyp Myr 

Biotop Tallsumpskog 

Naturvårdsarter Myrlilja 

Artvärde Inga naturvårdsarter utöver myrlilja noterades vid besöket, artvärdet 
bedöms som lågt. 

Biotopvärde Trädbevuxen myr med senvuxna tallar, god förekomst av myrlilja samt 
fuktgynnade arter ger visst biotopvärde. 

Natura 2000-naturtyp -  

Beskrivning Tallsumpskog där fältskiktet utgörs av myrlilja, tuvull, tuvtåtel, klockljung, 
ljung och pors. Myrlilja växer spritt över hela objektet. Senvuxna tallar och 
lövsly i trädskiktet. Bedöms påverkad av skogsbruk.  

Motivering till natur-
värdesklass 

En samlad bedömning av biotop- och artvärde motiverar att objektet 
bedöms hålla visst naturvärde.  

Inventerare John Rolander Borlid 

Säker eller preliminär 
bedömning 

Säker 

Övriga kommentarer Objektet är avgränsat och klassat som sumpskog av Skogsstyrelsen. 

Representativt foto nedan 
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Naturvärdesobjekt nr 4 

Naturvärdesklass 4 Visst naturvärde 

Längd (m) 400 

Naturtyp Vattendrag 

Biotop Mindre vattendrag 

Naturvårdsarter - 

Artvärde Inga naturvårdsarter noterades och artvärdet bedöms därmed som lågt. 

Biotopvärde Genom förekomst av vattendrag som skapar variation och kan utgöra en 
skyddad miljö för uppväxande fisk och annan vattenanknuten fauna, 
bedöms objektet hålla visst biotopvärde. 

Natura 2000-naturtyp -  

Beskrivning Objektet utgörs av ett vattendrag med förbindelse med Haketjärnen 

norrut. Vattendraget är ca 2 meter brett och kulverterad under väg. 
Bäcken var vattenförande vid besöket. Ingen fisk noterades vid besöket. 
Vattendraget är vid platsen kantad av viden och pors. Signalkräfta 
noterades i vattendraget. 

Motivering till natur-
värdesklass 

En samlad bedömning av biotop- och artvärde motiverar att objektet 
bedöms hålla visst naturvärde.   

Inventerare John Rolander Borlid 

Säker eller preliminär 
bedömning 

Preliminär 

Övriga kommentarer På grund av osäkerhet beträffande om vattendraget är fiskförande är 
naturvärdesbedömningen preliminär. 

Representativt foto nedan 
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Naturvärdesobjekt nr 5 

Naturvärdesklass 4 Visst naturvärde 

Areal (ha) 1 

Naturtyp Myr 

Biotop Tallsumpskog 

Naturvårdsarter - 

Artvärde Inga naturvårdsarter noterades vid besöket, artvärdet bedöms därmed som 
lågt.  

Biotopvärde Genom förekomst av senvuxna tallar, fuktkrävande växtarter samt riklig 
blomning av ljung av värde för födosökande insekter bedöms biotopvärdet 
som visst.  

Natura 2000-naturtyp -  

Beskrivning Myr av kärrtyp ganska glest trädbevuxen med spridda, klena, senvuxna 
tallar och björksly.  Markskiktet bestående av ljung, klockljung, tranbär, 
tuvull, pors. Ganska rikblommande av ljung. Flera pollinerande insekter 
noterades vid besöket som humlor, blomflugor och dagfjärilar 

Motivering till natur-
värdesklass 

En samlad bedömning av biotop- och artvärde motiverar att objektet 
bedöms hålla visst naturvärde. 

Inventerare John Borlid 

Säker eller preliminär 
bedömning 

Säker 

Övriga kommentarer  

Representativt foto nedan 
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Bilaga 3 
Naturvårdsarter 
Tabell 3. I tabellen nedan redovisas naturvårdsarter som hittats inom inventeringsområdet. 

Naturvårdsart Rödlistekategori/ 

fridlysningsbestä
mmelse 

Beskrivning Källa Datum 
 

X koord. Y koord. 

Revlummer Fridlyst enligt 9 § 
artskyddsförordni
ngen  

Arten växer i barrskog, 
fridlysningsbestämmelsen 
avser förbud mot 
plockning. 

Noterad 
under 
inventering
en 

2021-
08-12 

330329 
330632 
330379 

6398423 
6398468 
6398575 

Lopplummer Fridlyst enligt 9 § 
artskyddsförordni
ngen 

Arten växer i barrskog, 
fridlysningsbestämmelsen 
avser förbud mot 
plockning. 

Noterad 
under 
inventering
en 

2021-
08-12 

329983 6398272 

Spillkråka Rödlistad som 
Nära hotad (NT) 
fridlyst enligt 4 § 
artskyddsförordni
ngen 

Vår största hackspettsart, 
s.k. nyckelart som skapar 
livsmiljöer för andra 
hålhäckande arter. Lever i 
eller på gamla eller 
senvuxna träd med grov 
bark, skador, döda delar 
eller håligheter. Lever 
främst i barrträdsmiljöer. 

Spår 
noterad 
under 
inventering
en 

2021-
08-12 

330379 6398455 

Myrlilja Fridlyst enligt 8 § 
artskyddsförordni
ngen i Blekinge 
län. 

Arten växer på fuktig mark, 
i kärr, mossekanter och 
stränder, vanligen på 
kalkfattig mark. Saknar 
skydd i Västra Götalands 
län.  

Noterad 
under 
inventering
en 

2021-
08-12 

330138 6398284 
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FÖRUTSÄTTNINGAR – NY ETABLERING
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FÖRUTSÄTTNINGAR – NY ETABLERING (PRIMÄR)
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FÖRUTSÄTTNINGAR – NY ETABLERING (SEKUNDÄR) 
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FÖRUTSÄTTNINGAR - TRAFIK
Väg 535 är ett av Trafikverket utpekat 
riksintresse av regional/interregional 
karaktär, utpekad i funktionellt prioriterat 
vägnät (huvudkategori Kompletterande 
regionalt viktiga vägar och i 
undergrupperna Dagliga personresor 
respektive Kollektivtrafik) samt utpekad 
som omledningsväg mellan E20 och väg 
40. 
Vägen är tillåten för transporter av farligt 
gods och används av dispenstransporter. 
Vägen har funktionell vägklass 4.
Det har skett singel- och viltolyckor ute 
på själva länken och upphinnandeolyckor 
i anslutning till cirkulationerna vid Nya 
Öjersjövägen och Bårhults företagspark.
Buss 511 trafikerar vägen och närmsta 
hållplats är Bårhults Företagspark och i 
Öjersjö centrum.
Det byggs gc-väg ner till Gamla 
Prästvägen och det finns en förbi 
Företagsparken som slutar precis söder 
om utredningsområdet.

2021-08-24
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E20

Rv 40

Landvettervägen, 535

Partillevägen, 535

Partillemotet

Bårhltsmotet

Page 246 of 874



Rv 40 och Bårhultsmotet - Trafiksiffror
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• RV 40 – ÅDT 41000 (2014)
• Bårhultsmotet – Inga aktuella mätningar gjorda. Bör 

noteras att Bårhultsmotet har en utformning som är 
en av de mest kapacitetsstarka utformningar en 
cirkulationsplats/ett mot kan ha. 

Rv 40 har sedan tidigare utretts för kapacitetsproblem 
när den ansluter till Göteborg. Vissa trimningsåtgärder 
har gjorts men mer kommer att krävas längre fram. 

41000
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Rv 40 och Bårhultsmotet

2021-08-24
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Standarden på Rv 40 och på 
Bårhultsmotet är mycket god. 
Bårhultsmotet har en mycket 
kapacitetsstark utformning. 
Bårhultsmotet bytte namn och 
byggdes om 2013 med anledning 
av att Partillevägen pekas ut som 
tvärförbindelse mellan Rv 40 och 
E20.

Standarden på Rv 40 är också god 
men det finns kapacitetsproblem 
vid anslutningen till Rv 40 vid 
Göteborg.
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Partillevägen– Trafiksiffror
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• Partillevägen – ÅDT 9745 (2017)
• Landvettervägen har tydliga toppar på trafiken på 

morgonen (07:00 – 08:00) och eftermiddagen (16:00-
17:00) 

•   Stora delar av övriga dygnet är vägen måttligt 

belastad 
•   Belastningen är som störst på eftermiddagen mellan 

16:00 och 17:00
•   Korsningarna med Nya Öjersjövägen och 

Tingsvägen är överbelastade på eftermiddagen, vilket i 
första hand drabbar norrgående trafik, med förlängda 
restider på över 4 minuter. 
•   Överbelastningen på vägen beror på 

korsningspunkterna och inte på kapaciteten på vägen i 
sig.

9745
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Partillevägen, väg 535

2021-08-24
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Standarden på Partillevägen är god 
mellan Bårhultsmotet och ca 650 
meter norr om Fläskebovägen.

Därefter är standarden lägre med 
kraftiga bergsskärningar och branta 
sidoområden.

Åtgärder krävs för ökad 
trafiksäkerhet när trafikmängden 
ökar.

Gång och cykel saknar 
infrastruktur.
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Landvettervägen– Trafiksiffror
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• Landvettervägen – ÅDT 14100 i söder, ÅDT 18695 längst i 
norr. (2017).

• Landvettervägen har tydliga toppar på trafiken på morgonen 
(07:00 – 08:00) och eftermiddagen (16:00-17:00) 

•   Stora delar av övriga dygnet är vägen måttligt belastad 

•   Belastningen är som störst på eftermiddagen mellan 16:00 

och 17:00
•   Korsningarna med Nya Öjersjövägen och Tingsvägen är 

överbelastade     på eftermiddagen, vilket i första hand 
drabbar norrgående trafik, med förlängda restider på över 4 
minuter. 
•   Överbelastningen på vägen beror på korsningspunkterna 

och inte på kapaciteten på vägen i sig.
(Denna 2- fältsväg har en kapacitet som är otillräcklig, särskilt i 
vägens norra etapp. Även den mellersta etappen har under ett 
par timmar en trafikmängd som normalt anses överstiga 
kapaciteten för en 2-fältsväg. I den södra etappen däremot 
framstår dagens väg som tillräcklig även med en framtida 
trafikmängd 2040.)

18695

14100
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Landvettervägen, väg 535

2021-08-24

11

Standarden på Landvettervägen 
uppdateras nu av Trafikverket för 
ökad standard och kommer efter 
ombyggnationen att ha en 
acceptabel standard.

Dock går vägen bitvis nära 
bostadsbebyggelse och Partille 
önskar en mer stadsmässig 
utformning i sin ÖP.
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E20 och Partillemotet - Trafiksiffror
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• E20 – ÅDT 48444 (2019)
• Partillemotet – ÅDT 24160 (2020), kapacitet 29000 

med dagens utformning. Motet är med andra ord 
ej överbelastat och har ytterligare 
kapacitetsutrymme.

48444

24160
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Rv 40 och Partillemotet
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Standarden på E20 är god. 

Utformningen av Partillemotet är 
lite udda och standarden lägre än 
för tex Bårhultsmotet. Kapaciteten 
är dock fortfarande god och det 
finns utrymme för ytterligare trafik.

Utformningsmässigt klarar motet 
att hantera tung trafik.
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• 1. Säkerställ trafiksäkerheten (inklusive rådande viltproblematik)
• 2. Säkerställ framkomligheten för kollektivtrafiken
• 3. Förbättra förutsättningarna för cykelresande 

(kombinationsresan och långväga pendling)
• 4. Förbättra framkomligheten för personbil och lastbil (i första 

hand skapa ett jämt flöde)
• 5. Förbättra samspelet mellan trafik och befintlig och 

tillkommande bebyggelse (del av sträckan)
• 6. Minska vägens negativa omgivningspåverkan

2021-08-24
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TRV´s ÅVS från 2018 har identifierat sex kategorier av brister 
och behov:
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• Kollektivresande generellt:
Gör översyn av kollektivtrafikutbudet (linjesträckningar och trafikering), med syfte att förbättra vissa 
strategiska restidskvoter, främst för boende i Öjersjö (steg 1).
Gör kommunikationsinsats med syfte att visa på dagens faktiska kollektivtrafikutbud och de möjligheter som 
finns med kollektivresande idag (steg 1).
• Cykelresande generellt:
Gör kommunikationsinsats med syfte att visa på dagens faktiska cykelvägnät och de möjligheter som finns 
med cykelresande/cykelpendling idag (steg 1).
• Trafiksäkerhet:
Anlägg 2+1-väg med mittseparering (steg 4) eller  trimningsåtgärder för ökad trafiksäkerhet (steg 3) tex 
Trafiksäkerhetskamera, ATK (steg 1)
• Viltsäkerhet:
Anlägg viltpassage (steg 4) och anpassa viltstängsel (steg 3)
• Cykelresande:
Anlägg separat GC från Nya Öjersjövägen till Gamla Prästvägen (steg 3)

Härryda kommun har granskningssynpunkten att ytterligare en korsning måste skapas för industrietablering 
norr om Bårhults Företagspark. Möjligen kan det kompletteras med att man stänger Gamla Prästvägen.

2021-08-24
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TRV´s ÅVS från 2018 har identifierat ett antal åtgärder:

(Steg X) enligt TRV´s Fyrstegsprincip Page 256 of 874



Trafikverket bygger om väg 535:

TRV uppgraderar standarden på väg 535. 

Kapaciteten höjs och trafiksäkerheten ökar.

TRV bygger nu viltstängsel hela vägen ner till 
Gamla Prästvägen och precis söder om där 
planeras för en signalreglerad viltpassage för det 
utpekade viltstråket som går där. Det skall vara för 
större klövdjur. Passagen är ännu inte påbörjad. 
Söder om passagen ansluter man till det befintliga 
stängslet som går ner till den relativt nybyggda 
cirkulationen.

Page 257 of 874



• 8,2 fordonsförflyttningar/1000kvm Logistik
– Vilket ger ca 1255 fordon per dygn till och från området varav majoriteten är tunga transporter

– Max timmen ca 150 fordon per timme

• Bostäder 4-6 fordonsförflyttningar/bostad
– Vilket ger ca 200 fordon per dygn (detaljer nästa slide)

2021-08-24
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Uppskattning av trafikalstring för känslighetsanalys av vägnätet

Mycket grov uppskattning (baserat på standardvärden) – djupare analys krävs – detta är en känslighetsanalys 
för att kunna bedöma om vägnätet runt området har kapacitet 
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Trafikalstring bostäder
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TRV´s ÅVS från 2018 har gjort en prognos för trafikökningen
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Prognosresultat bygger på 
planerad framtida utveckling 
enligt ÖP för Härryda och 
Partille och på att den 
fördelning mellan 
färdmedlen som finns idag, 
gäller
även framöver. 
Trängselskattens nivå är 
realt oförändrad gentemot 
dagens nivå,
det vill säga den antas följa 
konsumentprisindex till år 
2040.
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Förslag till ny trafikstruktur

• Väg 535 förbi utredningsområdet får ny sektion, 
2+1-väg (2kf i södergående) och 2+2 i anslutning 
till föreslagen korsning

• Ny korsning, cirkulationsplats
• Korsningen med Gamla Prästvägen stängs
• Viltpassagen flyttas norr ut till dalgången precis 

söder om kommungränsen
• Ny busshållplats i anslutning ny korsning
• Nya gc-vägar, till och inom området
• Nya lokalvägar inom området samt en ny 

lokalväg som matar till Gamla Prästvägen

2021-08-24

20Page 261 of 874



2021-08-24

21Page 262 of 874



Ny korsning
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Ny tvåfältig cirkulation 
föreslås med en ytterradie 
på R25 m.
Viltstängsel dras in ca 50 
m på lokalvägen och 
korsningen förses med 
viltuthopp.
Ny busshållplats.
Gång och cykelbanorna 
knyts ihop i korsningen.
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Viltpassage

2021-08-24

23

Viltpassagen flyttas norrut och 
anläggs i sänkan strax söder om 
kommungränsen.

Korsningen med Gamla Prästvägen 
stängs.

Den planerade GC-banan ansluter 
genom viltstängslet och stängslet 
förses därför med viltuthopp. 
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TRV´s Samrådshandling från 2015 listar miljöåtgärder:
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TRV´s gjorde 2017 en utvärdering av viltåtgärder och utifrån 
det finns några viktiga aspekter att ha med:

Skapa täta stängsel
Ett stängsel som har full funktion är helt tätt där det sitter. Därför är 
det av största vikt att underhålla de stängsel som är uppsatta då de 
annars utgör en falsk trygghet för trafikanterna. Dessutom måste 
ändarna på stängslet i öppna marker avslutas så att eventuella djur 
blir synliga för trafikanter. Anslutnings vägar behöver kompletteras 
med stängsel som styr djuren bort från vägen och verkar 
avskräckande.

Hantera öppningar i stängslet
För att undvika många öppningar i stängselsystemet kan 
anslutningsvägar dras  om och samlas ihop för att ge färre, men 
bättre utformade. En utmaning är att det är svårt att få till helt täta 
stängsel vid trafikplatser. 

Uthopp som komplement till stängsel 
För att göra det möjligt för vilt att självmant lämna ett stängslat 
vägområde är uthopp, eller andra evakueringsmöjligheter, en möjlig 
åtgärd. Idén med uthopp är att vilt som tagit sig in på en väg med 
viltstängsel på ett säkert sätt också ska kunna lämna vägområdet (se 
figur 5.1.1). Uthoppet placeras med fördel i anslutning till en 
trafikplats, grind eller annan kritisk plats där det finns en risk att vilt 
tar sig in på vägen och kan där fungera som en nödutgång för viltet. 
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Passager
Det finns två möjliga typer av passager: planskilda passager 
och passager i plan. Planskilda passager – så som broar och 
portar av olika slag – minskar vägens barriäreffekt medan 
vägen vid passager i plan har en fortsatt hög barriäreffekt. 
Oavsett typ av passage är passagers potentiella effekt 
beroende av stängslets 
funktion och utformning. 

Planskilda passager 
Planskilda passager är broar och portar som antingen skapas 
specifikt för vilda djur eller som skapas för att fungera för 
både trafik och djur. Flera olika typer av planskilda passager 
förekommer och de olika typerna indikerar olika storlekar på 
passagen, exempelvis ekodukter, viltbroar. Planskilda 
passager möjliggör de mest trafiksäkra passagerna eftersom 
de gör att trafik och vilt/ren kan korsa varandras färdvägar 
utan att mötas med risk för kollision. 
Planskilda passager kan i vissa fall kombineras med mindre 
lokalvägar. Trafiken på dessa vägar bör dock inte överstiga 1 
000 fordon per dygn eftersom sådana trafikmängder minskar 
funktionen för vilt. Även passager i plan kan kombineras med 
öppningar för korsningar. Samtliga passager bör anläggas i 
linje med någon slags ledstruktur för att leda djuren i rätt 
riktning.
Instruktioner för utformning
I Krav för vägars och gators utformning (Trafikverket 2015b) 
finns en sammanställning över Trafikverkets krav för olika 
slags faunapassager. Där står bland annat att faunapassager 
i form av broar och portar ska vara lokalt anpassade, 
anslutna till den omgivande naturen och utformade efter 
målarternas specifika krav. 
Studier har visat att viltbroar/ekodukter inte bör vara smalare 
än 16 meter.  Samtidigt ökar inte funktionen (för vilt) om 
passagen överstiger 25 meter i  bredd. Funktionen beror i 
första hand på var i landskapet den är placerad och hur väl 
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Passager i plan - permanenta eller tillfälliga
Passager i plan är en öppning i stängsel och mitträcke där 
djur kan passera över vägbanan. Passager i plan kan 
sannolikt leda till att viltolyckorna minskar men det finns dock 
en risk att djuren viker av längs vägen och därmed inte 
lyckas passera, vilket ökar risken för olyckor. För att 
passagen ska fungera optimalt krävs att ledstrukturer till 
passagerna skapas. Detta är en utmaning eftersom det 
kräver att stängslet är tätt långa sträckor i närheten av 
passagen. 
Passager i plan kan också vara tillfälliga, vilket innebär att det 
är möjligt att öppna vissa sträckor i stängslet och mitträcket 
när djur ska ha möjlighet att passera. Detta är lämpligt vid tex 
renskötsel.
Instruktioner för utformning
För vilt är passager i plan olika effektiva beroende på hur stor 
trafikmängden är på vägen. Enligt Krav för vägars och gators 
utformning (Trafikverket 2015b) ska 
viltövergångsställen/passager i plan endast användas på 
vägar med en trafikmängd om mindre än 5 000 fordon per 
dygn, och endast på vägar utan mittbarriär. 
(Detta korrelerar till statistik som visar att vägar med en 
trafikmängd om 4 000–6 000 fordon/dygn har störst 
mortalitetsrisk för älg. På sådana vägar är trafikmängden inte 
tillräckligt hög för att avskräcka djuren, men tillräckligt hög för 
att skapa stor risk för olyckor.)

Viltvarning vid passager i plan
Vid passager i plan och andra områden där vilt riskerar att 
vandra in på vägområdet finns en stor risk för kollisioner. En 
möjlig åtgärd är därför att viltpassager i plan kompletteras med 
någon form av viltvarningssystem som varnar trafikanter när ett 
djur är i öppningen eller rör sig nära vägen. Åtgärden innebär, 
förhoppningsvis, att bilister sänker farten innan de passerar 
djuren. Det är dock inte fastställt hur varningssystem bör vara 
utformade för att få önskvärd effekt. 
En annan utmaning med varningssystem är att de kräver 
strömförsörjning vilket kan vara ett problem. 
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TRV´s Pilotprojekt Vilt från 2018 ger förslag:

Faunapassager i plan 
På stängslade vägar med lägre trafikvolym har kan man anlägga
faunapassager i plan. I sin enklaste form har viltstängslet bara 
tagits bort på var sida vägen och djuren kan vandra över 
vägområdet. Det finns även passager där viltstängslet är 
anpassat och vinklat för bästa funktion. 

Viltvarningssystem 
Vill man öka säkerheten i viltövergångstället kan platserna förses 
med ett system för detektering och varning av vilt (Huijser m fl
2009). Systemens syfte är att varna trafikanter och/eller minska 
fordonens hastighet när vilda djur finns i faunapassagens 
omedelbara närhet. Tydlig varning för vilt, gärna kombinerad med 
hastighetssänkning och kameraövervakning, som ges vid de 
tillfällen som djur befinner sig intill en passage, kan vara 
kostnadseffektiva trafiksäkerhetsåtgärder, men det är oerhört 
viktigt att systemen fungerar tillfredsställande i och med att det 
kan vara stora mängder passager av vilt genom dessa passager 
(Olsson 2012, Lindqvist och Olsson in prep). Det är också 
oerhört viktigt att vägmiljön på platsen är anpassad till faunan, 
vilket innebär att hastigheten bör vara sänkt och att inga 
vajer-räcken eller dylikt försvårar passage för djuren (Huijser m fl
2009). 
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Slutsats - Analys

• TRV tar höjd för utveckling – kapacitet och utformning ”klarar” mer trafik på väg 535 (dock ej förbi 

området sam ligger sist i planeringen)
• Sträckan genom utredningsområdet är den som har sämst standard när resten av väg 535 uppdaterats 

(TRV avvaktar med åtgärder på grund av höga kostnader)
• Etableringen kan till stor del nyttja det som tidigare gjorts men måste anlägga en ny korsning
• Moten i söder och i norr (Bårhultsmotet respektive Partillemotet) har god kapacitet
• Det är korsningspunkterna längs med väg 535 som begränsar kapaciteten, inte väg 535 som sträcka
• Viltstråket och den nya signalreglerade passagen kommer i konflikt med föreslagen etablering
• Viltpassage i plan uppfyller egentligen inte TRVs riktlinjer på grund av för höga trafikflöden i framtiden

Exploateringen bedöms som möjlig utifrån trafikens kapacitet och den trafiktekniska utformningen av 
vägen är möjlig att få till god standard med viss ombyggnation, av främst anslutningspunkt.

2021-08-24
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2018-01-08

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§ 2      Dnr 2016KS242

Planbesked för del av Gökskulla 3:2 

 
Fastighetsägaren till Gökskulla 3:2 inkom den 4 april 2016 med en begäran om planbesked 
för utveckling av småhusbebyggelse i samklang med naturen inom del av Gökskulla 3:2 samt 
med en komplettering av ansökan den 30 maj 2017. De delar av Gökskulla 3:2 som ingår i 
ansökan ligger norr om befintlig bostadsbebyggelse i Gökskulla på gränsen mot Partille 
kommun.

Sektorn gör bedömningen att ansökan om planbesked för del av Gökskulla 3:2 ska avslås. 
Området ligger perifert i förhållande till befintlig offentlig och kommersiell service och de 
norra delarna även till kollektivtrafik samt gång- och cykelvägar. Kommunstyrelsens mål om 
att 80 % av nyproducerade bostäder ska ha tillgång till en attraktiv kollektivtrafik skulle inte 
stödjas genom den föreslagna byggnationen. Det långa avståndet till förskolor, skolor och 
annan service kan skapa ett behov av skolskjuts och ett allmänt transportbehov eftersom 
bostadstillskottet inte är tillräckligt för utbyggnad och utveckling av service i området. 
Dessutom måste Gamla Prästvägens möjligheter att klara av en eventuell trafikökning till 
följd av en exploatering utredas när Gamla Prästvägens utfart mot Väg 535 stängs med 
anledning av att Trafikverket ska bygga en ekodukt.

Gökskulla 4:2 och del av Gökskulla 3:2 ligger utanför gränsen för utvecklingsområde för 
Landvetter i ÖP2012 och utanför sammanhållen bebyggelse. Fastigheterna är redovisade som 
övrig mark, huvudsakligen skogsbruk. Enligt översiktsplanens rekommendationer ska ingen 
ny bostadsbebyggelse tillåtas utanför utvecklingsområdena väster om flygplatsen. Föreslagen 
utveckling är därför inte förenligt med kommunens långsiktiga planering och utbyggnad av 
kommunal service samt infrastruktur med mera. Fastigheterna ingår inte heller i gällande 
bostadsförsörjnings-program för perioden 2017-2021 eller inom framtida utbyggnadsområde 
för perioden 2022-2026. Exploatering inom fastigheterna är inte heller förenlig med 
Göteborgs-regionens strukturbild, vilken bland annat anger att regionen ska växa utmed stråk 
samt i kärnor. Fastigheten ligger utanför Landvetter tätort.
Bebyggelsen i Tahult är idag utspridd i mindre enklaver ofta bestående av långa gamla 
skiften. Möjligheterna att medge viss förtätning av bebyggelsen i Tahult bör studeras i 
program alternativt ny översiktsplan.

Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 10 oktober 2017.

Kommunstyrelsens behandling
 
Yrkande

Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen avslår ansökan om planbesked för del av 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2018-01-08

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

Gökskulla 3:2 enligt 5 kap 5 § plan- och bygglagen (2010:900) samt att prövning om 
planläggning inom del av Gökskulla 3:2 ska ske i arbetet med ny kommunal översiktsplan.

Proposition

Efter ställd proposition på Per Vorbergs yrkande finner ordföranden att kommunstyrelsens 
beslutat bifalla yrkandet.

Beslut

Kommunstyrelsen avslår ansökan om planbesked för del av Gökskulla 3:2 enligt 5 kap 5 § 
plan- och bygglagen (2010:900).

Prövning om planläggning inom del av Gökskulla 3:2 ska ske i arbetet med ny kommunal 
översiktsplan.

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

Sammanträdesdatum 
2020-08-27 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 278        Dnr 2020KS170 

Planbesked för del av Gökskulla 3:33  

  
På grund av jäv deltar inte Bengt Johansson (M) i handläggning och beslut av detta ärende. 
 
Schakt i Väst AB inkom den 28 februari 2020 med en ansökan om planbesked för del av 
fastigheten Gökskulla 3:33, belägen ca 4,5 kilometer nordväst om centrala Landvetter. 
Ansökan avser möjligheten att utveckla området med lokaler för kontor, lager och verkstäder, 
samt markytor för uppställning av fordon och maskiner. Sökanden äger inte den aktuella 
delen av fastigheten ännu. 
 
Sektorn för samhällsbyggnad föreslår att ansökan om planbesked avslås. Sektorns 
ställningstagande grundar sig i en helhetsbedömning där följande faktorer beaktats: 

 Föreslagen planläggning omfattar ett mindre område som riskerar att försvåra eller 
omöjliggöra eventuell fortsatt utveckling av verksamhetsmark intill. Planläggning av 
verksamhetsmark och infrastruktur bör ske samlat så att utbyggnaden sker ekonomiskt 
rationellt. 

  
 Risk för konflikt med pågående arbete på Trafikverket med trafiksäkra miljöer längs 

Landvettervägen/väg 535. 
  

 Områdets betydelse som naturmiljö för biologisk mångfald, människor och djur. 
Området utgör en grön kil i Härryda kommuns tolkning av regionens strukturbild, där 
utveckling ska ske i kollektivtrafikstråk, omgivna av naturområden, s.k. gröna kilar. 

  
 Risk för köbildning på Landvettervägen på grund av tillkommande trafik och 

fordonsslag (schaktmaskiner) 
  

I kommunens översiktsplan antagen 18 juni 2012 (ÖP 2012) är området delvis utpekat som 
utbyggnadsområde för verksamheter på lång sikt. Arbete pågår med upprättande av en ny 
översiktsplan som planeras kunna antas under 2022. 
  
Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 22 juni 2020. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen avslår ansökan om planbesked för del av Gökskulla 3:33 enligt 5 kap. 5 § 
plan- och bygglagen (2010:900). 
 

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

Sammanträdesdatum 
2020-08-27 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sektorn för samhällsbyggnad 
Anna Wallin 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-08-23   
 

 
 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Diarienummer 
2013KS63 214 

 

 

Modifierat uppdrag för planarbete på Bocköhalvön 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att justera kommunstyrelsens beslut den  
25 september 2017 § 264 och uppdrar åt förvaltningen att ta fram ett förnyat  
granskningsförslag med cirka 80 nya bostäder med blandade bostadstyper 
med upp till två våningar i höjd.  
 
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunfullmäktige uppdrog åt förvaltningen den 14 november 2016 § 148 
att tillsammans med den politiska arbetsgruppen för planer ta fram ett 
beslutsunderlag för vad som är den politiska viljan med detaljplanearbetet 
för Bocköhalvön.  
 
Kommunstyrelsen beslutade den 25 september 2017 § 264 att uppdra åt 
förvaltningen att utifrån plangruppens förslag till politisk viljeinriktning ta 
fram förnyat granskningsförslag. Detta beslut kompletterades med kommun-
styrelsens beslut den 29 april 2020 § 178 att arbeta med inriktningen att 
utbyggnad ska ske med kommunalt VA inom detaljplanearbetet för 
Bocköhalvön.  
 
Mot bakgrund av ökat kunskapsläge rörande bland annat natur, kultur, 
trafikbullerförutsättningar, enskilda önskemål om exploatering samt 
ekonomiska konsekvenser av mindre antal byggrätter har antalet föreslagna 
bostäder inom området setts över. Förvaltningen bedömer att det skulle vara 
möjligt att möjliggöra cirka 80 nya byggrätter inom området samtidigt som 
natur- och kulturvärden värnas och återskapas.  
 
Med anledning av detta föreslår förvaltningen att kommunstyrelsen uppdrar 
åt förvaltningen att ta fram ett förnyat granskningsförslag med cirka 80 nya 
bostäder med blandade bostadstyper med upp till två våningar i höjd, att den 
äldre parken inom del av Hindås 1:433 restaureras och återskapas samt att 
befintlig tennisbana bevaras.  
 
Områdets särart föreslås beaktas också genom bullerskärmning med hjälp av 
byggnader och lokala åtgärder istället för en bullerskärm med anledning av 
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behovet av en bullerdämpande åtgärd mot väg- och tågtrafiken i områdets 
södra del.  
 
Förvaltningen föreslår även att politisk viljeinriktning beslutad av kommun-
styrelsen den 25 september 2017 § 264 fortsätter att gälla med undantag av 
inriktningen att tillskapa cirka 70 nya bostäder i blandad bebyggelse samt att 
inriktningen att utbyggnad ska ske med kommunalt VA inom detaljplane-
arbetet för Bocköhalvön beslutad av kommunstyrelsen den 29 april 2020 § 178 
fortsätter att gälla.  
 
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 23 augusti 2021  
 Kommunfullmäktiges beslut den 14 november 2016 § 148 
 Kommunstyrelsen beslut den 25 september 2017 § 264 
 Kommunfullmäktiges beslut den 16 oktober 2017 § 158 
 Kommunstyrelsen beslut 29 april 2020 §178 
 Illustration 8 september 2021 

 
 
Ärendet 
Bakgrund 
Detaljplanen för Hindås 1:3 m fl, Bocköhalvön påbörjades 2013. 
 
Förslag till detaljplan var föremål för samråd sommaren 2015 och gransk-
ning hösten 2016. Boende och andra kommuninvånare, föreningar, myndig-
heter, bolag med flera hade då möjlighet att framföra synpunkter på för-
slagen.  
 
Den 14 november 2016 § 148, efter genomförd granskning av detaljplanen, 
beslutade kommunfullmäktige i samband med beslut om verksamhetsplan 
för år 2017 att stoppa arbetet med detaljplan för Bocköhalvön för att göra ett 
omtag i arbetet. Kommunfullmäktige uppdrog även åt förvaltningen att  
tillsammans med den politiska arbetsgruppen för planer ta fram ett besluts-
underlag för vad som är den politiska viljan med detaljplanearbetet för 
Bocköhalvön. I uppdraget ingick att politiker och förvaltning skulle föra en 
dialog med medborgare och sakägare. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 16 oktober 2017 § 158 om uppdrag 
gällande omstart av planarbete Bocköhalvön att uppdraget från kommun-
fullmäktige § 148/2016 är genomfört och därmed avslutat.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 25 september 2017 § 264 att uppdra åt förvalt-
ningen att utifrån plangruppens förslag till politisk viljeinriktning ta fram 
förnyat granskningsförslag. 
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Kommunstyrelsen beslutade 29 april 2020 §178 att uppdra åt förvaltningen 
att arbeta med inriktningen att utbyggnad ska ske med kommunalt VA inom 
detaljplanearbetet för Bocköhalvön.  
 
Revidering av och nya utredningar efter granskning 
Med anledning av uppdraget att ta fram ett förnyat granskningsförslag med 
nya förutsättningar har ett antal utredningar behövt revideras och 
kompletteras. För att belysa Bocköhalvöns natur- och kulturvärden och 
särart har två helt nya utredningar tagits fram. Dels har en groddjurs-
inventering och dels har en kulturhistorisk konsekvensbeskrivning tagits 
fram. Dessutom har en kompletterande bullerutredning tagits fram. 
 
Den kulturhistorisk konsekvensbeskrivningen redovisar och beskriver bland 
annat områdets kulturhistoriska sammanhang och värdebärande karaktärs-
drag samt konsekvenserna på värdena av detaljplanens genomförande. 
Utredningen redovisar även antikvariska rekommendationer och riktlinjer 
för möjligheten att bevara och utveckla kulturvärden vid en exploatering.  
 
Bullerutredningen redovisar möjligheter att hantera bullerproblematiken i 
planområdets södra del genom placering av byggnad istället för med hjälp 
av bullerskärm. 
 
Mot bakgrund av ökat kunskapsläge rörande bland annat natur, kultur, 
trafikbullerförutsättningar, enskilda önskemål om exploatering samt  
ekonomiska konsekvenser av färre antal byggrätter har antalet föreslagna 
bostäder inom området setts över. Förvaltningen bedömer att det skulle vara 
möjligt att möjliggöra cirka 80 nya byggrätter inom området samtidigt som 
natur- och kulturvärden värnas och återskapas. Exempelvis föreslås befintlig 
tennisbana med klubblokal bevaras och en äldre enskild park inom del av 
Hindås 1:433 restaureras för att kunna brukas som en offentlig park och 
mötesplats. Vidare föreslås bullerproblematiken i planområdets södra del 
hanteras genom bullerskärmning med hjälp av byggnader och lokala 
åtgärder inom kvartersmark.  
 
Ekonomiska konsekvenser av alternativen 

Fler nya byggrätter innebär bättre kostnadstäckning för Härryda Vatten och 
Avfall AB. Motsvarande gäller även för Härryda Energi AB.  
 
Fler nya byggrätter innebär även att inkomster för kommunen i form av 
planavgifter blir högre samt att befintliga bebyggda fastigheter kommer att 
få lägre gatukostnader.  
 
Återställande av parkmiljö innebär att skattepengar behöver tillsättas för 
genomförande av parken.   
 
Incitament från fjärrvärmeleverantör att anlägga fjärrvärme till och inom 
planområdet blir större om förslaget innebär fler nya byggrätter.  
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Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen föreslår mot bakgrund av ökat kunskapsläge, enskilda 
exploateringsönskemål och ekonomiska konsekvenser av färre byggrätter att 
kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att ta fram förnyat gransknings-
förslag med cirka 80 nya bostäder med blandade bostadstyper med upp till 
två våningar i höjd.  
 
Exploatering ska ske med hänsyn till områdets natur- och kulturvärden och 
områdets särart. Bland annat ska den äldre parken inom del av Hindås 1:433 
restaureras och återskapas och tennisbana med klubblokal bevaras.  
 
Förvaltningen föreslår även att politisk viljeinriktning från 2017 fortsätter 
att gälla med undantag av inriktningen att tillskapa cirka 70 nya bostäder i 
blandad bebyggelse samt att inriktningen att utbyggnad ska ske med 
kommunalt VA inom detaljplanearbetet för Bocköhalvön från 2019 
fortsätter att gälla.  
 
Förvaltningen bedömer att en god avvägning mellan enskilda och allmänna 
intressen kan göras med dessa förutsättningar som grund för det fortsatta 
planarbetet.  
 
 
 
 
 
Anders Olsson Therese Axenborg 
Samhällsbyggnadschef T.f. plan- och bygglovschef 
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HÄRRYDA KOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

Signatur justerande 

v/_,,W' 

vvnl 

Sammanträdesdatum Sida 

2016-11-14 18 

Kf § 148 Dnr 2015KS658 042 

BUDGET /PLAN 2017-2021 MED TILLHÖRANDE STYRDOKUMENT 

Härryda kommun har ett fastställt arbetssätt för långtidsplanering. Förslag till 
budget/plan från partierna behandlas som ett förslag "paket". Det innebär att 
partiernas förslag ska innehålla nedanstående delar som är en del i långtids
planeringen. 

Bostadsförsörjningsprogram 2017-2021 
Bostadsförsörjningsprogrammet är en del av kommunens långsiktiga arbete 
med planförsörjning och investeringsbudget. På kort sikt utgör programmet 
underlag för detaljplaneläggning, projektering och för upprättande av 
befolkningsprognosen. 

Mål för god ekonomisk hushållning 
I kommunallagen anges att det för ekonomin ska anges de finansiella mål och 
riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. För verksam
heten ska också anges mål och riktlinjer/verksamhetsmål som är av betydelse 
för en god ekonomisk hushållning. 

Driftbudget, inklusive verksamhetsplan och verksamhetsmålför år 2017-
2019 samt investeringsbudget 2017-2021 
Varje år ska en budget upprättas för nästa kalenderår samt en plan för de 
kommande tre åren för driftbudget och fem åren för investeringsbudget. 
Budgetåret utgör första året i planen. 

Exploateringsbudget 2017-2021 
Varje år upprättas en exploateringsbudget som redovisar de exploaterings
projekt som är aktuella för planperioden. 

Lokal resursplan 2017-2021 
En del i långtidsplaneringen är upprättandet av en samlad lokalresursplan 
(LRP) för den kommunala verksamheten. 

Utdebitering 2017 
Kommunfullmäktige ska varje år fastställa utdebiteringen för kommande år. 

Utdragsbestyrkande 
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justerande

forts Kf $ 148

Långfris tig uppl åning 2 0 I 7
Utifrån investeringsbudgeten bedöms ett behov finnas av långfristig upp-
låning under 2017.

Anslagsbindning 2017
Anslagsbindningsnivån fastställs varje år for drift- och investeringsbudget.

Uppdrag
I samband med budgetlplan f,rnns möjlighet att i partiernas florslag lämna
uppdrag till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet i $ 318/2016

Kommmunfullmäktiges behandlin g

Yttranden

Per Vorberg (M), Mats V/erner (S), Hans Hofflander (L), Eva Rydén (C),
Calle Johansson (SD), Roland Jonsson (MP), Leif-Ove Bohlin (KD), Kersti
Lagergren (M), Bengt Andersson (V), Anna Palmér (S), Ronny Sjöberg (C),
Steinar Walsö Kanstad (KP), Siw Hallbert (S), Thomas Gustavsson (S),
Marcus Berggren (MP), Leif Persson (-), Anders Halldén (L), Pär Lundqvist
(L), Erik Lagerström (L), Björn Magnusson (S), Robert Langholz (S) och
Ing-Marie Samuelsson (S).

Yrkønden

Per Vorberg (M) yrkar med instämmande av Hans Hofflander (L), Leif-Ove
Bohlin (KD), Kersti Lagergren (M), Ronny Sjöberg (C), Steinar Walsö
Kanstad (KP), Anders Halldén (L), Eva Rydén (C), Pär Lundqvist (L) och
Erik Lagerström (L) bifall till kommunstyrelsens lorslag enligt bilaga 4.

Mats Wemer (S) yrkar med instämmande av Anna Palmér (S), Siw Hallbert
(S) och Thomas Gustavsson (S) bifall till ftirslag till budgetþlan for 20ll-
2021 enlig! bilaga 5.

Calle Johansson (SD) yrkar bifall till forslag till budget/plan for 2017-2021
enligt bllaga 6.

IA/n/

1)(,

ry

ragsbestyrkande
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forts Kf $ 148

Roland Jonsson (MP) yrkar med instämmande av Marcus Berggren (MP)
bifall till forslag till budgetþlan2017-2021 enligt bilagaT.

Bengt Andersson (V) yrkar bifall till forslag till budget/plan ftjr 2017-2021
enli$ bilaga 8.

Propositionsordning

Ordfloranden redovisar att hon ftirst kommer att ställa proposition på
kommunstyrelsens florslag och ovanstående yrkanden i sin helhet från Mats
Wemer, Calle Johansson, Roland Jonsson och Bengt Andersson.

Kommunfullmäktige godkänner redovisad propositionsordning.

Proposítíon

Efter ställd proposition på kommunstyrelsens forslag och ovanstående
yrkanden från Mats W'erner, Calle Johansson, Roland Jonsson och Bengt
Andersson finner ordfloranden att kommunfullmäkti ge beslutat bifalla
kommunstyrelsens ftirslag.

Votering begäres.

Ordfloranden meddelar att kommunstyrelsens forslag är huvudforslag.

Motförslag

Följ ande yrkanden kvarstår:

Mats Werners yrkande
Calle Johanssons yrkande
Roland Jonssons yrkande
Bengl Anderssons yrkande

Efter ställd proposition finner ordforanden att fullmäktige beslutat att
Mats Werners yrkande ska vara motforslag i huvudvoteringen.

Signatur justerande

lryl/W

.2Æ,
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Huvudvoteríng

Följande voteringsproposition godkännes.

Den som bifaller kommunstyrelsens florslag röstar Ja. Den som bifaller Mats
Werners yrkande röstar Nej.

Voteringen utfaller sà att 28ledamöter röstar Ja, 13 röstar Nej och 9 Avstår,
bilaga 9 voteringslista.

Kommunfullmäkti ge har således be slutat bifalla kommunstyrel sens forslag.

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens ftirslag

Fullmäktige fastställer bostadsflorsörjningsprogram flor perioden 2017-2021
enligt forvaltningens forslag daterat den 14 juni 2016 med tillägg och
ändringar enligt bilaga 4.

Fullmäktige fastställer mål for god ekonomisk hushållning ftir perioden
2017-2019 enligt fiirvaltningens forslag daterat den 14 juni 2016 med
ändring enligt bllaga 4.

Fullmäktige fastställer driftbudget inklusive verksamhetsplan flor 2017 och
plan lor 2018-2019 enligt samt investeringsbudget for 2017-2021med tillägg
och ändringar enligt bllaga 4.

Ful lmäkti ge fastställer exploateringsbudget flor p eriode n 20 I 7 -2021 enli gt
florvaltningens florslag daterat den 14 juni 2016.

Fullmäkti ge fastställer lokalresursplan ft)r perioden 20 I 7 -202I enli gt
florvaltningens ftirslag dateral den 14 juni 2016 med tillägg och ändringar
enligt bllaga 4.

Fullmäktige fastställer den kommunala utdebiteringen for ân 2017 till20,62
per skattekrona enligt bilaga 4.

gnatur justerande

llwlt

-fJr"
)Y
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Fullmäktige beslutar att långfristig upplåning får ske år 2017 med 295 mnkr
upp till maximal långfristig skuld pâ795 mnkr enligt bilaga 4.

Fullmäktige beslutar att anslagsbindning for drift- och investeringsbudget ska
ske enligt bilaga 4.

Fullmäktige lämnar uppdrag åt kommunstyrelsen enligt bllaga 4.

Mot beslutet reserverar sig Ardian Avdullahu (S), Birgitta Eriksson (S),
Thomas Gustavsson (S), Ing-Marie Samuelsson (S), Robert Langholz
(S), Anna Palmér (S), Björn Magnusson (S), Siw Hallbert (S), Patrik
Linde (S), Ulla-Karin Johansson (S), Roland Jonsson (MP), Lina
Eiserman Ålund (MP), Birgitta Olsson (MP), Marcus Berggren (MP),
Jennie Çellgren (V), Bengt Andersson (V), Calle Johansson (SD), Boris
Leimar (SD), Anders Johansson (SD) och Reine Wahlberg (SD).
Bilaga 10 skriftlig reservation från Mats V/erner (S).

WN

-l,t/¿

llvjU
Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-09-25

Nv HÄRRYDA
KOMMUN

ç 264 Dnr 20l7KS7l2

Uppdrag gällande omstart av planarbete Bocköhalvön

Kommunen har drivit ett detaljplanearbete i Hindås ftir området Bocköhalvön. I samband med

verksamhetsplan für är 2017 så tog kommunfullmäktige beslut om att stoppa arbetet med

detaljplan ftir Bocköhalvön für att göra ett omtag i arbetet.

Kommunfullmäktige uppdrog i $ 148/2016 till ftirvaltningen att tillsammans med den

politiska arbetsgruppen ftir planer ta fram ett beslutsunderlag ftir vad som är den politiska
viljan med detaljplanearbetet for Bocköhalvön. I uppdraget ingick att politiker samt

ft)rvaltning fijr en dialog med medborgare och sakägare.

Den politiska arbetsgruppen fiir planer har haft dialog med representanter ftir boende och

sakägare i området samt under senhösten 2016 och under vfuen2017 genomftirt möten med

fÌirvaltningen.

Den politiska arbetsgruppen fiir planer har därefter tagit fram ett ft)rslag till en politisk
viljeinriktning ftir Bocköhalvön, enligt bilaga.

Arendet behandlades på kommunstyrelsens informationssammanträde den I I september

2017. Förslagetàr politiskt utarbetat vilket innebär att ftirvaltningen inte bedömt effekterna
och lämnar därmed inte ft)rslag till beslut i sakfrågan.

Från sektorn ftir samhällsbyggnad ftireligger skrivelse daterad den l8 september 2017 samt

ftirslag på politisk viljeinriktning inñr detaljplan, Bocköhalvön, från kommunstyrelsens
plangrupp.

Kom munstyrelsens behandling

Yrkanden

Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen uppdrar åt ftirvaltningen att utifrån plangruppens

Ítirslag till politisk viljeinriktning ta fram ftirnyat granskningsforslag samt

att kommunstyrelsen ftireslår att kommunfullmäktige beslutar att uppdraget från kf $

148/2016 är genomfiirt och därmed avslutat.

Signatur justerande

/ ) l-/-'

"-r( /--t

Utdragsbestyrkande

Sida 9(34)
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Nv HARRYDA
KOMMUN

Patrik Linde (S) yrkar avslag på Per Vorbergs yrkande.

Efter ställd proposition på Per Vorberg och Patrik Lindes yrkanden finner ordftjranden att
kommunstyrelsen beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande.

Votering begäres.

Följ ande voteringsproposition godkännes.

Den som bifaller Per Vorbergs yrkande röstar Ja. Den som bifaller Patrik Lindes yrkande
röstar Nej.

Voteringen utfaller så att 8 ledamöter röstar Ja och 5 röstar Nej, bilaga I voteringslista.

Kommunstyrelsen har således beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande.

Beslut

Ko mmuns tyr e I s e n s fö r s I a g t i I I b e s lut i ko m munful I m cikt i ge

Kommunfullmäktige beslutar att uppdraget från kommunfullmäktige $ l4Sl2016 är genomftirt
och därmed avslutat.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att utifrån plangruppens ftirslag till politisk
vi lj e inriktning ta fram ftirnyat granskningsftirslag.

Från Patrik Linde (S), Thomas Gustavsson (S), RobertLanghotz (S), Siw Hallbert (S) samt
Roland Jonsson (MP), ftireligger protokollsanteckning.

Signatur justerande

ôvl
Utdragsbestyrkande

Sida 10(34)
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VOTERINGSLISTA
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-09-2s

Nv HARRYDA
KOMMUN

Voteringslista: $ 264

Ärende: Uppdrag gällande omstart av planarbete Bocköhalvön, 2017KS712

Voteringslista, bilaga L

Ledamot Ja Nej Avstår
Per Vorberg(M), ordfürande X

Patrik Linde(S), vice ordfìirande X

Evalotta Lilj enzin(M), ledamot X

Grim Pedersen(M), ledamot X

Kersti Lagergren(M), ledamot X

Hans Hofflander(L), ledamot X

Eva Rydén(C), ledamot X

Hfüan Eriksson(KD), ledamot X

Siw Hallbert(S), ledamot X

Roland Jonsson(MP), ledamot X

Thomas Gustafsson(S), ersättare X

Anders Johansson(SD), ersättare X

Robert Langholz(S), ledamot X

Resultat 8 5 0

U,ff- Sida 1(1)
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Protokollsanteckning S 12 på KS den 25 september

Dagens beslut handlar om att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare efter de
direktiv som tagits fram av majoriteten via plangruppen som en politisk viljeriktning för
Bocöhalvön.

Det är med stor oro som vi ser att det i majoritetens politiska viljeriktning inför
detaljplan Bocköhalvön finns en skrivning om att en samfällighet skall bildas som skall
ansvara för VA i området. Detta känns som ett risktagande som verkligen behöver
belysas och analyseras.

Vi vill se en utförlig genomgång av de problem som detta kan medföra på så väl lång som
på kort sikt. Denna genomgång bör ha som utgångspunkt att säkerställa kvaliteten på
vattnet i vår nya dricksvattentäkt. Det är viktigt att vi kan tillse att kommunens
innevånare även framöver får bra kvalitet på sitt dricksvatten.

Vi har vidare svårt att se vad konsekvenserna blir av, att enligt förslage! låta en
vägförening ta hand om vägarna i området. Det är av stor vikt att området blir
tillgängligt för allmänheten och inte bara få.

Qú,rLLiqsro
fr¡ctalðvUfqÅ^røLT,,þ\

V\?
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N'ìü HARRYDA
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Uppdrag gällande omstart av planarbete Bocköhalvön

Kommunen har drivit ett detaljplanearbete i Hindås for området Bocköhalvön. I samband med
verksamhetsplan flor år 2017 sätog kommunfullmäktige beslut om att stoppa arbetet med
detaljplan ftir Bocköhalvön for att göra ett omtag i arbetet.

Kommunfullmäktige uppdrog i $ 148/2016 till lorvaltningen att tillsammans med den
politiska arbetsgruppen ft)r planer ta fram ett beslutsunderlag ft)r vad som är den politiska
viljan med detaljplanearbetet ftir Bocköhalvön. I uppdraget ingick att politiker samt
lorvaltning flor en dialog med medborgare och sakägare.

Den politiska arbetsgruppen ftir planer har haft dialog med representanter for boende och
sakägare i området samt under senhösten 2016 och under våren 2017 genomlon möten med
ft)rvaltningen.

Den politiska arbetsgruppen lor planer har därefter tagit fram ett forslag till en politisk
viljeinriktning ftir Bocköhalvön, enligt bilaga.

Ärendet behandlades på kommunstyrelsens informationssammanträde den l1 september

2017 . Förslaget är politiskt utarbetat vilket innebär att florvaltningen inte bedömt effekterna
och lämnar därmed inte ftirslag till beslut i sakfrågan.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet i S 26412017 och beslutade då att uppdra åt

ftirvaltningen att utifrån plangruppens forslag till politisk viljeinriktning ta fram fornyat
granskningsflorslag samt att füreslå att kommunfullmäktige beslutar att uppdraget i kf $

14812016 är genomft)rt och därmed avslutat.

Kommunfullmäkti ge s behandling

Yttranden

Brita Dermark (KP), Robert Langholz (S), Thomas Gustafsson (S), Leif Persson (-), Per

Vorberg (M), Mikael Johannison (M), Ing-Marie Samuelsson (S), Ronny Sjöberg (C), Björn
Magnusson (S), Birgitta Eriksson (S) och Calle Johansson (SD).

Signatur justerande

.Nr\/4
Utdragsbestyrkande
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Yrkanden

Brita Dermark (KP) yrkar med instämmande av Per Vorberg (M) bifall till kommunstyrelsens
lorslag.

Leif Persson (-) yrkar med instämmande av Robert Langholz (S) åtenemiss. "Med anledning
av att endast det fåtal sakägare, d.v.s. boende på Bocköhalvön, har tillfrågats, och därmed inte
bredare medborgargrupper och intressenter- i enlighet med Alliansens budgethandlingar,
yrkar vi på återremiss."

Proposition

Återremiss

Efter ställd proposition på återremiss och avgörande idag finner ordforanden att ärendet ska

avgöras idag.

Votering begäres.

Följande voteringsproposition godkännes. Den som bifaller att ärendet ska avgöras idag röstar
Ja och den som bifaller Leif Perssons (-) yrkande röstar Nej. Voteringen utfaller sâ att32
röstar Ja,14 röstar Nej och 5 Avstår, bilaga 1 voterings-lista.

Kommunstyrelsen har således beslutat att ärendet avgörs idag.

Kommuns tyr e I s ens för s I a g

Efter ställd proposition på kommunstyrelsens forslag finner ordfloranden att fullmäktige
beslutat bifalla forslaget.

Beslut

Ko mmunful I mdkt i ge s b e s I ut i e nl i ghe t m e d ko mmun s tyr e I s e n s för s I a g

Kommunfullmäktige beslutar att uppdraget från kommunfullmäktige $ 148/2016 är genomft)rt

och därmed avslutat.

Signatur justerande

W lw
Utdragsbestyrkande
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Mot beslutet reseryerar sig: Patrik Linde (S), Birgitta Eriksson (S), Varinder Bajwa (S),

Thomas Gustafsson (S), Ing-Marie Samuelsson (S), Robert Langholz, (S), Lena Fredriksson
(S), Björn Magnusson (S), Siw Hallbert (S), Wiwiann Niklasson (S), Ulla-Karin Johansson
(S) och Leif Persson (-).

justerande

lfue- \_Ê

Utdragsbestyrkande
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Voteringslista: $ 158

Ärende: Uppdrag gällande omstart av planarbete Bocköhalvön, 20I7KS7 12

S 158, bilaga 1 voteringslista

Ledamot Ja Nej Avstår
Per Vorberg(M), ledamot X

Ingemar Lindblom(M), ledamot

Thomas Anderberg(M), ledamot

X

X

Jesper Alfvenstierna(M), ledamot X

X

X

X

Mikael Johannison(M), ledamot

Jan Andersson(M), ledamot

Evalotta Lilj enzin(M), ledamot

Grim Pedersen(M), ledamot X

X

X

X

Kersti Lagergren(M), ledamot

Bengt Johansson(M), ledamot

Hans Larsson(M), ledamot

Ronny Sjöberg(C), ledamot X

Eva Rydén(C), ledamot X

X

X

X

Erik Lagerström(L), ledamot

Hans Hofflander(L), ledamot

Ing-Marie Rydén Höök(L), ledamot

Pär Lundqvist(L), ledamot X

X

X

X

Anders Halldén(L), ledamot

Håkan Eriksson(KD), ledamot

Thomas Gustafsson(S), ledamot

Birgitta Eriksson(S), ledamot X

Ing-Marie Samuelsson(S), ledamot X

X

X

X

Robert Langholz(S), ledamot

Björn Magnusson(S), 2:e vice ordlorande

Siw Hallbert(S), ledamot

Wiwiann Niklasson(S), ledamot X

X

X

X

XLina Eiserman

Ulla-Karin Johansson(S), ledamot

Kerstin Sandberg(V), ledamot

Roland Jonsson(MP), ledamot

,ledamot
Marcus Berggren(MP), ledamot X

X

X

X

Leif Persson(-), ledamot

Brita Dermark(KP), ledamot

Calle Johansson(SD), ledamot

Sebastian Johansson(SD), ledamot X

Anders Johansson(SD), ledamot X

N4 R-YÞÑ(
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Reine Wahlberg(SD), ledamot X

Jan-Inge Forsberg(SP), ledamot X

Mafin Lamprecht(SP), ledamot X

XLennart Winqvist(SP), ledamot

Maria Komevik Jakobsson(C), ordlorande X

X

X

X

Ann-Christin Granlund(M), ersättare

Weine Samuelsson(M), ersättare

Anders Norlin(M), ersättare

Madeleine Söderlund(KD), ersättare X

Patrik Linde(S), ersättare X

X

X

X

Varinder Bajwa(S), ersättare

Lena Fredriksson(S), ersättare

Bengt Andersson(V), ersättare

Ahmad Ahmadi(MP), ersättare X

L4 5

X

32

Boris Leimar(SD), ersättare

Resultat
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-04-29 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

§ 178 Dnr 2013KS63

Avbryta detaljplanearbete för Hindås 1:3 m.fl., Bocköhalvön 

Detaljplanen för Hindås 1:3 m.fl., Bocköhalvön påbörjades 2013. Kommunfullmäktige 
beslutade den 16 oktober 2017 § 158 om uppdrag gällande omstart av planarbete 
Bocköhalvön. I samband med verksamhetsplan för år 2017 tog kommunfullmäktige beslut om 
att stoppa arbetet med detaljplan för Bocköhalvön för att göra ett omtag i arbetet. 
Kommunfullmäktige uppdrog till förvaltningen att tillsammans med den politiska 
arbetsgruppen för planer ta fram ett beslutsunderlag för vad som är den politiska viljan med 
detaljplanearbetet för Bocköhalvön. 

Sedan 2017 har sektorn för samhällsbyggnad arbetat för att finna en utformning av 
detaljplanen med syfte att ta hänsyn till boende och närboendes viljor samt kommunstyrelsens 
uppdrag. Det har visat sig svårt att finna en sådan väg varför sektorn föreslår att detaljplanen 
avbryts. 

Sektorn har gjort en översiktlig bedömning över vilka ekonomiska konsekvenser det får för 
kommunen om detaljplanen antas respektive avbryts. De områden som analyserats är 
utbyggnad av väg, ledningar för dricksvatten och avlopp samt bullerskydd och inlösen av 
privatägd mark. Sammanfattningsvis är de ekonomiska konsekvenserna för kommunen små 
oavsett alternativen att anta respektive avbryta detaljplan. Sektorn föreslår att kommunalt 
vatten och avlopp byggs ut till samtliga fastigheter på Bocköhalvön eftersom de enskilda 
avloppen idag har dålig standard.  

Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 18 mars 2020. 

Ajournering 
Sammanträdet ajourneras kl. 17:20-17:55 och 17:57-18:00. 

Kommunstyrelsens behandling 

Yrkande  
Per Vorberg (M) yrkar med instämmande av Patrik Linde (S) att kommunstyrelsen beslutar att 
inte avbryta detaljplanen för Hindås 1:3 m.fl., Bocköhalvön, samt att kommunstyrelsen ger 
förvaltningen i uppdrag att arbeta med inriktningen att utbyggnad ska ske med kommunalt 
VA inom detaljplanearbetet för Bocköhalvön.  

Proposition  
Efter ställd proposition på Per Vorbergs yrkande finner ordföranden att kommunstyrelsen 
beslutat bifalla yrkandet.  

8 / 63Page 295 of 874



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-04-29 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att inte avbryta detaljplanen för Hindås 1:3 m.fl., Bocköhalvön. 

Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att arbeta med inriktningen att utbyggnad ska ske 
med kommunalt VA inom detaljplanearbetet för Bocköhalvön. 

---------------------- 

Paragrafen är justerad 
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Yttrande om regional fysisk planering enligt plan- och 
bygglagen – Västra Götalandsregionen som 
regionplaneorgan 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar Yttrande om regional fysisk planering enligt plan- 
och bygglagen (PBL) – Västra Götalandsregionen (VGR) som 
regionplaneorgan från sektorn för samhällsbyggnad som eget yttrande till 
VGR. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Remissen har sin bakgrund i revideringar av plan-och bygglagen (2010:900) 
PBL om regional fysisk planering som började gälla den 1 januari 2019 
utifrån att nu kan endast Västra Götalandsregionen utgöra så kallat 
regionplaneorgan i Västra Götaland. Remisstiden är till 30 september 2021. 
VGR har fått frågan från Finansdepartementet om det finns förutsättningar 
att kunna omfattas av lagen. Med denna remiss önskar VGR få 
kommunernas och kommunalförbundens synpunkter och inställning i 
frågan.  
Kommunen ställer sig inte bakom en hemställan.  
Ur kommunens perspektiv är VGR inte rätt avgränsning för en regional 
fysisk planering. VGR omfattar ett stort geografiskt område och det är en 
utmaning att se vilka frågor som är gemensamma.  
I nuläget finns det osäkerheter i förhållandet mellan en regional planering 
och det kommunala självstyret som behöver klarläggas.   
 
Behov av regional fysisk planering finns kopplat till den tillväxt som 
planeras för och sker i Göteborgsregionen.  

 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 19 augusti 2021 
 Yttrande om regional fysisk planering enligt plan- och bygglagen – 

Västra Götalandsregionen som regionplaneorgan 8 juli 2021 
 Remissbrev om regional fysisk planering enligt plan- och bygglagen 

– VGR som regionplaneorgan 
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 Remissunderlag – remiss om regional fysisk planering enligt plan- 
och bygglagen – VGR som regionplaneorgan 

 
Ärendet 
Kommunen har mottagit en remiss från VGR om regional fysisk planering 
enligt PBL – VGR som regionplaneorgan.  
 
Bakgrund 
Med revideringen av PBL som började gälla 1 januari 2019 inträdde 
förändringar om regional fysisk planering. En del av förändringen var att 
endast regionutvecklingsansvariga kan utgöra så kallat regionplaneorgan. I 
denna region innebär det att endast Västra Götalandsregionen kan vara ett 
regionplaneorgan enligt PBL.  
För att formellt bli ett regionplaneorgan ska en region hemställa till 
regeringen om att ansvara för regional planering. Enlig lagen är det 
obligatoriskt för Stockholm län och Skåne län med regional fysisk 
planering. VGR har fått frågan från Finansdepartementet om regionen 
bedömer om det finns förutsättningar att kunna omfattas av lagen. Regionen 
ställer sig positiva till att bereda och utreda frågan under förutsättning att det 
finns stöd från kommunerna. 
Riksdagen gjorde också ett så kallat tillkännagivande till regeringen om att 
regeringen ska ”ta nödvändiga initiativ till att utveckla reformen så att den 
omfattar fler län”.  
Lagen förändrades utifrån Bostadskommitténs utredning SOU 2015:59 En 
ny regional planering – ökad samordning och bättre bostadsförsörjning.  
Syfte med remissen 
VGR har fått frågan från Finansdepartementet om regionen bedömer om det 
finns förutsättningar att kunna omfattas av lagen.  
Regionen önskar med remissen få kommunernas och kommunalförbundens 
synpunkter och inställning i frågan.  
Vad innebär att utgöra regionplaneorgan 
Ett regionplaneorgan ska enligt PBL:  

 Utreda regionala frågor av betydelse för länets fysiska miljö 

 Upprätta, aktualitetspröva och ändra en regionplan 

 Lämna underlag om regionala frågor av betydelse för länets fysiska 
miljö till länsstyrelsen, berörda myndigheter, berörda regioner, 
kommuner, regionala kollektivtrafikmyndigheter  

 Yttra sig över översiktsplaner och dess förhållande till regionplan 

 Verka för insatser som kan bidra till att det långsiktiga behovet av 
bostäder kan tillgodoses 

 Verka för insatser som kan bidra till att minska länets 
klimatpåverkan och dess effekter.  
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Förvaltningens bedömning 
Hemställan 

Kommunen ställer sig inte bakom en hemställan. I remissen finns inte 
tillräckligt underlag och inte heller något utarbetat förslag på hur en regional 
fysisk planering enligt PBL skulle genomföras för att kunna ta en annan 
ställning. 

Samverkan och roller 

Utifrån remissunderlaget och svårigheten att se vilka frågor som är 
gemensamma inom VGR föreslår inte kommunen någon samverkansform. 
Det är regionen som behöver utveckla underlaget och utreda möjliga 
strukturer och olika parters roller och medverkan. Det är viktigt att också 
inkludera kommunalförbunden. 

I nuläget finns det osäkerheter i förhållandet mellan en regional planering 
och det kommunala självstyret som behöver klarläggas.  

Behov och betydelse av regional fysisk planering  

Oavsett form för hantering av fysisk planering finns behov även på regional 
nivå för att förmedla en helhetsbild.  

Utöver ett helhetsperspektiv kan kommunen med sin placering i 
Göteborgsregionen se behov av gemensam hantering av olika frågor kopplat 
till att skapa förutsättningar för tillväxt och attraktivitet samt att hantera 
effekter av en tillväxt, till exempel storskalig teknisk försörjning. 
Kommunen kan också se att det kommer variera över tid både med 
avseende på behovet i stort samt vilka frågor som kan vara aktuella att 
hantera. 

För att hantera detta ser inte kommunen att VGR är rätt avgränsning för en 
regional fysisk planering. VGR omfattar ett stort geografiskt område och 
många kommuner med olika förutsättningar. Det är en utmaning att se vilka 
frågor det skulle kunna finnas förutsättningar för att hantera gemensamt 
inom VGR.  
 
 
 
 
Anders Olsson Therese Axenborg 
Samhällsbyggnadschef T.f. plan- och bygglovschef 
 

Page 301 of 874



  

 

 
Västra Götalandsregionen  
RS 2021-01146  
regionstyrelsen@vgregion.se 

Sektorn för samhällsbyggnad  
Therese Axenborg 
 

 

Datum   Dnr  
2021-08-19   2021KS381 211 

 

 

 
 

 

H
K1

00
1,

 v
1.

0,
 2

01
6-

03
-0

9 
   

 
Yttrande om regional fysisk planering enligt plan- och 
bygglagen – Västra Götalandsregionen som 
regionplaneorgan  
 
 

Kommunen har tagit del av remissbrev med frågeställningar samt 
remissunderlag om regional fysisk planering enligt plan- och bygglagen 
(PBL) – Västra Götalandsregionen (VGR) som regionplaneorgan. Härryda 
kommun lämnar här sitt svar. 

Hemställan 

Kommunen ställer sig inte bakom en hemställan. I remissen finns inte 
tillräckligt underlag och inte heller något utarbetat förslag på hur en regional 
fysisk planering enligt PBL skulle genomföras för att kunna ta en annan 
ställning. 

Samverkan och roller 

Utifrån remissunderlaget och svårigheten att se vilka frågor som är 
gemensamma inom VGR föreslår inte kommunen någon samverkansform. 
Det är regionen som behöver utveckla underlaget och utreda möjliga 
strukturer och olika parters roller och medverkan. Det är viktigt att också 
inkludera kommunalförbunden. 

I nuläget finns det osäkerheter i förhållandet mellan en regional planering 
och det kommunala självstyret som behöver klarläggas.  

Behov och betydelse av regional fysisk planering 

Oavsett form för hantering av fysisk planering finns behov även på regional 
nivå för att förmedla en helhetsbild.  

Utöver ett helhetsperspektiv kan kommunen med sin placering i 
Göteborgsregionen se behov av gemensam hantering av olika frågor kopplat 
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till att skapa förutsättningar för tillväxt och attraktivitet samt att hantera 
effekter av en tillväxt, till exempel storskalig teknisk försörjning. 
Kommunen kan också se att det kommer variera över tid både med 
avseende på behovet i stort samt vilka frågor som kan vara aktuella att 
hantera. 

För att hantera detta ser inte kommunen att VGR är rätt avgränsning för en 
regional fysisk planering. VGR omfattar ett stort geografiskt område och 
många kommuner med olika förutsättningar. Det är en utmaning att se vilka 
frågor det skulle kunna finnas förutsättningar för att hantera gemensamt 
inom VGR.  

 

 

 

Anders Ohlsson 
Samhällsbyggnadschef  
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Postadress: 
Regionens Hus 
462 80 Vänersborg 

Besöksadress: 
Residenset, Torget 
Vänersborg 
 

Telefon: 
010-441 00 00 

Webbplats: 
www.vgregion.se 

E-post: 
regionstyrelsen@vgregion.se 

 

1 (4) 

Remiss 
Datum 2021-03-15 
Diarienummer RS 2021-01146 

Remiss om regional fysisk planering enligt 
PBL- VGR som regionplaneorgan 
 

En reviderad plan- och bygglag, PBL, började gälla 1 januari 2019.  I och med att lagen antogs fick 
Region Stockholm och Region Skåne ett obligatoriskt uppdrag att bedriva regional fysisk 
planering för sitt respektive territorium. Det är endast regionutvecklingsansvariga som 
kan omfattas och i Västra Götaland är det bara Västra Götalandsregionen som kan vara det. Som 
ett led i att åstadkomma mer enhetlighet i landet, kan ytterligare län omfattas när behov av och 
förutsättningar för sådan planering finns. Riksdagen gjorde också ett så kallat 
tillkännagivande till regeringen om att regeringen ska ”ta nödvändiga initiativ till att utveckla 
reformen så att den omfattar fler län”.  
 

Finansdepartementet har, via samtal 2019 och 2020, frågat Västra Götalandsregionen 
om regionen bedömer att det finns förutsättningar för att kunna omfattas av lagen.  
I remissvaren på den nyligen antagna strategin VG2030 efterfrågas en utökad och tydligare 
regional fysisk planering. Frågan om regionens ansvar för regional planering enligt PBL har lyfts på 
beredningen för hållbar utveckling (BHU) och BHU:s ordförande önskade få synpunkter 
från kommunerna och kommunalförbunden om deras inställning till frågan om att Västra 
Götalandsregionen skulle bli ett regionplaneorgan. Frågan har diskuterats i 
kommunalförbunden som återkom med önskemål om att frågan skulle skickas som en formell 
remiss, samt att VGR tydliggör sin inställning. BHU ställde sig bakom önskemålet om remiss.  
 

Västra Götalandsregionen är positiv till att bereda och utreda frågan om en hemställan till 
regeringen om att ansvara för regional fysisk planering, under förutsättning att det finns stöd från 
kommunerna då planeringen behöver göras genom samverkan. Ett sådant stöd är en 
viktig förutsättning för att nå framgång i denna typ av planering.  
 

Remissen består av ett antal frågeställningar och ett underlag bestående av kort fakta, med 
lästips för fördjupning.   
 

Under remisstiden kommer en digital remisskonferens att hållas den 29 april på 
eftermiddagen.  Mer information om remisskonferensen kommer att skickas ut inom kort.  
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Remiss om regional fysisk planering enligt plan- och bygglagen - VGR som 
regionplaneorgan,     2 (4) 
 
 

Remissens frågeställningar  
 

Vilken inställning har ni till att Västra Götalandsregionen hemställer om att få ansvar för regional 
fysisk planering enligt PBL i Västra Götaland.  
Vi önskar svar på följande frågeställningar:  

• Vilken betydelse kan en samlad planering på regional nivå ha för att stärka Västra 
Götaland?  
• Hur resonerar ni kring hur den regionala fysiska planeringen kan stödja den 
kommunala fysiska planeringen?    
• Vilka frågor/områden inom fysisk planering ser ni att det finns ett behov av att samverka 
kring på regional nivå?   
• Vilka samverkansformer tror ni skulle behövas?    
• Sammanfattande syn på frågan om VGR ska hemställa till regeringen om att ansvara för 
regional planering enligt PBL.  
• Övriga synpunkter   

  
Här beskrivs bakgrund till respektive remissfråga:  

Vilken betydelse kan en samlad fysisk planering på regional nivå ha 
för att stärka Västra Götaland?  
Ett bakomliggande skäl till förslaget om regional fysisk planering är att planeringen bör 
kunna bidra till att stärka samordningen med andra planeringsslag. En regional plan utgör 
då gemensamma plattformar, viljeinriktningar och utgångspunkter, vilket ger ett stöd för 
mellankommunal samverkan och i dialoger med staten och andra nivåer.  
  

Hur resonerar ni kring hur den regionala fysiska planeringen kan 
stödja den kommunala fysiska planeringen?    
Ett syfte med regional fysisk planering är att den, genom att ha 
ett regionalt perspektiv, ska ge ett stöd för kommuner och andra aktörer i 
deras översiktliga planering. Enligt förarbetena och propositionen skrivs 
att avsikten med ansvaret för regional fysisk planering är att den ska underlätta den 
kommunala översiktsplaneringen, planeringen för bostadsförsörjning och planeringen av 
övriga regionala planeringsslag genom att bidra med underlag och regionala 
bedömningar samt avvägningar mellan olika nationella, regionala och lokala intressen.   
  

   

Vilka frågor/områden inom fysisk planering ser ni att det 
finns ett behov av att samverka kring på regional nivå?   
Många frågor är strukturövergripande och kan inte begränsas av en kommungräns,  
t ex transportinfrastruktur, kollektivtrafik och miljö- och 
klimatfrågor, samt energiförsörjning. I förarbetena till lagändringen (SOU 
2015:59/Prop2017/18:266) skrevs att planeringen ska omfatta frågor av betydelse för den 
fysiska miljön som angår två eller flera kommuner i ett län. Planeringen ska således gälla 
frågor som behöver behandlas ur ett bredare perspektiv än den enskilda kommunens. 
Regional planering är inte avsedd att inskränka den kommunala planeringen, den 
ska vara stödjande. Förslaget innebär inte en omfördelning av uppgifter som någon annan 
ansvarar för idag. Här nämns några gränsöverskridande frågor. Finns det fler?  

Page 305 of 874



Remiss om regional fysisk planering enligt plan- och bygglagen - VGR som 
regionplaneorgan,     3 (4) 
 
 

I våra tidigare dialoger i kommunalförbundens nätverk kring regional planering har 
exempelvis följande frågor lyfts fram:   
  

   

  
Vilka samverkansformer tror ni skulle behövas?  

- Vilken roll kan/bör kommunalförbunden ha?   
Med tanke på Västra Götalands storlek med 49 kommuner behöver det 
finnas tydliga samverkansformer för regional fysisk planering. Även samverkansformer 
med grannregioner behöver utvecklas, speciellt där gemensamma 
arbetsmarknadsregioner finns. Exempel på samverkansformer mellan VGR 
och kommuner och kommunalförbund finns inom det regionala 
transportinfrastrukturarbetet och för det strategiska arbetet inom kollektivtrafiken. 
Kommunalförbunden bedriver idag arbete med delregionala strukturbilder. I Västra 
Götaland är vi unika med en organisation med fyra kommunalförbund. Att 
tillsammans med berörda aktörer utarbeta arbetsformer för samarbetet inom länet, 
liksom utanför, blir en grundläggande fråga.  
  

Sammanfattande syn på frågan om VGR ska hemställa till 
regeringen om att ansvara för regional planering enligt PBL   
Utifrån ovan frågor och svar – vad är er sammanfattande syn gällande om VGR ska vara 
regionplaneorgan enligt PBL?   
  

Övriga synpunkter   
Övriga synpunkter, medskick eller inspel som ni vill bidra med.   
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Remiss om regional fysisk planering enligt plan- och bygglagen - VGR som 
regionplaneorgan,     4 (4) 
 
 

 
Svar på remissen  

Vi vill ha ert remissvar senast 30 september 2021. Svaret skickas 
till regionstyrelsen@vgregion.se. Ange i ämnesraden ”Er organisation – 
Remissvar Regional fysisk planering PBL, RS 2021-01146 ”.  
 
Frågor angående remissen besvaras 
av  anita.rynvall.martensson@vgregion.se eller martin.elofsson@vgregion.se  
  
Med vänliga hälsningar  
  
Västra Götalandsregionen  
  
  
  

Sändlista remiss   
Kommunerna i Västra Götaland  
Göteborgsregionens kommunalförbund  
Fyrbodals kommunalförbund  
Sjuhärads kommunalförbund  
Skaraborgs kommunalförbund  
Region Halland  
Region Jönköping  
Region Värmland  
Region Örebro  
Länsstyrelsen Västra Götaland  
Trafikverket Region Väst  
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Remissunderlag – remiss om regional fysisk planering 

enligt plan- och bygglagen – VGR som regionplaneorgan  
 

Innehåll 
Fakta om lagstiftningen ........................................................................................................................... 1 

Regionplanen är vägledande och ej rättsligt bindande ............................................................................ 2 

Frågor som har betydelse för länets fysiska miljö .................................................................................... 2 

Behovet av Regional fysisk planering ....................................................................................................... 2 

Regional fysisk planering och regionplan enligt PBL ................................................................................ 3 

Regional fysisk planering utanför PBL ...................................................................................................... 3 

Samverkan är en förutsättning ................................................................................................................ 4 

Regional utblick, exempel från andra regioner ........................................................................................ 4 

Avslutande kommentar ........................................................................................................................... 5 

Lästips, länkar .......................................................................................................................................... 5 

 

 

Fakta om lagstiftningen   
Uppdraget som regionplaneorgan regleras i Plan- och Bygglagens (PBL) sjunde kapitel Regional fysisk 
planering. PBL är också den lag som reglerar kommunernas planläggning av mark och vatten, som t 
ex översikts- och detaljplaner.   
Bakgrunden till att kapitel 7 gjordes om var Bostadsplaneringskommitténs utredning SOU 2015:59 En 
ny regional planering – ökad samordning och bättre bostadsförsörjning.  
  
När en region omfattas av PBL kap 7 Regional fysisk planering ska regionen enligt § 1:  
   1. utreda regionala frågor av betydelse för länets fysiska miljö,  
   2. upprätta ett förslag till regionplan enligt 2-4 §§ eller förslag till ändring av en sådan plan,  
   3. anta, pröva aktualiteten hos och vid behov ändra planen,  
   4. lämna underlag om regionala frågor av betydelse för länets fysiska miljö till länsstyrelsen, andra 
berörda regioner och de kommuner, regionala kollektivtrafikmyndigheter och andra myndigheter 
som berörs,  
   5. yttra sig över förslag till översiktsplaner inom länet under granskningstiden i fråga om hur dessa 
planer förhåller sig till regionplanen,  
   6. verka för insatser som kan bidra till att det långsiktiga behovet av bostäder kan tillgodoses, och  
   7. verka för insatser som kan bidra till att minska länets klimatpåverkan och dess effekter  
  
I § 2 står att en regionplan ska ange de grunddrag för användningen av mark- och vattenområden 
och de riktlinjer för lokaliseringen av bebyggelse och byggnadsverk som har betydelse för länet. 
Planen ska ge vägledning för beslut om översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser.  
Regionplanen är inte bindande.  
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Regionplanen är vägledande och ej rättsligt bindande   
I samband med den nya lagstiftningen har det uppkommit frågor kring hur regionplanen förhåller sig 
till kommunens planering och överklaganden. Lagmässigt är en regionplan är att betrakta som en 
översiktsplan, dvs den är vägledande och inte juridiskt bindande. Både översikts- och regionplaner 
kan ge fördelar om de efterlevs men det finns inga lagmässiga krav att följa dessa. I domar om 
överklagande i detaljplaner eller liknande kan de ge vägledning för beslut. Kommunen ska däremot 
motivera varför avsteg görs i förhållande till regionplanen. Detta är i princip på samma sätt som en 
kommun idag ska motivera avsteg från den egna översiktsplanen.   
 

Frågor som har betydelse för länets fysiska miljö   
I PBL står att regionplanen ska omfatta regionala frågor som har betydelse för länets fysiska 
miljö. Det är inte specificerat vilka dessa frågor är. Det som nämns är:   
verka för insatser som kan bidra till att det långsiktiga behovet av bostäder kan tillgodoses, och  
verka för insatser som kan bidra till att minska länets klimatpåverkan och dess effekter  
samt ange grunddrag för användningen av mark- och vattenområden och riktlinjer för lokaliseringen 
av bebyggelse och byggnadsverk.  
  
I förarbetena till lagändringen (SOU 2015:59) skrevs att planeringen ska gälla frågor som behöver 
behandlas ur ett vidare perspektiv än den enskilda kommunens. Det gavs också exempel på vad 
som skulle kunna vara frågor av regional betydelse.  ”Med detta menas frågor som är regionala till 
sin karaktär eller som angår två eller flera kommuner. Det kan exempelvis röra sig om övergripande 
fysiska strukturer för bebyggelse och tillhörande anläggningar, huvudstråk, städer eller tätorter av 
särskild regional betydelse (s.k. regionala kärnor), natur- och grönområden, infrastruktur för 
transporter, energi- och vattenförsörjning, avfallshantering, avlopp, gränsregionala relationer, eller 
strukturer som minskar klimatpåverkan. Det kan vidare handla om strukturer för 
strandskyddsområden och landsbygdsutveckling i strandskyddsnära lägen.”   
 

En tolkning av detta skulle kunna vara att det långsiktiga behovet av bostäder och att bidra till att 
minska länets klimatpåverkan och dess effekter, är frågor av regional karaktär och att det i 
samverkan finns möjligheter att forma och anpassa regionplanen utifrån de behov som finns i Västra 
Götaland.  
  
Redan idag samverkar kommuner och region m fl kring ett antal områden. Västra Götalandsregionen 
är regionalt ansvarig för länsplanen för infrastruktur, trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafik och 
regionala utvecklingsstrategin (RUS). Dessa områden finns det upparbetade samverkansformer 
kring och här kan finnas erfarenheter.  
 

Bostadsfrågor är i första hand en kommunal angelägenhet, men har stark koppling till regionens 
ansvarsområden inom transportinfrastruktur, kollektivtrafik och regional utveckling och är en viktig 
del i en fortsatt långsiktig hållbar utveckling. Bättre samordning av dessa frågor är ett steg närmare 

en effektivare samhällsplanering.   
 

Behovet av Regional fysisk planering   
Den ökade komplexiteten i samhället innebär att hänsyn behöver tas till större geografiska 
områden än kommunen. Flera frågor i samhällsplaneringen behöver idag hanteras 
kommunöverskridande, exempelvis infrastruktur, klimat- och miljö, energiförsörjning, regional 
bostadsförsörjning och kollektivtrafik. Frågornas karaktär innebär ofta att resurser behöver samlas 
och utmaningarna tas om hand av flera än den enskilda kommunen. En gemensam viljeinriktning 
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över Västra Götalands fysiska struktur ger tydlighet och styrka i kommunernas och regionens arbete 
och kan bidra till att stödja planeringsprocesser på olika nivåer.  
 

En regional fysisk planering kan även stödja samverkan i de länsöverskridande sambanden som 
finns.  Till exempel ingår Kungsbacka, Varberg och Falkenberg i Göteborgs funktionella 
arbetsmarknadsregion, liksom att Åmål ingår i Karlstads. Vidare ingår Kungsbacka i Västtrafiks 
trafikeringsområde och i Göteborgsregionens kommunalförbund, Varberg är 
adjungerad i Sjuhärads kommunalförbund. Även andra länsgränsöverskridande samband finns 
gentemot Norge och våra grannlän.   
 

Västra Götalandsregionen har ett pågående arbete med regional fysisk planering, där 
kommunalförbund, Trafikverket och länsstyrelsen deltar i den så kallade Strukturbildsgruppen. Behov 
att jobba med regional fysisk planering identifierades redan i regionala 
utvecklingsstrategin, VG2020. I remissvaren på den nyligen 
antagna strategin RUS 2030 efterfrågas en utökad och tydligare regional fysisk planering.   
 

Regional fysisk planering och regionplan enligt PBL   
Att bli ett regionplaneorgan enligt PBL skulle innebära ett nytt ansvarsområde för VGR, men också 
skapa förutsättningar för ett helhetsgrepp och samverkan kring viktiga frågor för Västra Götaland. Vi 
kommer då också att få samma ansvar som de två andra storstadsregionerna.  
 

Regional fysisk planering enligt PBL och framtagande av en regionplan följer en lagstiftad och 
återkommande process. Grunderna i planen, se ovan under fakta om lagstiftningen, innebär en 
långsiktighet gällande både form och innehåll. Regionplanen ger möjligheter att knyta ihop den 
kommunala översiktliga planeringen på ett tydligare sätt med den regionala planeringen. 
Kommunerna kan se sig i ett regionalt sammanhang och ta del av gemensamma planeringsunderlag 
på regional nivå. I förhållande till den statliga nivån ger regionplanen ett tydligt mandat och visar på 
den regionala viljeinriktningen. Regionplanen skulle kunna underlätta och lösa ut frågor kring statliga 
intressen redan på regional nivå och därmed förenkla för den kommunala planeringen.   
 

Som ett led i att åstadkomma mer enhetlighet i landet, kan ytterligare län omfattas när behov av och 
förutsättningar för sådan planering finns. Riksdagen gjorde också ett så kallat tillkännagivande till 
regeringen om att regeringen ska ”ta nödvändiga initiativ till att utveckla reformen så att den 
omfattar fler län”. Att arbeta enligt PBL och ta fram en regionplan innebär samtidigt större krav på 
planeringen och utökade resurser och kompetens. Enligt tidigare bedömningar kan det röra sig om 
ett tiotal tjänster. VGR ser inte att resursfrågan innebär något hinder för att bli regionplaneorgan.  
 

Regional fysisk planering utanför PBL  
Oavsett om Västra Götalandsregionen är regionplaneorgan eller ej finns det ett behov av 
samverkan och tätare knyta samman den planering som sker på olika nivåer, särskilt 
mellan kommunal och regional nivå, men också nationellt. Syftet är att tydliggöra hur geografin 
påverkar tillväxt och utveckling och använda planeringen som ett verktyg för att samordna olika 
beslutnivåer och politikområden. Det kan innebära att man stärker kopplingen mellan kommunal 
översiktsplanering, bostadsförsörjning, regionalt tillväxtarbete och kollektivtrafik- och 
infrastrukturplanering.   
 
Följande kännetecknar regional fysisk planering utanför PBL: Det är ett frivilligt uppdrag som bedrivs 
inom tillväxtuppdraget. Frivilligheten ger inte samma formella tyngd gentemot andra aktörer och 
bygger på gemensamma överenskommelser. Region och kommuner är fria att 
tillsammans bestämma vilka frågor man ska jobba med och på vilket sätt.  

Page 310 of 874



 

Samverkan är en förutsättning  
Med tanke på Västra Götalands storlek med 49 kommuner behöver det finnas tydliga 
samverkansformer för regional fysisk planering. Även samverkansformer med grannregioner behöver 
utvecklas, speciellt där gemensamma arbetsmarknadsregioner finns. Exempel på samverkansformer 
mellan VGR och kommuner och kommunalförbund finns inom det regionala 
transportinfrastrukturarbetet och för det strategiska arbetet inom kollektivtrafiken.   
 
I Västra Götaland är vi unika med en organisation med fyra kommunalförbund. Att tillsammans med 
berörda aktörer utarbeta arbetsformer för samarbetet inom länet, liksom utanför, blir en 
grundläggande fråga.   
 

Regional utblick, exempel från andra regioner  
Region Halland arbetar sedan några år tillbaka med regional planering i form av olika fördjupande 
kunskapsmaterial och analyser. Region Halland skickade tillsammans med de halländska 
kommunerna hösten 2020 in en hemställan till regeringen om att bli regionplaneorgan.  Region 
Halland ser möjligheter i att koppla ihop olika strategiska planeringsprocesser i arbetet med en 
kommande regionplan.   
Region Skåne har inom arbetet med “Strukturbild för Skåne” arbetat med regional planering sedan 
början av 2000-talet. Region Skåne har under 2019-2020 arbetat fram förslag till sin första regionplan 
kopplat till rollen som regionplaneorgan enligt PBL. Planen är ett stöd för de skånska kommunerna i 
frågor som är av mellankommunal och regional karaktär. En övergripande utvecklingsinriktning för 
Skåne stöds av olika planeringsstrategier. Tematiska fördjupningar finns för bland annat transporter, 
teknisk försörjning och bebyggelseutveckling. Planen tydliggör det fysiska perspektivet av Skånes 
regionala utvecklingsstrategi.  
 

 

Bild från samrådsförslag “Regionplan för Skåne 2022-2040”.  
 

Region Stockholm har lång erfarenhet av att arbeta med regional planering och har tagit fram flera 
regionplaner sedan 1950-talet. Den senaste regionplanen, regional utvecklingsplan för Stockholm 
(RUFS 2050), togs fram 2018.  
Region Östergötland har tagit ett beslut om att tillsvidare fortsätta arbetet med regional planering 
utanför PBL. Region Östergötland arbetar med regional planering i form av en strukturbild och olika 
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planeringsunderlag för både regionen och kommunerna. En rumslig inriktning är tänkt att förtydliga 
det fysiska perspektivet i regionala utvecklingsstrategin för Östergötland.   
 

Avslutande kommentar  
Om beslut skulle tas om att Västra Götalandsregionen ska hemställa om att få ansvar för regional 
fysisk planering enligt PBL, kommer handläggningen på Regeringskansliet att ta tid. Det finns 
inget tydligt svar om hur lång tid. En indikativ tidplan är att om en hemställan skickas in 2021 
kan regionen omfattas av lagen tidigast 2022/23. Under mandatperioden 2022-2026 ska sedan en 
regionplan tas fram. För Region Skåne har det tagit ca två år att utarbeta en plan och de hade en bra 
grund, genom sitt strukturbildsarbete, att utgå ifrån.  
De regionplaner som har tagits fram av Region Skåne resp Stockholm har olika utformning och 
fokus. En ev regionplan för Västra Götaland skapas utifrån de förutsättningar som finns här. I 
förarbetena står: Den regionala variationen innebär att den regionala fysiska planeringen 
innehållsmässigt kommer att skilja sig åt mellan olika län.  
  

Lästips, länkar  
• Förarbeten till PBL-förändringen:  
SOU 2015:59 En ny regional planering – ökad samordning och bättre bostadsförsörjning, samt 
propositionen 2017/18:266  
En ny regional planering - Regeringen.se  

  
• Plan- och bygglag (2010:900) Svensk författningssamling 2010:2010:900 t.o.m. SFS 2020:603 
- Riksdagen  

  
• På Boverkets hemsida finns mer information att läsa  

  
• Information om Region Skånes förslag till regionplan:  
https://utveckling.skane.se/utvecklingsomraden/samhallsplanering/regional-fysisk-planering/  
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Statistiska uppgifter per 2021-06-30

Omvärldsanalys
Folkmängd och
befolkningsförändringar, 1:a halvåret 2021

    Folk-     Folk-     Födda     Döda     In-     Ut-      Juste-
    mängd     ökning     flyttade      flyttade      ringar*)

Kommunen 38 475        229         181         149      1235       1048           10

Riket 10 409 248       29 953       58 466       46 785      32 900      23 082         8 454
Länet 1 738 570        4 127       10 099        7 833      18 673      17 524          712

Kommentar:  Folkmängden och befolkningsförändringar avser tiden från 1/1-2021 till 30/06-2021 alltså första
halvåret. Under årets första sex månader ökade befolkningen i kommunen med 229 personer: 181 barn föddes
149 personer avled, 1 235 flyttade in och 1 048 personer flyttade ut.

Under samma period ökade folkmängden i båda riket och länet med 29 953 respektive 4 127 personer.

*) Under begreppet "justeringar" redovisas eventuella  födelser och dödsfall som inträffat före den aktuella
redovisningsperioden men som har rapporterats under denna period samt eventuella rättelser av tidigare
gjorda aviseringar.
Antal bostadslägenheter som påbörjats
under 1:a halvåret 2021

Distrikt Alla lägen- Därav i
heter Småhus Flerfamiljshus

Råda 74 4 70
Landvetter 16 16
Härryda 3 3
Björketorp 7 7

Kommunen totalt 100 30 70

Kommentar: Antalet påbörjade bostadslägenheter i vår kommun under 1:a halvåret 2021 uppgår till 100.
Totalt 74 lägenheter har påbörjats i Råda distrikt, 16 i Landvetter distrikt och tre respektive sju bostadslägenheter i
distrikten Härryda och Björketorp.

Aktuella siffror från SCB
Konsumentpriser (%) +1,6 Juni 2021 jämfört med juni 2020
Producentpriser (%) +9,6 Juni 2021 jämfört med juni 2020
Detaljhandelns försäljningvolym (%) +8,5 Juni 2021 jämfört med juni 2020
Industrins produktionsvolym (%) +10,5 Juni 2021 jämfört med juni 2020
Industrins orderingång (%) +24,4 Juni 2021 jämfört med juni 2020

Kommentar:  Priserna, både konsument och producent steg under de senaste tolv månaderna med 1,6 respektive
9,6 procent. Volymerna inom detaljhandelns försäljning och industrins produktion visar på en ökning med 8,5 res-
pektive 10,5 procent. Industrins orderingång ökade med 24,4 procent under juni 2021 jämfört med juni 2020.
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Arbetslösa 16-64 år Kommunen       Länet     Riket Kommunen     Länet      Riket
antal och procent 202106 202106 202106 202006 202006 202006

Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal %
Öppen arbetslöshet 457 2,3 31065 3,5 2E+05 3,7 742 3,8 47874 5,4 287487 5,5
Inkl. personer i program 
med aktivitetsstöd 825 4,2 65139 7,4 407999 7,8 1010 5,2 75150 8,5 466498 9

Arbetslösa 18-24 år
antal och procent

Öppen arbetslöshet 73 4,3 3963 4,4 24257 4,7 137 7,5 7839 8,2 43694 8,1
Inkl. personer i program 
med aktivitetsstöd 109 6,4 8746 9,7 54819 10,6 168 9,2 11957 12,5 71219 13,2
Därav långtidsarbetslösa 0 465 3238 7 479 3391

Kommentar: Arbetslösheten bland befolkningen mellan 16 och 64 år i kommunen, länet och riket har minskat jämfört
med samma period förra året. Det är 1 procentenhet färre arbetslösa i kommunen, 1,1 respektive 1,2 procentenhe-
ter i länet och riket. Ungdomsarbetslösheten i kommunen, länet och riket har också minskat jämfört med samma 
period förra året. Det är 2,8 procentenheter färre arbetslösa i kommunen, 2,8 respektive 2,6 procentenheter i 
länet och riket.

Härryda kommun
Sektorn för samhällsbyggnad
2021-08-19 Zeljko Skakic
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2021-08-25 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 211  Dnr 2021VFN135 

Ekonomisk månadsuppföljning per juni 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 25,2 mnkr. Socialtjänsten avviker 
positivt med 20,6 mnkr och utbildning, kultur och fritid med 4,6 mnkr.  
  
Prognosen för årets investeringar uppgår till 24,2 mnkr vilket innebär ett överskott om 3,5 
mnkr 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 5 juli 2021 
 Månadsprognos per juni 2021 VFN 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Ekonomi- och upphandlingsfunktionen 
Helena Lundqvist 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-07-05   
 

 
 
 
 
Välfärdsnämnden 
 
 
 
Diarienummer 
2021VFN135 042 

 

 

 

Ekonomisk månadsuppföljning per juni 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 25,2 mnkr. 
Socialtjänsten avviker positivt med 20,6 mnkr och utbildning, kultur och 
fritid med 4,6 mnkr.  
 
Prognosen för årets investeringar uppgår till 24,2 mnkr vilket innebär ett 
överskott om 3,5 mnkr 
 
Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse 5 juli 2021 
• Månadsprognos per juni 2021 VFN 

 
 
Ärendet 
Välfärdsnämndens nettobudget uppgår till 2 025,1 mnkr och prognosen för 
2021 är 1 999,9 mnkr vilket innebär en positiv budgetavvikelse om 
25,2 mnkr. Båda sektorerna visar överskott.  
 
Socialtjänstens överskott om 20,6 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 4,6 mnkr. Inom sektorn 
finns både över- som underskott. Grundskoleverksamheten visar underskott 
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och det beror på ökade kostnader för särskola. Detta vägs huvudsakligen 
upp av färre elever/barn i både gymnasieskola och förskola. 
 
I bilagan ”Månadsprognos per mars 2021 VFN” redovisas prognoser, 
avvikelser och vidtagna åtgärder.  
 
Förvaltningens bedömning 
Inom välfärdsnämndens ansvarsområde finns underskott huvudsakligen på 
verksamheterna grundskola, kultur och fritid, hälsa och bistånd 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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Välfärdsnämnden 

Driftredovisning 
tkr Prognos 2021 Budget 2021 Avvikelse 2021 Bokslut 2020 

Utbildning, kultur och fritid 1 275 287 1 279 887 4 600 1 198 460 

Socialtjänst 724 648 745 248 20 600 696 371 

Nettokostnad 1 999 935 2 025 135 25 200 1 894 831 

Välfärdsnämndens nettobudget uppgår till 2 025 mnkr och prognosen för 2021 är 2 000 mnkr vilket 
innebär en positiv budgetavvikelse om 25 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 4,6 mnkr. Inom sektorn finns både över- som 
underskott. Grundskoleverksamheten visar underskott och det beror på ökade kostnader för särskola 
samt att vissa grundskoleenheter har svårigheter att hålla budget. Detta vägs upp av färre barn/elever 
inom både gymnasiet och förskolan. 

Investeringsredovisning 
tkr Prognos 2021 Budget 2021 Avvikelse 2021 Bokslut 2020 

Utbildning, kultur och fritid 19 767 23 267 3 500 11 177 

Socialtjänst 4 482 4 482 0 2 678 

Nettoutgift 24 249 27 749 3 500 13 855 

Välfärdsnämnden prognostiserar ett överskott om 3,5 mnkr framför till följd av tidsförskjutningar 
avseende inköp av inventarier till Fagerhultsskolan i Hindås. 

Sektor för utbildning, kultur och fritid 

Driftredovisning 
tkr Prognos 2021 Budget 2021 Avvikelse 2021 Bokslut 2020 

Ledning 20 670 22 270 1 600 12 386 

Förskola 295 002 299 002 4 000 283 307 

Grundskola 680 764 671 264 -9 500 643 560 

Gymnasium 177 260 186 260 9 000 160 393 

Kultur och fritid 101 591 101 091 -500 95 814 

Nettokostnad 1 275 287 1 279 887 4 600 1 195 460 

Sektorn för utbildning, kultur och fritid prognostiserar en positiv avvikelse mot budget om 4,6 mnkr. 
Inom sektorn finns både över- och underskott. 

Sektorledning prognostiserar ett mindre överskott mot budget om 0,6 mnkr, till följd av vakanser inom 
planering tillsyn under del av året. Dessutom finns en nämndgemensam justeringspost om 1 mnkr som 
inte är planerad att tas i anspråk under året. 

Förskoleverksamheten totalt prognostiserar en positiv avvikelse mot budget om 4,0 mnkr. Avvikelsen 
beror till stor del på att det är ca 60 färre barn i verksamheten, vilket egentligen borde medföra ett 
överskott om ca 6 mnkr. Förskoleenheterna prognostiserar dock ett överskott om 2,9 mnkr, eftersom 
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det tar tid att anpassa organisationen efter färre barn. Prognosen har försämrats med ca 1 mnkr jämfört 
med tidigare prognos. Detta till följd av att höstterminens organisation nu prognostiseras att inte 
minska i samma takt som i tidigare prognos. Dessutom märks ett stort behov av vikarier, bland annat 
som en effekt av pandemin. Utöver detta finns vakanta tjänster inom pedagogisk omsorg under våren 
samt inom administration som ger ett prognostiserat överskott om totalt ca 2,5 mnkr. 

Grundskoleverksamheten totalt visar en negativ avvikelse mot budget om 9,5 mnkr. Inom särskolan 
tillhör fler elever än tidigare träningssär och har stora behov, vilket innebär ett underskott om 3,1 
mnkr. Kostnader för stöd till grundskoleelever med extraordinära behov beräknas överstiga budget 
med ca 2 mnkr. Grundskoleenheterna visar en sammanlagd prognos om -5 mnkr där kostnader för 
coronavikarier under jan-mars står för 1,2 mnkr. Rävlanda senare, Skinnefjäll, Hällingsjö och Hindås 
har underskott som överstiger 0,6 mnkr. Samtidigt är det färre elever i grundskolan än budgeterat, 
vilket motsvarar ett centralt överskott om 2,3 mnkr. Avetablering av paviljonger vid Landvetter- och 
Hindåsskolorna beräknas kosta 1 mnkr. Centrum för flerspråkigt lärande prognostiserar ett underskott 
om 0,5 mnkr. 

Gymnasieverksamheten som helhet prognostiserar en positiv avvikelse mot budget om 9 mnkr. 
Jämfört med budgeterat elevantal visar prognoser att det är ca 70 färre elever inom verksamheten. 
Detta märks genom ett lägre antal köpta platser, vilket till allra största del utgör orsaken till 
gymnasiets överskott i form av minskade kostnader. 

Fler elever har antagits till Hulebäcksgymnasiet, vilket innebär att verksamheten säljer fler platser. 
Som exempel kan nämnas den extra ekonomiklassen som startade hösten 2019. Det högre elevantalet 
på skolan genererar kostnader i form av personal, läromedel och måltid. På grund av pandemin har 
verksamheten även kostnader för tillfälliga lokaler under 2021. 

Statsbidraget Skolmiljarden om totalt 4,8 mnkr har under april och maj månad delats ut till såväl 
kommunala som fristående skolor inom grundskola och gymnasium. Personalförstärkningar och andra 
insatser görs under året för att säkerställa elevernas skolgång och kunskapsresultat, och planen är att 
medlen kommer att användas fullt ut. 

Kultur och fritid visar en negativ avvikelse mot budget om 0,5 mnkr. Avvikelsen beror på 
intäktsbortfall inom verksamheten till följd av pandemin, framförallt på grund av lägre intäkter för 
uthyrning av idrottshallar om totalt ca 0,6 mnkr. Intäktsbortfallet inom kulturskolan på grund av 
reduceringen av kulturskoleavgifterna under våren och på elevavhopp till följd av distansundervisning 
uppgår till ca 0,2 mnkr. De lägre intäkterna vägs delvis upp av tjänstledigheter och lägre vikariebehov 
inom verksamheten. 

Åtgärder 
Inom för- och grundskola fortsätter arbetet med att anpassa organisationen på enheterna efter barn- 
och elevantal. Eftersom kullarna fortsätter att minska de kommande åren, kommer sektorn arbeta med 
denna anpassning även framgent. Det finns en risk att underskottet kommer att påverka även år 2022, 
eftersom organisationen läggs läsårsvis och alltså inte följer kalenderåret. 

På vissa enheter, t ex Rävlandaskolan och Säteriskolan, görs åtgärder för att öka studieron och 
elevernas måluppfyllelse, vilket är en del av förklaringen till grundskoleverksamhetens underskott. 
Dessa åtgärder innebär ökade kostnader i form av t ex personalförstärkningar och kommer inte att 
kunna balanseras inom grundskolans budget. 

Anpassning sker även inom sär- och träningsskola, vilket dock är svårare då behoven är stora. 
Resursfördelningen till särskolan har förstärkts i samband med budgetarbetet för perioden 2022-2024 
för att bättre möta befintliga behov. 

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. 
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Intäktsbortfallet inom kultur och fritid under vårterminen är i sin helhet en effekt av rådande pandemi 
och kommer inte att åtgärdas under innevarande år. 

Investeringsredovisning 
tkr Prognos 2021 Budget 2021 Avvikelse 2021 Bokslut 2020 

Ledning 100 100 0 0 

Förskola 1 900 2 400 500 2 157 

Grundskola 13 065 16 065 3 000 5 830 

Gymnasium 2 710 2 710 0 1 890 

Kultur och fritid 1 992 1 992 0 1 300 

Nettoutgift 19 767 23 267 3 500 11 177 

Sektorn prognostiserar ett överskott om 3,5 mnkr, framförallt till följd av att inventarier till nya 
Fagerhultsskolan i Hindås köps in successivt i takt med att skolan fylls på med elever. Förskolan har i 
år valt att satsa på innemiljön, varpå ett överskott om 0,5 mnkr prognostiseras. Överskottet kommer av 
att inventarier till innemiljön är mindre kostsamma än satsningar på utemiljön. 

Sektor för socialtjänst 

Driftredovisning 
tkr Prognos 2021 Budget 2021 Avvikelse 2021 Bokslut 2020 

Ledning 58 971 78 851 19 880 65 825 

Vård och omsorg 202 945 203 295 350 194 484 

Hälsa och bistånd 175 913 174 713 -1 200 165 994 

Funktionsstöd 140 932 142 802 1 870 136 716 

Härryda framtid 62 579 67 379 4 800 58 424 

Barn och familj 83 308 78 208 -5 100 74 928 

Nettokostnad 724 648 745 248 20 600 696 371 

Sektor för socialtjänst prognostiserar ett överskott på 20,6 mnkr som helhet. Överskottet består till stor 
del av att budgeten för alternativ kostnad i väntan på äldreboendet på Säteriet inte används. 

Ledning och administration prognostiserar ett överskott på 19,9 mnkr främst med anledning av att 
budgeten för alternativ kostnad i väntan på äldreboendet på Säteriet inte används. 
Återställningsbudgeten som sektorn fick inför 2020 och som trappas ner under kommande tre år, 
prognostiseras inte användas fullt ut vilket genererar ett överskott. 

Vård och omsorg prognostiserar ett överskott på 0,4 mnkr. Äldreboenden i egen regi prognostiserar ett 
överskott på 1,5 mnkr vilket främst kan härledas en anpassad bemanning utifrån en lägre 
beläggningsgrad på boendena. Dagverksamhet prognostiserar ett överskott på 1,0 mnkr vilket 
framförallt beror på lägre kostnader för resor till och från verksamheten som en följd av att har varit 
stängd första delen av året. Hemtjänsten prognostiserar en budget i balans. 

Hälsa och bistånd prognostiserar ett underskott på 1,2 mnkr. Underskottet består främst av placeringar 
av vuxna med missbruk och/eller samsjuklighet och prognostiseras överstiga budget med 6,4 mnkr. 
Underskottet kan främst härledas till ökade kostnader för LVM. Samtidigt prognostiserar 
handläggarenheten ett överskott på 3,6 mnkr, vilket främst beror på ett lägre behov av hemtjänst än 
budgeterat. Sjuksköterskeenheten, rehabenheten samt hälsofrämjande och förebyggandeenheten 
prognostiserar tillsammans ett överskott på 1,7 mnkr. 

Funktionsstöd prognostiserar ett överskott på 1,9 mnkr. Boende i egen regi och daglig verksamhet 
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prognostiserar tillsammans ett överskott på 3,2 mnkr, vilket till stod del beror på lägre kostnader på 
arbetsresor samt anpassad bemanning inom verksamheten. Köpta platser inom verksamhetsområdet 
prognostiserar ett underskott på 2,2 mnkr. 

Härryda framtid prognostiserar ett överskott på 4,8 mnkr. Enheten för försörjningsstöd prognostiserar 
ett överskott på 2,0 mnkr samtidigt som arbetsmarknadsenheten prognostiserar ett underskott på 0,8 
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 3,0 mnkr, vilket främst beror på kostnadseffektiva 
utbildningar där kostnaden understiger den intäkt verksamheten får från staten och GR. 

Barn och familj prognostiserar underskott på 5,1 mnkr. Underskottet beror främst på högre 
personalkostnader som en konsekvens av ett ökat antal anmälningar och utredningar av barn och unga. 
Även fler placeringar än budgeterat prognostiseras. 

Åtgärder 
Sektorn fortsätter arbetet med inriktningen "hemma först" för att undvika framtida placeringar i extern 
regi inom barn och familj. Även omförhandling av dygnspris, rekrytering och placering/omplacering i 
familjehem i egen regi. 

Sektorn beräknar att ovannämnda åtgärder kan generera kostnadsminskningar på cirka 4,2 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 
2021-08-25 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 205  Dnr 2021VFN324 

Svar med anledning av revisorernas granskning av 
välfärdsnämndens styrning och uppföljning av 
arbetsmarknadsenheten  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden noterar förvaltningens svar och godkänner de åtgärder som förvaltningen 
redovisat med anledning av revisorernas granskning. 
  
Välfärdsnämnden delger kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och kommunens revisorer 
beslutet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
PwC (PricewaterhouseCoopers) har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en 
granskning av välfärdsnämndens styrning och uppföljning av arbetsmarknadsverksamheten. 
Rapporten kommer fram till bedömningen att välfärdsnämnden inte helt säkerställer en 
ändamålsenlig styrning och uppföljning av arbetet för att få individer som uppbär 
försörjningsstöd till egen försörjning. 
  
Kommunens revisorer lämnar utefter vad som framkommit i rapporten två rekommendationer 
och önskar svar på vilka åtgärder som kommer att tas. 
  

1. Se över målstyrningen av arbetsmarknadsverksamheten så att uppföljningen av de 
politiska inriktningarna kopplas till indikatorer som medger att de faktiska målen går 
att följa upp årligen och står i harmoni med de politiska inriktningarna. 

2. Gör en samlad uppföljning och bedömning av de två politiska inriktningarnas utfall 
för arbetsmarknadsverksamheten i delårs- och årsbokslut. 

  
Förvaltningens bedömning är att de rekommendationer som revisionsrapporten framför är 
antingen redan implementerade eller är inplanerade att vidtas inför verksamhetsåret 2022. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 17 juni 2021 
 Granskning av välfärdsnämndens styrning och uppföljning av arbetsmarknadsenheten 

7 juni 2021 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2021-08-25 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sektorn för socialtjänst 
Johanna Almqvist-Larsson 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-06-17   
 

 
 
 
 
Välfärdsnämnden 
 
 
 
Diarienummer 
2021VFN324 007 

 

 

 

Svar med anledning av revisorernas granskning av 
välfärdsnämndens styrning och uppföljning av 
arbetsmarknadsenheten 
 
Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden noterar förvaltningens svar och godkänner de åtgärder 
som förvaltningen redovisat med anledning av revisorernas granskning.  
 
Välfärdsnämnden delger kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och 
kommunens revisorer beslutet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
PwC har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av 
välfärdsnämndens styrning och uppföljning av 
arbetsmarknadsverksamheten. Rapporten kommer fram till bedömningen att 
välfärdsnämnden inte helt säkerställer en ändamålsenlig styrning och 
uppföljning av arbetet för att få individer som uppbär försörjningsstöd till 
egen försörjning.  
 
Kommunens revisorer lämnar utefter vad som framkommit i rapporten två 
rekommendationer och önskar svar på vilka åtgärder som kommer att tas.  
 

1. Se över målstyrningen av arbetsmarknadsverksamheten så att 
uppföljningen av de politiska inriktningarna kopplas till indikatorer 
som medger att de faktiska målen går att följa upp årligen och står i 
harmoni med de politiska inriktningarna. 

 
2. Gör en samlad uppföljning och bedömning av de två politiska 

inriktningarnas utfall för arbetsmarknadsverksamheten i delårs- och 
årsbokslut.  

 
Förvaltningens bedömning är att de rekommendationer som 
revisionsrapporten framför är antingen redan implementerade eller är 
inplanerade att vidtas inför verksamhetsåret 2022.  
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Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse 17 juni 2021 
• Granskning av välfärdsnämndens styrning och uppföljning av 

arbetsmarknadsenheten 7 juni 2021 
 
Ärendet 
PwC (PricewaterhouseCoopers) har på uppdrag av kommunens revisorer 
genomfört en granskning av välfärdsnämndens styrning och uppföljning av 
arbetsmarknadsverksamheten. Den 7 juni lämnade kommunens revisorer 
över rapporten till kommunstyrelsen. Granskningens syfte var att undersöka 
om välfärdsnämnden på ett ändamålsenligt sätt genomför styrning och 
uppföljning av arbetet att få individer som uppbär försörjningsstöd i egen 
försörjning. Rapporten kommer fram till bedömningen att välfärdsnämnden 
inte helt säkerställer en ändamålsenlig styrning och uppföljning av arbetet 
för att få individer som uppbär försörjningsstöd till egen försörjning.  
 
Kommunens revisorer lämnar två rekommendationer och önskar svar på 
vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av vad som 
framkommer i rapporten samt rekommendationerna. Nedan listas de två 
rekommendationerna samt förvaltningens svar. 
 

1. Se över målstyrningen av arbetsmarknadsverksamheten så att 
uppföljningen av de politiska inriktningarna kopplas till indikatorer 
som medger att de faktiska målen går att följa upp årligen och står i 
harmoni med de politiska inriktningarna. 

 
2. Gör en samlad uppföljning och bedömning av de två politiska 

inriktningarnas utfall för arbetsmarknadsverksamheten i delårs- och 
årsbokslut.  

 
Förvaltningens svar 
 
Rekommendation 1 
Arbetsmarknadsverksamheten styrs av följande två politiska inriktningar; 

• Kostnader för ekonomiskt bistånd ska minska 
• 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 

Målen är i sig redan mätbara och tydliga. Välfärdsnämnden har i januari 
2021 beslutat om en kvartalsvis uppföljning av målen där det anges 
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huruvida målen är uppfyllda, delvis uppfyllda eller ej uppfyllda. Detta 
innefattar uppföljning i delårs- och årsbokslut (verksamhetsberättelse). 

För att uppnå målen arbetar arbetsmarknadsverksamheten i sin enhetsplan 
med fokusområden, aktiviteter och indikatorer. Dessa redovisas inte i 
nämnd i enlighet med den tillitsbaserade styrningen.  
 
Rekommendation 2 

Gällande nämndens uppföljning och bedömning av de två politiska 
inriktningarnas utfall har nämnden vid tidigare redovisningar konstaterat att 
inga åtgärder behöver vidtas. Som nämnts ovan följer förvaltningen via den 
nya uppföljningsmodellen upp målen fyra gånger per år, vilket även 
redovisas för nämnden. Nämnden får därför förutom delårs- och årsbokslut, 
via kvalitetsuppföljningarna ytterligare möjlighet att välja att notera 
informationen eller komma med åtgärder.  
 
Övrigt framkomna synpunkter i rapporten 

Kvalitetsindikatorerna som anges i verksamhetsplanen är kopplade till 
arbetsmarknadsverksamhetens grunduppdrag och inte till de politiska 
inriktningarna i enlighet med kommunens antagna styrmodell.  
 
Kvalitetsindikatorerna, så som de redovisas till nämnd, har under våren 
ändrats till att mäta en andel, en procentsats. 
En översyn av kvalitetsindikatorerna i verksamhetsplanen gällande 
arbetsmarknadsverksamheten är inplanerad under hösten 2021 inför 2022. 
Eventuellt kan det bli aktuellt med andra kvalitetsindikatorer. Det är viktigt 
att kvalitetsindikatorerna är transparanta och jämförbara med andra 
kommuner. 
 
Förvaltningens bedömning 
Förvaltningens bedömning är att de rekommendationer som 
revisionsrapporten framför är antingen redan implementerade eller är 
inplanerade att vidtas inför verksamhetsåret 2022.  
 
 
 
 
Lena Lager Hans Frimanson 
Sektorschef Verksamhetschef 
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Härryda kommun genomfört en
granskning av välfärdsnämndens styrning och uppföljning av
arbetsmarknadsverksamheten. Granskningen syftar till att bedöma om välfärdsnämnden
säkerställer ändamålsenlig styrning och uppföljning av arbetet för att få individer som
uppbär försörjningsstöd till egen försörjning.

Vår samlade bedömning är att välfärdsnämnden inte helt säkerställer en ändamålsenlig
styrning och uppföljning av arbetet för att få individer som uppbär försörjningsstöd till
egen försörjning.

Arbetsmarknadsverksamheten i Härryda kommun är organiserad under
välfärdsnämnden. Arbetet med arbetsmarknad bedrivs inom det som inom kommunen
kallas för Härryda Framtid, ett verksamhetsområde som funnits sedan 1 januari 2020.
Härryda Framtid består av enheten för försörjningsstöd, arbetsmarknadsenheten,
enheten för nyanlända/stödboende och vuxenutbildningen samt yrkeshögskolan.
Härryda Framtid strävar efter att på effektivast möjliga sätt och med evidensbaserade
metoder få kommuninvånare närmare egen försörjning. En medborgare blir aktualiserad
inom Härryda framtid genom enheten för försörjningsstöd när denne anger arbetslöshet
som orsak till behov av stöd. Därefter kopplas arbetsmarknadsenheten in.

Det finns två politiska inriktningar kopplade till Härryda Framtid: Härryda kommun ska ha
lägst andel arbetslösa och lägst andel hushåll beroende av försörjningsstöd i Sverige.
Målstyrningen har genomgått en förändring under de senaste åren där verksamheten
styrs genom färre mål och med tillitsbaserad styrning. I granskningen konstateras att det
saknas målvärden per år kopplade till målen och att indikatorerna inte mäter andelar av
personer/hushåll vilket medför att målen och utfallen inte sätts i relation till varandra eller
i relation till andra kommuners resultat. Det finns framtagna rutiner och
uppdragsbeskrivningar för verksamheten.

Det finns former för såväl intern som för extern samverkan. Den interna samverkan tar
sig i uttryck genom bl.a ett nära och välfungerande samarbete mellan enheten för
försörjningsstöd och arbetsmarknadsenheten. Den externa samverkan sker främst med
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. De externa samarbetena beskrivs som
huvudsakligen välfungerande och det finns regelbundna mötesstrukturer där bl.a
Arbetsförmedlingen ingår. Det uppstår ibland svårigheter på handläggarnivå i
samarbetet med Arbetsförmedlingen, där det är svårt att nå Arbetsförmedlingens
handläggare. Detta anges bero i hög grad på Arbetsförmedlingens omstrukturering och
reformering med färre medarbetare och ett för tillfället mer otydligt uppdrag som följd.
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Det genomförs uppföljningar av verksamheten, främst genom delårsrapport och
årsbokslut. Nämnden får utöver detta information om verksamheten. Granskningen
konstaterar vidare att det inte sker någon samlad bedömning av mål och indikatorer i
samband med årsbokslutet. Utfallen av de två politiska inriktningarna redovisas eller
utvärderas inte i verksamhetsberättelsen. Någon uppföljning av målen om att Härryda
kommun ska ha lägst andel hushåll med försörjningsstöd och lägst andel arbetslöshet i
riket görs inte.

Bedömningen grundar sig på iakttagelser och bedömningar för respektive
revisionsfråga, vilka framkommer i sin helhet av rapporten.

Revisionsfråga Bedömning

Revisionsfråga 1: Finns ändamålsenliga mål, riktlinjer
och rutiner för arbetet med att få individer till egen
försörjning?

Revisionsfrågan
bedöms som delvis
uppfylld

Revisionsfråga 2: Finns etablerade
samverkansstrukturer för
arbetsmarknadsinsatser både internt och
externt?

Revisionsfrågan
bedöms som
uppfylld

Revisionsfråga 3: Genomförs uppföljning och
rapportering av insatsernas resultat och
effekter? Vidtas åtgärder vid identifierade
brister?

Revisionsfrågan
bedöms som delvis
uppfylld

Rekommendationer
Utifrån granskningens resultat rekommenderar vi välfärdsnämnden att:

● Se över målstyrningen så att uppföljningen av de politiska inriktningarna
avseende arbetsmarknadsverksamheten kopplas till indikatorer som medger att
de faktiska målen går att följa upp årligen och står i harmoni med de politiska
inriktningarna.

● Göra en samlad uppföljning och bedömning av de två politiska inriktningarnas
utfall för arbetsmarknadsverksamheten i delårs- och årsbokslut.
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Inledning
Bakgrund
Socialtjänstlagen (2001:453) gör gällande att välfärdsnämnden i sin verksamhet ska
främja den enskildes rätt till bland annat arbete och utbildning. Vidare stipuleras att
nämnden ska ta initiativ till och bevaka att åtgärder vidtas för att skapa goda
förhållanden för grupper som har behov av samhällets särskilda stöd.

I enlighet med socialtjänstlagen får nämnden begära att den som uppbär
försörjningsstöd under viss tid ska delta i anvisad praktik eller annan kompetenshöjande
verksamhet, om den enskilde inte har kunnat erbjudas någon lämplig
arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Syftet med praktiken eller den kompetenshöjande
verksamheten är att utveckla den enskildes möjligheter att i framtiden försörja sig själv
och ska utformas med skälig hänsyn till den enskildes individuella önskemål och
förutsättningar. Fortsatt försörjningsstöd får vägras eller nedsättas om den enskilde utan
godtagbart skäl avböjer att delta i, eller uteblir från, sådan insats.

Framgångsrika åtgärder i arbetet mot arbetslöshet ger de arbetssökande möjligheter till
en meningsfull sysselsättning i form av t.ex. utbildning, praktik eller arbete, samtidigt
som kommunens kostnader för försörjningsstöd kan minska. För att lyckas med detta
krävs en fungerande samverkan både internt och externt.

Det är välfärdsnämnden som ansvarar för arbetsmarknadsfrågor i Härryda kommun.
Verksamhetsområde Integration och Arbetsmarknad ligger inom Sektorn för socialtjänst
och tar avstamp från socialtjänstlagens grunduppdrag att stärka varje individs resurser
och förmåga till självständigt liv. Enligt verksamhetsplan 2020-22 arbetar Integration och
arbetsmarknad sedan 2018 i enlighet med projektplanen Härryda framtid som bygger på
en strukturerad samverkan med interna och externa aktörer såsom näringslivet,
vuxenutbildningen och Arbetsförmedlingen.

De förtroendevalda revisorerna i Härryda kommun har utifrån sin risk- och
väsentlighetsanalys valt att granska kommunens arbete med att hjälpa biståndstagare
till sysselsättning och egen försörjning.

Syfte och revisionsfrågor
Granskningen syftar till att bedöma om välfärdsnämnden säkerställer ändamålsenlig
styrning och uppföljning av arbetet för att få individer som uppbär försörjningsstöd till
egen försörjning.

Granskningen besvarar följande revisionsfrågor:

● Finns ändamålsenliga mål, riktlinjer och rutiner för arbetet med att få individer till
egen försörjning?

● Finns etablerade samverkansstrukturer för arbetsmarknadsinsatser både internt och
externt?
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● Genomförs uppföljning och rapportering av insatsernas resultat och effekter? Vidtas
åtgärder vid identifierade brister?

Revisionskriterier
Följande revisionskriterier (bedömningsgrunder) utgör i huvudsak grunden för
revisionens analyser, slutsatser och bedömningar:

● Kommunallagen (2017:725)
● Socialtjänstlagen (2001:453)
● Kommunens styrdokument inom området

Avgränsning
Granskningen avgränsas till ställda revisionsfrågor och omfattar verksamhetsåret 2020.
Revisionsobjektet är välfärdsnämnden.

Metod
Granskningen har utförts genom dokumentanalys (se bilaga 1) och intervjuer. Intervju
har genomförts med följande funktioner:

- Verksamhetschef Härryda Framtid
- Sektorschef Socialtjänst
- Samordnare arbetsmarknadsenheten
- 1:e socialsekreterare försörjningsstödsenheten
- Företagskoordinator arbetsmarknadsenheten
- Företagslots
- Enhetschef försörjningsstödsenheten
- Enhetschef arbetsmarknadsenheten
- Sektionschef Arbetsförmedlingen

Totalt 9 personer har intervjuats

Ett utkast av rapporten har sakgranskats av de intervjuade.
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Iakttagelser och bedömningar
Arbetsmarknadsverksamheten i Härryda kommun - hur ser deltagande och
resultaten ut?
Nedan statistik har inkluderats i rapporten för att ge en kort bakgrund till omfattning av
den kommunala arbetsmarknadsverksamheten och hur resultaten ser ut. Statistiken är
hämtad från kommun- och regiondatabasen Kolada.

Figur 1, Deltagare i kommunala arbetsmarknadsåtgärder Härryda kommun 2015-2019,
antal.

Som framgår av tabellen ovan minskade antalet deltagare i kommunala
arbetsmarknadsåtgärder i Härryda kommun mellan åren 2015-2016 för att sedan öka
lite mellan 2017-2018 och sedan öka kraftigt mellan åren 2018-2019. I mejlkontakt med
tjänsteperson framkommer att förklaringen till den stora ökningen mellan åren
2018-2019 anses vara en förändring i målgruppen som innebär att alla arbetssökande
och personer i behov av arbetsrehabiliterande insatser ska skrivas in på
arbetsmarknadsenheten. Det har samtidigt skett ett arbete med att förtydliga de
gemensamma processerna och rollerna.
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Figur 2, Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som
börjat arbeta eller studera 2016-2020, andel (%), liknande kommuner socioekonomi .1

Som framgår av tabellen ovan ligger Härryda kommun, undantaget 2019, något under
jämförbara kommuner avseende individer som efter avslut inom de kommunala
arbetsmarknadsinsatser går vidare till arbete eller studier.

Figur 3, Arbetslöshet 18-64 år, årsmedelvärde, andel (%) av befolkningen, åren
2016-2020

Av figur 3. ovan framgår att arbetslösheten i Härryda kommun är lägre än snittet i riket.

1 Liknande kommuner socioekonomi är, Ekerö kommun, Hammarö kommun, Knivsta kommun,
Kävlinge kommun, Lerum kommun, Staffanstorp kommun och Vallentuna kommun.
Liknande kommuner socioekonomi är avsedd för jämförelser med kommuner med liknande
socioekonomisk struktur. Bygger på nyckeltalen: Ohälsotal (dagar), Utrikes födda exklusive
EU/EFTA, Arbetslöshet 18-64 år, Invånare 0-19 respektive 65+, Invånare 25-64 med
eftergymnasial utbildning, Förvärvsarbetande invånare 20-64 samt Mediannettoinkomst. Alla
nyckeltal har getts samma vikt.
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Figur 4, Utbetalt ekonomiskt bistånd, kr/invånare (enl SoS inkl flyktinghushåll),
kr/invånare, åren 2016-2019

Av figur 4. ovan framgår att Härryda kommun har lägre utbetalt ekonomiskt bistånd än
snittet i riket.

Arbetsmarknadsverksamheten i Härryda kommun
Enligt välfärdsnämndens reglemente, fastställt av kommunfullmäktige den 26 mars 2020
§ 49, är välfärdsnämnden kommunens social- och arbetslöshetsnämnd. Av reglementet
framgår vidare att välfärdsnämnden ansvarar för bl.a invandrar- och flyktingmottagande,
arbetsmarknadsåtgärder och individ- och familjeomsorg. Välfärdsnämnden har även
hand om grundskola, gymnasium och vuxenutbildning samt fritidsverksamhet. Sektor
socialtjänst är indelad i 5 verksamhetsområden: vård och omsorg, hälsa och bistånd,
funktionsstöd, Härryda Framtid och Barn och familj. Varje verksamhet är organiserad
under en verksamhetschef. Av ett organisationsschema, ‘’SOC - Härryda Framtid’’,
framgår att arbetsmarknadsenheten är organiserad under en verksamhetschef
tillsammans med enhet för försörjningsstöd, enhet för nyanlända och vuxenutbildningen.
Varje enhet har en enhetschef. Arbetsmarknadsenheten i sin tur består av 5 stycken
jobbcoacher och 1 samordnare som ansvarar för arbetsledning och metodhandledning.
Enheten utgörs även av intern och extern arbetsträning där det arbetar 3 respektive 1
person.
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Figur 5, Organisationsschema över Härryda Framtid

Med Härryda Framtid avses ett verksamhetsområde som organiserades 1 januari 2020
och består av enheten för försörjningsstöd, arbetsmarknadsenheten (AME), enheten för
nyanlända/stödboende och vuxenutbildningen samt yrkeshögskolan. Av dokumentet
‘’Härryda Framtid’’ framgår att organisationen strävar efter effektivast möjliga arbetssätt
för att få kommuninvånare närmare egen försörjning. Arbetet kan omfatta
arbetsprocesser, utbildningar och kommunala arbetsmarknadsanställningar. Metoderna
som används ska i så stor utsträckning som möjligt vara evidensbaserade. I Härryda
Framtid ingår även strukturerad samverkan, både internt och externt.

Av intervjuerna framgår att en medborgare blir aktualiserad inom Härryda Framtid
genom enheten för försörjningsstöd. När en person ansöker om försörjningsstöd gör
socialsekreteraren en inledande bedömning och om personen uppger arbetslöshet som
orsak till behov av försörjningsstöd kopplas arbetsmarknadsenheten in. Klienten
hänvisas till arbetsmarknadsenhetens informationsmöten som hålls regelbundet för att
få information om verksamheten och vilka förväntningar på deltagande som finns.
Sedan görs en bedömning av vilken insats som är bäst lämpad för personen.

Finns ändamålsenliga mål, riktlinjer och rutiner för arbetet med att få
individer till egen försörjning?
Iakttagelser
Målstyrning

Härryda kommuns styrmodell beskrivs i välfärdsnämndens verksamhetsberättelse.
Modellen innebär att styrning sker med hjälp av vision, förhållningssätt, inriktningar och
mål utöver de ekonomiska ramarna. Modellen utgår från ekonomistyrning, målstyrning
och kvalitetsstyrning. Utifrån kommunfullmäktiges fyra fastställda mål för god ekonomisk
hushållning har nämnden brutit ned tre av dessa med egna indikatorer/mått. Det av
kommunfullmäktige prioriterade området ‘’Alla elever har efter slutförd grundskola eller
gymnasieutbildning tillräcklig kompetens för arbete eller fortsatta studier’’ mäts genom
fyra mått/indikatorer. Ett mått mäter arbetslöshet, inklusive personer i program med
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aktivitetsstöd, 18-24 år (% av befolkningen i Härryda kommun) och ett annat mäter
arbetslöshet, inklusive personer i program med aktivitetsstöd, 18-24 år (% av
befolkningen i länet). Till måtten finns inget målvärde kopplat.

Av välfärdsnämndens verksamhetsplan för åren 2020-2022, fastställd 2019-11-06,
framgår den politiska inriktningen för arbetsmarknad och integration, att Härryda
kommun ska ha lägst andel arbetslösa och lägst andel hushåll beroende av
försörjningsstöd i Sverige i enlighet med ambitionen med Härryda Framtid. Av
intervjuerna framgår att bägge två målen är kända i verksamheterna. Tabellen nedan
(tabell 3) visar de politiska inriktningarna, kvalitetsindikatorerna och informationstalen för
Härryda Framtid.

Tabell 1, Politiska inriktningar, kvalitetsindikatorer, informationstal.

Källa: Verksamhetsberättelse för välfärdsnämnden 2020 och verksamhetsplan för
välfärdsnämnden 2020-2022.

Av dokumentet ‘’Härryda framtid’’ framgår vidare en fördjupande beskrivning av
välfärdsnämndens två politiska inriktningar för arbetsmarknad och integration. Av
nämndens verksamhetsplan framkommer inte några ytterligare målvärden för respektive
verksamhetsår kopplade till den politiska inriktningen, indikatorerna eller
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informationstalen, utan endast utfall presenteras. Granskningen noterar även att
andelen arbetslösa eller hushåll beroende av försörjningsstöd inte anges utan endast
absoluta tal (antal personer/hushåll).

Vid intervjuerna redogörs det för att målstyrningen har genomgått en förändring under
de senaste åren där fokus numera ligger på tillitsbaserad styrning och på att styra
verksamheten med färre mål än tidigare.

Riktlinjer och rutiner för verksamhetens arbete

Det finns en ärendeprocess framtagen för klienter som bedöms vara i behov av
arbetsmarknadsenhetens insatser. Ärendeprocessen utgår från från tre delar,
försörjningsstödsenheten, arbetsmarknadsenheten - uppstart och
arbetsmarknadsenheten - pågående insats och avslut. Ärendeprocessen beskriver hur
en klient, via försörjningsstödsenheten, blir aktualiserad för insats på
arbetsmarknadsenheten och hur processen fortgår på arbetsmarknadsenheten samt
roll- och ansvarsfördelning mellan försörjningsstödsenheten och
arbetsmarknadsenheten.

Det finns framtagna rutiner för extratjänst, introduktionsjobb, kommunal
arbetsmarknadsanställning, nystartsjobb, OSA-anställning och rutin innan beslut om
anställning av klient. Det finns även en checklista framtagen för anställningar via
arbetsmarknadsenheten. Checklistan omfattar nystartsjobb, introduktionsjobb,
extratjänst och tillfällig arbetsmarknadsanställning och OSA-anställning. Vidare finns det
framtaget en mall för överenskommelse vid kommunal arbetsmarknadsanställning som
upprättas mellan arbetsmarknadsenheten och klienten. Det finns även ett antal
processkartor framtagna för insatser på arbetsmarknadsenheten.

Av dokumentationen framgår vidare att det finns uppdragsbeskrivningar för handledare
för servicelagen 1 & 2, samordnare arbetsmarknadsenheten, instruktör för intern
arbetsträning i Hantverksgruppen, företagskoordinator arbetsmarknadsenheten,
handläggare för feriepraktik och arbetsmarknadshandläggare/jobbcoach samt extra
resurs för administration och gruppaktiviteter. Uppdragsbeskrivningarna anger
arbetsbeskrivning och vad som ingår i uppdrag för respektive tjänst. Exempelvis framgår
det av uppdragsbeskrivningen för arbetsmarknadshandläggare/jobbcoach att
arbetsmarknadshandläggaren är nyckelperson för att ta emot ärenden och att hitta rätt
insats till klienterna och att handläggaren förväntas vara flexibel kring de möjligheter och
resurser som finns att använda sig av.

Av intervjuerna framgår att arbetsmarknadsenheten och försörjningsstödsenheten
arbetar med att ta fram gemensamma rutiner och processkartor och att det finns en
ambition att anpassa dessa löpande vid omvärldsförändringar eller rättspraxis. Av
intervjuerna framgår även att rutinerna uppfattas vara ändamålsenliga och att de följer
processerna.
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Bedömning
Revisionsfrågan bedöms som delvis uppfylld.

Bedömningen grundar sig på att det finns ändamålsenliga mål framtagna för
verksamheten. Målen är kända i verksamheterna. Däremot finns det inga målvärden
kopplade till målen per verksamhetsår. Likaså mäter indikatorerna inte andelar av
personer/hushåll (såsom målet anger) utan endast antal. Det innebär att målen och
utfallen av målen inte sätts i relation till vare sig sig själva över en tidsperiod eller i
relation till andra kommuners resultat. Bedömningen grundar sig även på att det bl.a
finns framtagna rutiner och uppdragsbeskrivningar.

Finns etablerade samverkansstrukturer för arbetsmarknadsinsatser både
internt och externt?
Iakttagelser
Av dokumentet ‘’Härryda Framtid’’ framgår att det i Härryda Framtid ingår en
strukturerad samverkan med externa aktörer som Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan, företag och näringsliv. Det framgår vidare att verksamheten Härryda
Framtid ska ha en nära samverkan med näringslivsenheten i syfte att hitta arbeten åt
klienterna. Det framgår även att det ska bedrivas ett gemensamt arbete för en bättre
samverkan med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Det finns ett dokument
som heter ‘’strukturerad samverkan Härryda Framtid’’ som anger mötesstrukturen inom
ramarna för Härryda Framtid. Det finns sammanlagt 7 regelbundna nätverksmöten på
chefsnivå och 6 samverkansmöten på handläggarnivå (se tabell 4 nedan).

Tabell 2, Strukturerad samverkan Härryda Framtid

Regelbundna nätverksmöten på chefsnivå
Samverkan
arbetslösa/etablering/ny
anlända

Härryda framtid
(Verksamhetschef,
Enhetschefer
försörjningsstöd, nyanlända
och arbetsmarknadsenheten)
och
Arbetsförmedlingen(Sektions
chefer arbetsgivarsida och
arbetssökarsida)

Möten 1 gång/
månad

Samverkan
gemensamma
organisationsfrågor,
aktuell lägesinformation

Hälsa och Bistånd, Barn och
Familj och Härryda Framtid
(Enhetschefer)

Möten 1 gång/
månad

Lokal överenskommelse
(LÖK:en): med fokus på
nyanlända

AME, EFÖ, ENY,
vuxenutbildningen,
Arbetsförmedlingen och
Migrationsverket

Revideras årligen
(AF ansvarar)

Härryda Framtid,
operativ samverkan
med lokal förankring

Arbetsmarknadsenheten,
Enhet för försörjningsstöd,
näringslivsenheten,

Möten var sjätte
vecka
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vuxenutbildningen och
Arbetsförmedlingen.

Strategisk
samverkansgrupp kring
aktuella frågeställningar

AME, EFÖ (Enhetschef,
samordnare och
metodhandledare),
planeringsledare

Möten var tredje
vecka

Påbörjad samverkan
Försäkringskassan

AME, EFÖ och
Försäkringskassan

DUA jobbspår Verksamhetschef Härryda
Framtid, SFI (rektor),
företagskoordinator, AME
(företagskoordinator), AF,
Göteborgdsregionens
kommuner

Några tillfällen
per termin

Regelbundna samverkansmöten på handläggarnivå
Etablering AF etablering, SFI, ENY,

EFÖ och AME.
Möten 1 gång/
månad

Samverkan under
etableringstiden

AF etablering, ENY och AME Möten utifrån
behov kopplat till
projekt.
Identifiera
nyanlända som
är i behov av
extra stöd.

Samverkan
arbetslösa/etablering/ny
anlända

AME, EFÖ och AF Möten 1 gång/
månad

Samverkan unga vuxna AME och EFÖ Möten 1 gång/
månad

Samverkan nyanlända ENY och EFÖ Möten 1 gång/
månad

Samverkan projekt och
förebyggande arbete
ungdomar inom AME

AME och projektdeltagare
som Invux, PIK. Gällande
ungdomsjobb, ungdomstjänst
med familjestödsenheten

Regelbundna
träffar enligt plan

Intern samverkan

Som nämns ovan finns formerna för samverkan mellan försörjningsstödsenheten och
arbetsmarknadsenheten angiven i ärendeprocessen för klienter som bedöms vara i
behov av arbetsmarknadsenhetens insatser.

Av intervjuerna framgår att det finns tydligt uttalat att insatserna på
arbetsmarknadsenheten syftar till att de medborgare som har försörjningsstöd ska nå
självförsörjning. Samverkan mellan enheten för försörjningsstöd och
arbetsmarknadsenheten beskrivs som välfungerande. Det redogörs för att det två
gånger om året hålls medarbetarforum där alla medarbetare inom Härryda Framtid är
med. Vidare framgår att försörjningsstödsenheten och arbetsmarknadsenheten har
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ärendeuppföljning två gånger i veckan respektive varannan vecka. 1:e socialsekreterare
på försörjningsstödsenheten och samordnare på arbetsmarknadsenheten deltar på
varandras metodmöte med respektive handläggare. Det redogörs för att det på
ledningsnivå finns tät kontakt mellan de båda enheterna och att mellan enheterna finns
en samsyn kring målen och att få medborgare som har försörjningsstöd ut i arbete.

Av intervjuerna framgår även att det sker viss samverkan med kommunens företagslots.
Samverkan består i bl.a att företagslots arbetar för att knyta företagare till
arbetsmarknadsenheten för att kunna ta emot klienter. Samverkan uppfattas som
välfungerande.

Extern samverkan

Vid intervjuerna framhålls Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen som de
huvudsakliga externa aktörerna för samverkan. Det beskrivs att samarbetet med
Försäkringskassan huvudsakligen fungerar väl på handläggarnivå men att det
övergripande samarbetet har stannat upp med anledning av pandemin. Exempelvis
fanns det en inplanerad workshop som har skjutits på framtiden.

Det redogörs under intervjuerna för att Arbetsförmedlingen ingår i regelbundna
mötesstrukturer tillsammans med kommunens verksamheter där bl.a
arbetsmarknadsenheten och vuxenutbildningen ingår. Det finns även regelbundna
möten på handläggarnivå där samverkan sker kring de klienter som behöver fördjupat
stöd. Mötena på handläggarnivå sker både i grupp och individuellt. Samverkan med
Arbetsförmedlingen beskrivs som välfungerande på ledningsnivå men att det ibland
uppstår svårigheter kring samverkan på handläggarnivå bestående i att handläggare i
kommunens verksamheter har svårigheter att nå Arbetsförmedlingens handläggare.
Arbetsförmedlingens omstrukturering där myndigheten ska gå till att bli en
kontrollerande funktion med privata utförare beskrivs som en orsak.

Bedömning

Revisionsfrågan bedöms som uppfylld.

Bedömningen grundar sig på att det finns formaliserade strukturer för samverkan, både
internt och externt.

Genomförs uppföljning och rapportering av insatsernas resultat och
effekter? Vidtas åtgärder vid identifierade brister?
Iakttagelser
Av välfärdsnämndens verksamhetsberättelse för 2020, fastställd 2021-03-30, framgår
att det görs en samlad bedömning av det politiskt prioriterade området, dvs fullmäktiges
mål. Den samlade bedömningen som lämnas är delvis uppfylld och grundar sig på en
beskrivande text om tillståndet för målområdet. Det finns däremot inga målvärden
kopplade till indikatorerna som följs upp inom fullmäktiges mål.

I verksamhetsberättelsen redovisas utfallen av informationstalen och
kvalitetsindikatorerna kopplade till Härryda Framtid. Även utfallet av den politiska
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inriktningen följs upp. Av verksamhetsberättelsen framgår ingen bedömning av om
informationstalen, uppdragen eller kvalitetsindikatorerna är uppfyllda eller inte. Det görs
inte heller någon samlad bedömning av området eller mätetalen. Det görs ingen samlad
bedömning av informationstalen, uppdragen eller kvalitetsindikatorerna i
delårsrapporten. Utfallet för den politiska inriktningen - att Härryda kommun ska ha lägst
andel arbetslösa och lägst andel hushåll beroende av försörjningsstöd i Sverige -
presenteras inte eller utvärderas i förhållande till riket. Granskningen konstaterar att
målet om att ha lägst andel hushåll med försörjningsstöd i Sverige saknar nyckeltal i
Kolada. Utan en jämförelse med andra kommuner i Sverige finns svårigheter att följa
upp målet. Som statistiken i inledningen visar ligger Härryda lägre än snittet i riket
avseende arbetslöshet. Det går emellertid att konstatera att det finns kommuner som
har lägre arbetslöshet än Härryda, såsom Mörbylånga, Danderyd, Gällivare och Habo.

I samband med granskningen har vi tagit del av en presentation av en uppföljning av
Härryda Framtid som rapporterades till välfärdsnämnden den 3 mars 2021. Av
presentationen framgår beskrivning av hur samverkan mellan Härryda Framtid och
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har utvecklats, arbetslöshet,
arbetsmarknadsenhetens resultat och trender avseende utbetalt ekonomiskt bistånd. Av
intervjuerna framgår att det görs uppföljningar av Härryda Framtid två gånger om året,
en gång på våren och en gång på hösten. Det framgår vidare att nämnden uppfattas
som intresserad av arbetsmarknadsfrågorna.

Inom ramen för granskningen har vi genomfört en protokollsgenomgång av
välfärdsnämndens protokoll för år 2020. Av protokollen framgår att sektorschef för
socialtjänst informerade nämnden om verksamheten Härryda Framtid under
sammanträdet den 23 september 2020. Välfärdsnämnden beslutade att notera
informationen. Härryda framtid omnämns även i protokollen i samband med de
ekonomiska månadsuppföljningarna per februari (2020-04-01 § 100), mars (2020-05-27
§ 152), och juni (2020-08-26 § 208).

Av intervjuerna framgår att det har initierats ett arbete med att följa upp samtliga
arbetsmarknadsanställningar med syftet att avgöra vilka insatser som ger bäst resultat.
När en individ avslutar sin insats går det att följa genom vilken orsakskod individen
avslutas och sedan följa vart individerna tar vägen efter avslutad insats.

Bedömning

Revisionsfrågan bedöms som delvis uppfylld.

Bedömningen grundar sig på att det genomförs uppföljningar av verksamheten genom
delårsrapport och årsbokslut och att nämnden utöver detta får information om
verksamheten.

Vi noterar även att det inte sker någon samlad bedömning av mål och indikatorer i
samband med årsbokslutet. Utfallet för den politiska inriktningen för arbetsmarknad och
integration redovisas eller utvärderas inte i verksamhetsberättelsen. Det görs inte någon
uppföljning av målen om lägst andel hushåll med försörjningsstöd och lägst andel
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arbetslöshet i riket. I avsaknad av en tillräcklig uppföljning är det heller inte möjligt för
nämnden att vid behov vidta relevanta åtgärder.
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Revisionell bedömning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Härryda kommun genomfört en
granskning av välfärdsnämndens styrning och uppföljning av
arbetsmarknadsverksamheten. Granskningen syftar till att bedöma om välfärdsnämnden
säkerställer ändamålsenlig styrning och uppföljning av arbetet för att få individer som
uppbär försörjningsstöd till egen försörjning.

Vår samlade bedömning är att välfärdsnämnden inte helt säkerställer en ändamålsenlig
styrning och uppföljning av arbetet för att få individer som uppbär försörjningsstöd till
egen försörjning.

Bedömningar mot revisionsfrågor

Revisionsfråga Kommentar

Finns
ändamålsenliga
mål, riktlinjer och
rutiner för arbetet
med att få
individer till egen
försörjning?

Delvis uppfylld
Revisionsfrågan bedöms som
delvis uppfylld.

Bedömningen grundar sig på att
det finns ändamålsenlig mål
framtagna för verksamheten. Målen
är kända i verksamheterna.
Däremot finns det inga målvärden
kopplade till målen per
verksamhetsår. Likaså mäter
indikatorerna inte andelar av
personer/hushåll (såsom målet
anger) utan endast antal. Det
innebär att målen och utfallen av
målen inte sätts i relation till vare
sig sig själva över en tidsperiod
eller i relation till andra kommuners
resultat. Bedömningen grundar sig
även på att det bl.a finns framtagna
rutiner och uppdragsbeskrivningar.

Finns etablerade
samverkansstrukt
urer för
arbetsmarknadsi
nsatser både
internt och
externt?

Uppfylld
Revisionsfrågan bedöms som
uppfylld.

Bedömningen grundar sig på att
det finns formaliserade strukturer
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för samverkan, både internt och
externt.

Genomförs
uppföljning och
rapportering av
insatsernas
resultat och
effekter? Vidtas
åtgärder vid
identifierade
brister?

Delvis uppfylld
Revisionsfrågan bedöms som
delvis uppfylld.

Bedömningen grundar sig på att
det genomförs uppföljningar av
verksamheten genom delårsrapport
och årsbokslut och att nämnden
utöver detta får information om
verksamheten. Vi har emellertid
inte kunnat utläsa att nämnden
vidtar åtgärder vid konstaterade
brister i verksamheten.

Vi noterar även att det inte sker
någon samlad bedömning av mål
och indikatorer i samband med
årsbokslutet. Utfallet för den
politiska inriktningen för
arbetsmarknad och integration
redovisas eller utvärderas inte i
verksamhetsberättelsen. Det görs
inte någon uppföljning av målen om
lägst andel hushåll med
försörjningsstöd och lägst andel
arbetslöshet i riket. I avsaknad av
en tillräcklig uppföljning är det
heller inte möjligt för nämnden att
vid behov vidta relevanta åtgärder.

Rekommendationer
Utifrån granskningens resultat rekommenderar vi välfärdsnämnden att:

● Se över målstyrningen så att uppföljningen av de politiska inriktningarna
avseende arbetsmarknadsverksamheten kopplas till indikatorer som medger att
de faktiska målen går att följa upp årligen och står i harmoni med de politiska
inriktningarna.

● Göra en samlad uppföljning och bedömning av de två politiska inriktningarnas
utfall för arbetsmarknadsverksamheten i delårs- och årsbokslut.
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Bilagor
Inom ramen för granskningen har en dokumentgenomgång gjorts av följande dokument:

- delregional strategisk samverkansgrupp mellan kranskommunerna och
Arbetsförmedlingen

- Enhetsplan 2021 arbetsmarknadsenheten
- Uppföljning Härryda Framtid (till välfärdsnämnden 3/3 2021
- Härryda Framtid
- Organisationsskiss sektor för socialtjänst
- Verksamhetsberättelse 2020 för välfärdsnämnden
- Verksamhetsplan 2020-2022
- Presentation från Arbetsförmedlingen
- Ärendeprocess AME
- 6 processkartor för arbetsmarknadsenheten
- Strukturerad samverkan Härryda Framtid
- 7 uppdragsbeskrivningar för befattningar
- Organisationsskiss Härryda Framtid
- Skiss över insatser för arbetsmarknadsenheten
- 2 checklistor för anställningar vid arbetsmarknadsenheten
- 6 rutiner för extratjänst, innan beslut om anställning, introduktionsjobb, kommunal

arbetsmarknadsanställningar, nystartsjobb och OSA-anställning
- Information om Unga jobb
- Kriterier för CSR-pris
- Överenskommelse vid kommunal arbetsmarknadsanställning
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2021-06-07

___________________________ ___________________________

Fredrik Carlsson Charlotte Erdtman

Uppdragsledare Projektledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av Härryda kommuns revisorer enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från den
4 december 2020. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på
hela eller delar av denna rapport.
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Yttrande över Översiktsplan för Bollebygds kommun – 
utställningshandling  

Bollebygds kommun har ett pågående arbete med att ta fram en ny 
översiktsplan som ska ersätta befintlig som antogs 2002. Förslaget är på  

utställning från 2021-06-10 till 2021-08-31. Förslaget har tidigare varit på 
samråd från 2020-11-09 till 2021-01-31 och Härryda kommun lämnade 
yttrande i januari 2021. Det nya förslaget till översiktsplan redovisas i 
digitalt format.  

Kommunen vidhåller fortsatt tidigare framförda synpunkter utöver de som 
framförs nedan.  

Utifrån revideringar från samrådet ser kommunen positivt på att 
utvecklingen av kollektivtrafiken och Kust-till-kustbanan har förtydligats i 
handlingarna samt att det finns utrymme för utökning av kapaciteten. Även 
att förslaget att bygga ut separat gc-nät mellan Bollebygds tätort och 
Rävlanda samt mellan Bollebygds tätort och de nya utvecklingsområdena i 
Kullaområdet och Fjällastorp som på sikt skulle kunna möjliggöra 
cykelkoppling med Hindås. I stort ser Härryda kommun positivt på fortsatt 
samverkan om utvecklingen i stråket med bebyggelseutveckling samt 
infrastruktur med Bollebygds kommun i stort.  

Kommunen ser positivt på förtydligandena kring den blå-gröna 
infrastrukturen som i övergripande drag rörande stråk och viktigt samband 
redovisas över kommungränsen.  

 

Peter Lönn 

Kommundirektör 
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Yttrande om Översiktsplan för Lerums kommun – 
samrådshandling  

 
Lerums kommun har ett pågående arbete med att ta fram en ny översikts-
plan som ska ersätta befintlig som antogs 2008. Förslaget är föremål för 
samråd under perioden 3 juni till 12 september 2021. Det nya förslaget till 
översiktsplan redovisas i digitalt format. Härryda kommun har tagit del av 
samrådshandlingen och anser att den är tydlig, kort och koncis. Det är lätt 
att förstå Lerums framtidsvision.  
 
Härryda kommun ser positivt på Lerums utvecklingsstrategi att utveckling 
huvudsakligen ska ske i centralorterna; Floda, Gråbo och Lerum, samt längs 
kommunikationsstråk.  
 
Härskogen ligger till stora delar utmed kommungränsen mellan Lerums och 
Härryda kommun. Härryda ser positivt på att området huvudsakligen före-
slås förbli naturmark med oförändrad markanvändning. Det är viktigt att 
Härskogen värnas som en grön kil för människor, djur, natur och biologisk 
mångfald. 
 
Härryda kommun ser även positivt på Lerums syn att transportsystemet ska 
underlätta för människor att välja hållbara resor där det är möjligt samt 
inriktningen att samhällsplaneringen i större utsträckning ska utgå från de 
som går och cyklar i tätorterna.  
 
Transportlederna E20, Västra Stambanan och väg 190 utmed vilka Floda, 
Gråbo och Lerum ligger knyter samman Lerums kommun med de 
större orterna i den omgivande regionen.  
 
Vidare ser Härryda kommun positivt på Lerums förslag att utreda möjlig-
heterna för en tvärlänk för vägtrafik i nord-sydlig riktning mellan Land-
vetter, E20 samt väg 190. Tvärförbindelsen, som på sikt även kan vara en 
del av en ringled runt Göteborg, skulle komma att knyta Lerums 
kommun närmare Landvetter flygplats och innebära kortare avstånd till 
stora delar av Göteborgsregionen med dess arbetsmarknad. En tvärlänk hade 
även för Härrydas del inneburit kortare avstånd till stora delar av Göteborgs-
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regionen och till andra regioner utmed E20. En eventuell tvärlänk behöver 
utredas innan byggnation blir aktuellt. Härryda välkomnar ett samarbete 
kring tvärförbindelsen.   
 
Avslutningsvis ser kommunen positivt på att tidigare utpekade områden för 
vindbruk, område K och L, ej längre bedöms som lämpliga för vindbruk 
med hänsyn till närheten till Landvetter flygplats.  
 
 
 
Peter Lönn 
Kommundirektör 
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Från: Plan 
Till: Diarie SHB 
Ämne: VB: Samråd översiktsplan Lerums kommun
Skickat: 2021-06-04 11:01:41

Från: Översiktsplan 
Skickat: den 3 juni 2021 08:40
Ämne: Samråd översiktsplan Lerums kommun
 
Det har nu blivit dags för förslaget till ny översiktsplan för Lerums kommun
att gå ut på samråd. Planförslaget ska samrådas med kommuninvånare,
myndigheter, region och berörda kommuner. Sammanslutningar och
enskilda som har ett väsentligt intresse av förslaget ska också kunna delta i
samrådet.
 
Översiktsplanen är digital och finns tillgänglig här:
www.lerum.se/oversiktsplan2021
 
Information om hur du som läsare kan navigera i planen och vilken
information som finns i respektive kapitel finns under fliken
”Läsanvisningar”. Tyck till om förslaget genom att lämna synpunkter under
fliken ”Vad tycker du?”. Synpunkter kan lämnas under samrådstiden fram
till 12 september 2021. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse
och planhandlingarna revideras och kompletteras med anledning av de
synpunkter som kommit in. Därefter ställs planen återigen ut för granskning.
Därefter upprättas ett utlåtande och görs slutliga justeringar innan planen
antas av kommunfullmäktige. Beslutet tillkännages på kommunens
anslagstavla. Om ingen överklagar beslutet inom tre veckor vinner det laga
kraft och översiktsplanen börjar gälla.
 
Varmt välkommen med dina åsikter via länken ovan!
 
Med vänlig hälsning
Lerums kommun
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Sammanfattning

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Härryda kommun genomfört en
granskning av kommunens styrning och uppföljning av underhållsarbetet. Granskningens syfte
har varit att bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt ett ändamålsenligt underhåll av
kommunens fastigheter.

Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att kommunstyrelsen ej har säkerställt
ett ändamålsenligt underhåll av kommunens fastigheter. Den samlade bedömningen bygger på
bedömningen av respektive revisionsfråga.

Den samlade bedömningen baseras i huvudsak på följande:

● Kommunens kvalitetsindikatorer och informationstal saknar koppling till
riktvärden/referensvärden. Fastställda riktvärden/referensvärden hade med fördel kunnat ge
en bättre bild om nivån och ändamålsenligheten av kommunens fastighetsunderhåll. Det har
vidare framgått i intervjuer att budget för fastighetsunderhåll under de senaste åren upplevs
ha varit för låg för att uppnå ett fullgott fastighetsunderhåll.

● Det finns anledning att förbättra riskanalyser och efterkontroller kopplat till
fastighetsunderhåll, i synnerhet då kommunen i nuläget är i stånd att implementera en
nyligen framtagen strategi för fastighetsunderhåll.

● Vid tiden för denna granskning finns inga underhållsplaner för kommunens fastigheter som
bygger på genomförda statusinventeringar. Planen är att underhållsplaner i första hand ska
upprättas för skolfastigheter under år 2021.

● Det finns för närvarande ingen analys av kommunens totala underhållsskuld avseende
fastigheter.

● Vår analys visar att Härryda kommuns planerade fastighetsunderhåll per kvadratmeter för
förskolor, grundskolor och gymnasieskolor ligger under de branschmässiga riktvärden vi
jämfört kommunens underhållsarbete mot.

● Vidare visar vår analys att Härryda kommuns planerade fastighetsunderhåll är väsentligt
lägre för både förskolor, grundskolor och gymnasieskolor än den genomsnittliga nivån bland
landets övriga kommuner.

● Det finns väsentliga brister i uppföljning av fastighetsunderhåll inom ramen för de ordinarie
uppföljningarna. Vi har inte kunnat se att kommunstyrelsen fått uppföljning av resultatfört
fastighetsunderhåll specifikt. Det finns därtill få kommentarer eller analyser i
kommunstyrelsens uppföljningsdokument kopplat till fastighetsunderhåll.

2
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Revisionsfrågor Bedömning

1. Säkerställer kommunstyrelsen att underhållsarbetet styrs på
ett effektivt och tillräckligt sätt?

Delvis

2. Utgår kommunen från tillförlitliga underlag om tillgångarnas
status och upprustningsbehov när kostnaderna uppskattas?

Nej

3. Är nuvarande underhåll tillräckligt i förhållande till det egentliga
behovet?

Nej

4. Finns det en överensstämmelse mellan underhållsplan, budget
och genomfört underhåll under de senaste 3 åren?

Ej bedömd

5. Finns det en tillfredsställande uppföljning av
underhållskostnader och fattar kommunstyrelsen vid behov
beslut om åtgärder?

Nej

Rekommendationer
Efter genomförd granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen att:

● Tillse att långsiktiga underhållsplaner för kommunens samtliga fastigheter upprättas på ett så
skyndsamt sätt som möjligt. Underhållsplanerna bör baseras på statusinventeringar,
branschmässiga riktvärden och andra relevanta underlag med syfte att ge en adekvat bild av
underhållsbehov framgent.

● Säkerställa att nyckeltal med bäring på fastighetsunderhåll identifieras. Nyckeltalen bör
förankras i branschmässiga riktvärden och bör även tillåta jämförelser med andra kommuner.
Uppföljning av dessa nyckeltal bör ske regelbundet och kan med fördel redovisas vid
kommunstyrelsens ordinarie uppföljningstillfällen.

● Försäkra sig om att det sker en bedömning och analys av den totala underhållsskulden
kopplat till kommunens fastigheter. Regelbunden redovisning av hur underhållsskulden
utvecklas över tid kan med fördel ske till kommunstyrelsen.

● Tillse att adekvat uppföljning av fastighetsunderhåll sker vid kommunstyrelsens ordinarie
uppföljningstillfällen. Uppföljningen bör innehålla en helhetsbild av utfall mot budget och kan
med fördel kompletteras med en uppdelning i reinvesteringar respektive resultatfört
fastighetsunderhåll samt planerat respektive felavhjälpande fastighetsunderhåll.

● Försäkra sig om att det sker erforderliga riskanalyser och efterkontroller kopplat till
fastighetsunderhåll. Det är av särskild vikt då kommunen i nuläget är i stånd att implementera
en nyligen framtagen strategi för fastighetsunderhåll. Riskanalys och efterkontroller kan med
fördel inkluderas i kommunstyrelsens internkontrollplan.

3
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Inledning

Bakgrund
Kommunens fastigheter och lokaler kräver såväl löpande som periodiskt underhåll för att bevara
sitt värde. Om underhållsnivån är otillräcklig kan detta leda till ett uppdämt behov av
underhållsåtgärder som ackumuleras samt att investering- och reinvesteringsbehovet måste
tidigareläggas. Ytterligare konsekvenser är att fastighetsbeståndet får en försämrad standard
vilket kan leda till försämrad arbets- och brukarmiljö.

Det är viktigt att kommunen har en ändamålsenlig organisation och rutiner för underhåll av dessa
fastigheter både ur ett ekonomiskt och ur ett verksamhetsmässigt perspektiv. I granskningar som
PwC har gjort framkommer att det ofta saknas oftast oklara mål och styrdirektiv för
fastighetsverksamheten.

Utifrån genomförd riskanalys har revisionen funnit skäl att granska kommunens styrning och
uppföljning av underhållsarbetet.

Syfte och revisionsfrågor
Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt ett ändamålsenligt
underhåll av kommunens fastigheter.

Revisionsfrågor
1. Säkerställer kommunstyrelsen att underhållsarbetet styrs på ett effektivt och tillräckligt sätt?
2. Utgår kommunen från tillförlitliga underlag om tillgångarnas status och upprustningsbehov

när kostnaderna uppskattas?
3. Är nuvarande underhåll tillräckligt i förhållande till det egentliga behovet?
4. Finns det en överensstämmelse mellan underhållsplan, budget och genomfört underhåll

under de senaste 3 åren?
5. Finns det en tillfredsställande uppföljning av underhållskostnader och fattar

kommunstyrelsen beslut om åtgärder vid behov?

Revisionskriterier
● Kommunallagen 6 kap 6 §
● God ekonomisk hushållning enligt kommunallagen (11 kap)
● Tillämpbara interna regelverk och policy

Avgränsning
Det görs ingen granskning av redovisningen av underhåll och regler för komponentredovisning.

Metod
Granskningen har genomförts genom studier av styrdokument, underhållsplaner och
uppföljningsdokumentation.  Det har därtill genomförts intervjuer med följande tjänstepersoner:

● Fastighetschef
● Projektledare bygg

4
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Granskningen har även genomförts genom en dataanalys. Denna genomförs enligt nedan:

● Huvudbokstransaktioner från kommunens ekonomisystem, samt fil/er för planerade och
budgeterade kostnader har inhämtats.

● Jämförelser mellan planerade och budgeterade kostnader mot verkligt nedlagda kostnader
för underhåll i bokföringen har utförts, samt framtagande av eventuella avvikelser mellan
dessa.

● Statistik och branschnyckeltal för fastigheter har inhämtats och jämförts med resultatet från
analysen i punkt 2.

● Dataanalysen har även syftat till att granska vilka kostnadsposter som är bokförda som
underhåll, för att identifiera avvikelser från lagda underhållsplaner och avvikande
kostnadsposter.

De intervjuade har givits möjlighet att sakgranska upprättat rapportutkast.

5
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Regelverk, begrepp och orsakssamband

kopplat till underhåll

Löpande underhållsinsatser krävs för att tillgångarna ska behålla sitt värde, funktion och skick.
Det är inte ovanligt i kommuner att besparingskrav leder till besparingar i underhållsbudgeten,
vilket får till följd att planerade underhållsåtgärder skjuts på framtiden vilket i förlängningen kan
leda till att tillgångarna måste rekonstrueras från grunden till hög kostnad.  I sammanhanget ska
det framhållas att kommuner som har bristande underhåll och avsaknad av långsiktigt perspektiv
frångår principen om ”god ekonomisk hushållning”.

Figur 1: Konsekvenser av underhåll i tre tidsperspektiv.

Det är viktigt att diskutera skillnaden mellan kostnad (drift) och investering samt underhållets
placering i detta. Begreppet underhåll är mångfacetterat och kan ha olika betydelser beroende på
vad som avses och vilken profession som pratar om underhåll. Ingenjörer och tekniker som
beskriver underhåll talar i termer av felavhjälpande, löpande, planerat och förebyggande
underhåll där planeringen utgår från fel och hur felutvecklingsförloppet ser ut, för dessa
yrkesgrupper är alltså inte redovisningen styrande för underhållsplanering. För ekonomer var
underhåll tidigare i princip att likställa med utgift som löpande ska kostnadsföras, men sedan
2014 har detta ändrats i och med införandet av komponentavskrivning.

Införandet av komponentavskrivning har i praktiken gjort att underhållsåtgärder som tidigare
klassades som drift numera klassas som investering, dvs. för ekonomerna har begreppet
underhåll omdefinierats. Observera att om en åtgärd kallas felavhjälpande, löpande eller planerat
underhåll, inte har någon betydelse ur ett redovisningsperspektiv. Tydliga och avgränsade
definitioner är viktiga för att undvika missförstånd och tolkningsproblem, men de är även
väsentliga för att uträkningarna blir konsekventa och jämförbara mellan år. I denna granskning
avgränsas begreppet driftkostnader till att avse sådana åtgärder som vidtas med ett förväntat
intervall om minst en gång per år, vilka syftar till att upprätthålla funktionen i ett förvaltningsobjekt.
Underhåll definieras som åtgärder som syftar till att återställa funktionen i ett förvaltningsobjekt,
en inredning eller utrustning.

Felavhjälpande underhåll, ibland även kallat akut underhåll, syftar till att återställa en funktion
som oförutsett nått en oacceptabel nivå. Det kan till exempel handla om att byta ut en vattenkran
som läcker eller en VA-ledning som gått sönder. Planerat underhåll är planerad i tid, art och
omfattning. Underhållet genomförs med en längre periodicitet än ett år och syftar till att återställa
en byggdels funktion. I begreppet ryms även sådant underhåll som är planerat men som av
någon anledning tidigarelagts. Detta benämns ibland som tidigarelagt planerat underhåll.
Kostnader för personal, material, maskiner, fordon, arbetsledning och entreprenörer ingår i
budgeten för planerat underhåll. Exempel på planerat underhåll är att byta ut en vattenkran som
överskridit sin livslängd enligt komponentredovisningen, även fast kranen fungerar på ett

6

Page 728 of 874



ändamålsenligt sätt. Genom att byta ut vattenkranen i enlighet med komponentredovisningen
avvärjer fastighetsägaren eventuellt framtida felavhjälpande underhåll, eller i värsta fall
omfattande renoveringar förorsakade av en vattenskada.

Plan- och bygglagen (2010:900), 8 kap, 14 §, 6 kap, 13 och 18 §
Plan- och bygglagen föreskriver att ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så
att dess utformning och de tekniska egenskaperna (såsom stadga och beständighet, säkerhet,
lämplighet för ändamålet samt tillgänglighet) i huvudsak bevaras. Underhållet ska anpassas till
omgivningens karaktär och byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och
konstnärlig synpunkt.

God ekonomisk hushållning enligt kommunallagen (11 kap)
I kommunallagen (1991:900) framgår det att kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i
sin verksamhet och sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. För
verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk
hushållning.
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Iakttagelser och bedömningar

Revisionsfråga 1: Styrning av underhållsarbetet

Säkerställer kommunstyrelsen att underhållsarbetet styrs på ett effektivt och tillräckligt sätt?

Iakttagelser

Organisation
Enligt Reglemente för kommunstyrelsen (KF, 2020-03-26 § 47) har styrelsen ett helhetsansvar
för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsens ansvar
inkluderar att underhålla och förvalta kommunens egendom. Vidare är det styrelsens ansvar att
uppdatera den kommunala författningssamlingen och därvid se till att den hålls tillgänglig i
lagstadgad form. Sektorn för teknik och förvaltningsstöd ansvarar för att planera, genomföra och
rapportera beslutat fastighetsunderhåll till kommunstyrelsen.

Figur 2: Härryda kommuns förvaltningsorganisation

Strategi och planering
Det finns ett dokument som syftar till att beskriva hur fastighetsbeståndet ska statusbesiktas
under de närmaste åren, Strategiskt underhållsarbete. Det framgår inte av dokumentet om det
har beslutats av kommunstyrelsen eller när det är framtaget. Kommunens process för
framtagande av långsiktig underhållsplan illustreras i figur 3.

Figur 3: Process för framtagande av långsiktig underhållsplan
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I Strategiskt underhållsarbete beskrivs de fem faserna (förarbete, genomförande, resultat, analys
och underhållsplan). Det framgår även en tidplan för statusinventering av skolor. Samtliga skolor
(exklusive förskolor) ska vara statusbedömda innan årsskiftet 2021/2022. För övriga fastigheter
är planen att förskolor ska statusbedömas under år 2022, sociala boenden år 2023 samt kultur-
och fritidslokaler och administrativa lokaler år 2024. Enligt intervju befinner sig kommunen mellan
faserna resultat och analys enligt den framtagna processen för de skolfastigheter som hittills blivit
statusbesiktigade. Det framgår inte tydligt av dokumentet hur kommunstyrelsen ska involveras i
implementering av det strategiska underhållsarbetet. Enligt uppgift i samband med
sakavstämningen sker löpande uppföljning av tidplanen för det strategiska underhållsarbetet
inom fastighetsfunktionen på sektorn. Ifall revidering av strategin är nödvändig ska beslut fattas
av tillhörande styrgrupp (se närmare beskrivning av styrgrupp under rubrik “Samordning inom
kommunen”).

Prioritering av åtgärder rörande fastighetsunderhåll sker enligt intervju primärt genom att yttre
underhållsåtgärder, exempelvis avseende tak och fönster, prioriteras medan mer kosmetiska
åtgärder, exempelvis invändig ommålning, prioriteras i andra hand. De intervjuade framhåller
emellertid, i samband med sakgranskning, att även kosmetiska åtgärder, som invändig målning,
sker men är enklare att skjuta på framtiden till förmån för mer akuta underhållsåtgärder kopplat
till fastighetens skal.

Kommunen använder IT-systemet Xpand där information kring fastigheterna finns registrerade
med utgång från komponenternas livslängd och kostnadskonsekvens vid utbyte på
komponentnivå. Det framgår i intervju att det inte finns fastställda nyckeltal kopplat till
fastighetsunderhåll för kontinuerlig uppföljning.

Budget
Det framförs i intervjuer att det saknas tillräckliga medel för ett fullgott fastighetsunderhåll.
Sektorn för teknik och förvaltningsstöd har äskat ytterligare medel för reinvesteringar under år
2021. Enligt uppgift i samband med sakavstämningen framkommer att redovisning avseende
fastighetsunderhåll har skett till kommunstyrelsen efter genomförda intervjuer. Kommunstyrelsen
fattade i samband med denna redovisning beslut om att tillåta ökade kostnader för planerat
underhåll för hösten år 2021. I förslag till budget för år 2022 har förvaltningen även gjort
bedömningen att underhållsbudgeten kan öka med 5 miljoner kronor/år.

Det uppges i intervju att sektorn tidigare år försökt framföra det faktiska underhållsbehovet och
konsekvenser av ett underfinansierat fastighetsunderhåll i sektorskrivelser till kommunstyrelsen.
Detta har dock inte medfört ökade anslag för fastighetsunderhåll enligt intervju. Konsekvenser av
bristande ekonomiska resurser uppges även vara att sektorn för teknik och förvaltningsstöd
spenderar mycket tid att prioritera åtgärder relativt att utföra åtgärder avseende
fastighetsunderhåll.

Av kommunstyrelsens verksamhetsplan 2021-2023 framgår:

● Kvalitetsindikator: Andel åtgärdade ärenden i Xpand (%) (inget redovisat målvärde för år
2021 utan endast redovisat värde för bokslut 2019 och prognostiserat värde för år 2020).
Trenden visar en marginellt högre andel som åtgärdas mellan år 2019 och 2020 (prognos).

● Kvalitetsindikator: Antal förvaltade kvm/heltidsanställ för fastigheter (inget redovisat målvärde
för år 2021, endast redovisat prognostiserat värde för 2020). Indikatorn är ny för år 2020 så
det går inte i dagsläget att utläsa en trend.
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● Informationstal: Kostnad för ägda lokaler (kr/kvm) budget 2021, plan 2022 och 2023 i
förhållande till bokslut 2019. Bedömningen är ökade kostnader per kvadratmeter för ägda
lokaler framgent än år 2019. Enligt uppgift i samband med sakavstämningen är förklaringen
till ökade kostnader per kvadratmeter fastighetsyta för ägda lokaler att förvaltningen tar över
cirka 10 000 kvadratmeter nyproducerad yta under år 2021 som är dyrare än äldre yta.

● Informationstal: Kostnad för hyrda lokaler  (kr/kvm) budget 2021, plan 2022 och 2023 i
förhållande till bokslut 2019. Bedömningen är lägre kostnader per kvadratmeter för hyrda
lokaler framgent än år 2019.

● Informationstal: Total fastighetsarea, kvm (bruksarea) samt uppdelat på ägda och hyrda
lokaler budget 2021, plan 2022 och 2023 i förhållande till bokslut 2019. Bedömningen är
större bruksarea totalt sett samt större bruksarea för ägda fastigheter men lägre för hyrda
fastigheter framgent än år 2019.

● Informationstal: Antal inkomna fastighetsärenden/år. Bedömningen är ett väsentligt högre
antal inkomna fastighetsärenden framgent än år 2019.

● Investeringsbudget/-plan år 2021-2025 inklusive reinvesteringar på objekts-/pottnivå

● Driftnetto för fastighetsavdelningen budget 2021, plan 2022 och 2023 i förhållande till bokslut
2019.

Målvärden för kvalitetsindikatorer och informationstal utgår inte från en analys utifrån
referensvärden exempelvis från REPAB .1

Samordning inom kommunen
För sektorn för teknik och förvaltningsstöd arbetar totalt 3 personer heltid med planering och
genomförande av fastighetsunderhåll. Enligt intervju finns stöd i arbetet även att tillgå från två
anställda från vaktmästeri samt från anställda vid sektorns projektledargrupp. Det uppges finnas
en styrgrupp för det strategiska underhållsarbetet som består av ovannämnda anställda samt
fastighetschef i vilken operativa beslut fattas. Det har inte framgått i intervjuer och i erhållen
dokumentation om att det finns en tydlig process för att involvera verksamheter i
underhållsbehov.

Det finns ett internhyressystem inom kommunen som utgår från respektive fastighetsobjekt och
till vilket kommunen följer olika nyckeltal som underlag enligt intervju. Ersättning från
verksamheterna till sektor för teknik och förvaltningsstöd för varje fastighetsobjekt räknas upp
med KPI årligen. Kommunen tillämpar inte internhyresavtal för att reglera ansvarsfördelning och
ersättning mellan sektor för teknik och förvaltningsstöd och verksamheterna.

Det finns en generell gränsdragningslista som används för att reglera underhållsansvar mellan
verksamheterna och sektor för teknik och förvaltningsstöd. Vi har tagit del av
gränsdragningslistan (framgår ej när eller av vem den är upprättad/beslutad) som beskriver
ansvarsfördelning mellan hyresvärd och hyresgäst inordnade under ett antal kategorier,
exempelvis belysning, inredning allmänt och luftbehandling.

1 REBAB Fakta är en bokserie som ges ut av Aeron Nordic med syfte att effektivisera
fastighetsförvaltningen, bland annat genom att erbjuda rikstäckande årliga jämförelsesiffror för
olika typer av fastigheter.
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Riskhantering och intern kontroll
Vi har tagit del av sektor för teknik och förvaltningsstöds plan för intern kontroll 2021. Av
internkontrollplanen framgår konsekvensbeskrivning, vilken kontroll som ska göras och
riskbedömning (riskvärde). Det framgår emellertid inte hur kontrollen ska rapporteras eller med
vilken frekvens.

I internkontrollplanen finns en identifierad risk avseende fastighetsunderhåll “ej åtgärdad
skadegörelse på fastigheter”.  Det finns dock ingen identifierad risk med direkt koppling till
fastighetsunderhåll. Det finns inga dokumenterade riskanalyser i vilka risker som ej inkluderats i
ovannämnda internkontrollplaner för år 2020 och år 2021 framgår. Exempel på sådana risker är
framtagandet av underhållsplaner som för närvarande pågår i kommunen.

Bedömning revisionsfråga 1
Vi bedömer att kommunstyrelsen delvis säkerställt att underhållsarbetet styrs på ett effektivt och
tillräckligt sätt. Bedömningen grundar sig i huvudsak på följande iakttagelser:

● Det finns en framtagen strategi för hur underhållsarbetet ska fungera i kommunen. Vi noterar
emellertid att det inte framgår i dokumentet om det är beslutat av kommunstyrelsen eller
vilket datum som strategin fastställdes.

● Kommunen använder sig av ett systemstöd för fastighetsförvaltning för att planera och följa
upp fastighetsunderhåll.

● Av kommunstyrelsens verksamhetsplan 2021-2023 framgår kvalitetsindikatorer och
informationstal, dock saknar dessa koppling till några riktvärden/referensvärden. Fastställda
riktvärden/referensvärden hade med fördel kunnat ge en bättre bild om nivån och
ändamålsenligheten av kommunens fastighetsunderhåll. Det har vidare i framgått i intervjuer
att budget för fastighetsunderhåll under de senaste åren upplevs ha varit för låg för att uppnå
ett fullgott fastighetsunderhåll.

● Det har inte framgått i intervjuer och i erhållen dokumentation att det finns en tydlig process
för att involvera verksamheter i underhållsbehov.

● Det finns anledning att förbättra riskanalyser och efterkontroller kopplat till
fastighetsunderhåll, i synnerhet då kommunen i nuläget är i stånd att implementera en
nyligen framtagen strategi för fastighetsunderhåll.

Revisionsfråga 2: Underlag för att bedöma underhållskostnader

Utgår kommunen från tillförlitliga underlag om tillgångarnas status och upprustningsbehov när
kostnaderna uppskattas?

Iakttagelser

Statusinventering och övriga underlag till underhållsplan
Statusinventering har skett för fem skolor men inte för övriga fastigheter. Vi har tagit del av ett
dokument, Redovisning av underhållsbehov på skolor i Mölnlycke (Ekonomiutskottet,
2021-03-04) som redovisar underhållsbehovet för fem skolor. Ytterligare fem till åtta skolor ska
enligt intervju redovisas till kommunstyrelsens ekonomiutskott under första halvåret år 2021. I
intervju framförs att hittills har cirka två tredjedelar av skolfastighetsbeståndet statusinventeras.
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Efter att statusinventering gjorts för samtliga skolfastigheter, som enligt plan ska färdigställas till
hösten år 2021, kommer övriga fastigheter att statusinventeras.

Följande uppgifter finns redovisade i rapporten “Redovisning av underhållsbehov på skolor i
Mölnlycke” för de skolor som hittills inventerats:

● Byggår och kvadratmeteryta
● Bedömda underhållskostnader per år 2021-2030
● Fördelning av bedömda underhållskostnader år 2021 i olika kategorier, exempelvis utvändigt

invändigt och el
● Bedömda underhållskostnader per decennium år 2021-2060
● Fördelning av bedömda underhållskostnader år 2021-2060 i olika kategorier (se exempel i

punkt 3 ovan)

I rapporten finns även redovisat hur nuvarande nivå av planerat underhåll per kvm avviker från
underhåll per kvm utifrån bedömda underhållskostnader under perioden 2021-2030 för de fem
skolorna som statusinventerats. Det framgår att för dessa fem skolor kommer nuvarande
underhållsnivå att understiga bedömt underhållsbehov med 53,2 mnkr. Bedömt underhåll under
åren 2021-2030 anges bestå av hälften reinvestering och hälften drift. Vidare framgår av
rapporten att underhållskostnader som tagits fram vid inventering av de fem skolorna avser
kostnader för att ersätta föråldrade komponenter.

Processen för underhållsplanering utgår ifrån fastighetssystemet X-pand. Det finns ca 700 koder
för att kategorisera underhållsarbetet i X-pand som kommunen använder idag. Målet är dock att
minska antalet koder för att underhållsplaneringen ska bli mer lätthanterlig.

Dokumenterade underhållsplaner
I dagsläget finns inga upprättade underhållsplaner som utgår ifrån genomförda
statusinventeringar och som lägger en plan längre än ett år framåt i tiden. Detta är ett uppdrag
som enligt intervju är påbörjat efter beslut från kommunstyrelsen år 2019. Underhållsplaner
kommer, enligt uppgift, tas fram med start under år 2021. I den första fasen ligger fokus på
skolfastigheter. Planen är att upprätta underhållsplaner som inkluderar samtliga skolfastigheter
under hösten år 2021.

För större delen av fastighetsbeståndet som ännu inte har statusbesiktigats finns
arbetsdokument på årsnivå för planerat underhåll som utgår från komponentindelning och
felanmälningar som inkommer från driftverksamheterna. Vi har tagit del av dessa
arbetsdokument, “PLU-filer”, för år 2018, 2019 och 2020. I planerna framgår:

● objektsnummer och -benämning
● beskrivning av underhållsåtgärd
● om åtgärden redovisas som drift eller investering
● upphandlad entreprenör som utför arbetet
● planerad kostnad/utgift
● status och kommentar

Det framgår av intervjuer att dessa planer även används i uppföljningssyfte.
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Bedömning revisionsfråga 2

Vi bedömer att kommunen ej utgår från tillförlitliga underlag om tillgångarnas status och
upprustningsbehov när kostnaderna uppskattas. Bedömningen grundar sig i huvudsak på
följande iakttagelser:

● Det finns en framtagen plan för hur statusinventering av samtliga fastigheter ska ske men vid
tiden för denna granskning har endast delar av skolfastighetsbeståndet statusinventerats.
Det finns i dagsläget därmed inte fullständiga statusinventeringar för kommunens
fastighetsbestånd som ligger till grund för planering av underhållskostnader.

● Analysen till följd av den statusinventering som hittills skett för ett antal skolor visar en stor
diskrepans mellan nuvarande underhållsnivå och det nuvarande/framtida behovet.

● Vid tiden för denna granskning finns inga underhållsplaner för kommunens fastigheter som
bygger på genomförda statusinventeringar. Planen är att underhållsplaner i första hand ska
upprättas för skolfastigheter under år 2021.

Revisionsfråga 3: Utfört underhåll i förhållande till faktiskt behov

Är nuvarande underhåll tillräckligt i förhållande till det egentliga behovet?

Iakttagelser

Underhållsskuld
Det har vid tiden för denna granskning inte gjorts någon analys av storleken på det uppdämda
underhållsbehovet. I intervju uppges att detta kommer att kunna bedömas när hela
fastighetsbeståndet blivit statusbedömt. Enligt intervjuer avser cirka hälften av
underhållskostnaderna i dagsläget utbyte av komponenter.

Fastigheter
Härryda kommuns fastigheters totala kvadratmeteryta (BRA ), inklusive hyrda fastigheter, uppgår2

till 241 071 kvadratmeter.  Inom ramen för granskningen har statistik erhållits för kommunens
totala lokalyta uppdelad på ett antal olika kategorier. Lokalyta (BRA) för respektive kategori
fastigheter som procentandel av kommunens totala lokalyta framgår av cirkeldiagram 1 nedan:

Diagram 1: Lokalyta (BRA) per fastighetskategori som procentandel av kommunens totala lokalyta.

2 Bruksarea. Bruksarean är alla våningsplans area och begränsas av de omslutande
byggnadsdelars insida.

13

Page 735 of 874



Av diagram 1 ovan framgår att grundskolelokaler är den enskilt största kategorierna av fastigheter
i kommunen, motsvarande 33,5 % av kommunens totala lokalyta. Vård- och omsorgslokaler
motsvarar den näst största andelen, 21,6 %, följt av gymnasieskolor, 13 %.

Då grundskolor, gymnasieskolor och förskolor motsvarar över hälften av kommunens lokalyta
(57,3 %) samt att dessa fastigheter även prioriterats av fastighetsavdelningen i arbetet med att
implementera det strategiska underhållsarbetet kommer vi i den fortsatta analysen fokusera på
dessa lokaler.

Jämförelse av underhållskostnader mot Repabs nyckeltal
Statistik har erhållits vilken är specificerad för utfall avseende felavhjälpande underhåll respektive
planerat underhåll för grundskolor, gymnasieskolor och förskolor respektive, åren 2018-2020. I
planerat underhåll ingår även reinvesteringar. Utifrån erhållen statistik för akut och planerat
underhåll, har utfall i kr per kvm respektive år 2018–2020 beräknats. De beräknade nyckeltalen
har jämförts mot Repabs riktvärden avseende underhåll för 3 typfastigheter avseende
grundskolor och gymnasieskolor samt förskolor .3

Förskolor
Diagram 2 illustrerar Härryda kommuns planerade och felavhjälpande underhåll för förskolor i
kronor per kvadratmeter BRA åren 2018-2020. Diagram 3 visar Repab:s riktvärden för planerat
respektive felavhjälpande underhåll avseende tre typfastigheter av förskolor.

Diagram 2: Härryda kommuns planerade och felavhjälpande underhåll för förskolor i kronor per
kvadratmeter BRA.

3 I Repab:s fackböcker beskrivs riktvärden för beräknad nödvändig årskostnad per kr/kvm bruksarea för tre typfastigheter
inom lokalkategorierna förskolelokaler, grundskolelokaler samt vård- och omsorgslokaler. Riktvärden för årskostnaden
beskriver nivåer som en väl underhållen fastighet inom varje typfastighet bör nå. I Repab:s riktvärden ingår kostnader för
personal, material, maskiner, fordon, arbetsledning och entreprenörer. Riktvärden förutsätter att största möjliga del av
underhållet genomförs som planerat underhåll enligt en långsiktig underhållsplan. Kostnader för avhjälpande underhåll
varierar kraftigt från år till år, varför den angivna kostnaden ska ses som ett genomsnittsvärde för en längre tidsperiod.
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Diagram 3: Repab:s riktvärden för planerat och felavhjälpande underhåll för tre typfastigheter av förskolor i
kronor per kvadratmeter BRA.

Av diagram 2 och 3 ovan framgår att Härryda kommun inte för något av åren uppnår en nivå av
planerat underhåll för typfastighet 1 förskolor, vilket är den typ av fastighet som Repab
rekommenderar lägst underhållsnivå för.

Faktum är att i genomsnitt mellan åren 2018 och 2020 uppnår Härryda kommuns planerade
underhåll cirka hälften av det som Repab rekommenderar för typfastighet 1. Det felavhjälpande
underhållet varierar kraftigt mellan åren för förskolor i Härryda kommun. Det felavhjälpande
underhållet för år 2019 är dubbelt så högt som Repab rekommenderar för typfastighet 3, den
typfastighet som kräver den högsta underhållsnivån. För år 2020 är det felavhjälpande
underhållet något lägre än det av Repab rekommenderade för typfastighet 3 och för år 2018 är
det felavhjälpande underhållet i nivå med det av Repab rekommenderade för typfastighet 1.

Grundskolor
Diagram 4 illustrerar Härryda kommuns planerade och felavhjälpande underhåll för grundskolor i
kronor per kvadratmeter BRA åren 2018-2020. Diagram 5 visar Repab:s riktvärden för planerat
respektive felavhjälpande underhåll avseende tre typfastigheter av grundskolor.

Diagram 4: Härryda kommuns planerade och felavhjälpande underhåll för grundskolor i kronor per
kvadratmeter BRA.

15

Page 737 of 874



Diagram 5: Repab:s riktvärden för planerat och felavhjälpande underhåll för tre typfastigheter av grundskolor
i kronor per kvadratmeter BRA

Av diagram 4 och 5 ovan framgår att Härryda kommun inte för något av åren uppnår en nivå av
planerat underhåll för typfastighet 1 grundskolor, vilket är den typ av fastighet som Repab
rekommenderar lägst underhållsnivå för. Det felavhjälpande underhållet för år 2020 är väsentligt
högre än Repab rekommenderar för typfastighet 3, den typfastighet som kräver den högsta
underhållsnivån. För år 2018 och 2019 är det felavhjälpande underhållet något högre än det av
Repab rekommenderade för typfastighet 2.

Gymnasieskolor
Diagram 6 illustrerar Härryda kommuns planerade och felavhjälpande underhåll för
gymnasieskolor i kronor per kvadratmeter BRA åren 2018-2020. Diagram 7 visar Repab:s
riktvärden för planerat respektive felavhjälpande underhåll avseende tre typfastigheter av
gymnasieskolor.

Diagram 6: Härryda kommuns planerade och felavhjälpande underhåll för gymnasieskolor i kronor per
kvadratmeter BRA.
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Diagram 7: Repab:s riktvärden för planerat och felavhjälpande underhåll för tre typfastigheter av
gymnasieskolor i kronor per kvadratmeter BRA.

Av diagram 6 och 7 ovan framgår att Härryda kommun, i likhet med förskolor och grundskolor,
inte för något av åren uppnår en nivå av planerat underhåll för typfastighet 1 grundskolor, vilket är
den typ av fastighet som Repab rekommenderar lägst underhållsnivå för. Det felavhjälpande
underhållet ligger för samtliga år på en nivå som är lägre än den av Repab rekommenderade
nivån för typfastighet 1.

Härryda kommun i jämförelse med andra kommuner
I tabell 1 illustreras Härryda kommuns planerade och felavhjälpande underhåll för förskolor och
skolor per kvadratmeter BRA. Kategorin skolor innefattar både grundskolor och gymnasieskolor.
Statistik avseende andra kommuner har inhämtats från Repab. Datan är indelad i kvartiler för att
illustrera de belopp som kommuner lägger på underhåll av fastigheter. Sista raden i tabellen visar
Härryda kommuns genomsnittliga underhåll för åren 2018-2020. Orangemarkerade siffror visar i
vilken kvartil Härryda kommun befinner sig i relativt andra kommuner för felavhjälpande
respektive planerat underhåll för förskolor och skolor.

Tabell 1: Härryda kommun i jämförelse med andra kommuner avseende planerat och felavhjälpande
fastighetsunderhåll i kvadratmeter BRA för förskolor och skolor (inkluderar grundskolor och gymnasieskolor).

Kr/kvm BRA Förskolor
avhjälpande

Förskolor
planerat

Skolor
avhjälpande4

Skolor
planerat5

10 % (låg) 24 14 18 23

25 % (undre kvartil) 33 43 29 35

50 % (median) 60 80 45 69

75 % (övre kvartil) 85 136 59 138

90 % (hög) 125 256 74 178

Genomsnitt, alla kommuner 69 167 47 97

Genomsnitt, Härryda kommun åren
2018–2020

65 69 27 73

5 Inkluderar grund- och gymnasieskolor

4 Inkluderar grund- och gymnasieskolor
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Av tabell 1 framgår att Härryda kommun avseende planerat fastighetsunderhåll för förskolor ligger
långt under genomsnittet i jämförelse med andra kommuner och placerar sig i den undre
kvartilen. Rörande felavhjälpande underhåll för förskolor ligger Härryda kommun marginellt under
genomsnittet och placerar sig i median-intervallet.

Även för planerat fastighetsunderhåll för grundskolor och gymnasieskolor (kategori skolor) ligger
Härryda kommun under genomsnittet och placerar sig i den undre delen av median-intervallet.
För felavhjälpande underhåll för grund- och gymnasieskolor ligger Härryda kommun långt under
genomsnittet och placerar sig i det låga intervallet.

Bedömning revisionsfråga 3

Vi bedömer att nuvarande underhåll ej är tillräckligt i förhållande till av det egentliga behovet.
Bedömningen grundar sig i huvudsak på följande iakttagelser:

● Det finns för närvarande ingen analys av kommunens totala underhållsskuld avseende
fastigheter.

● Vår analys visar att Härryda kommuns planerade fastighetsunderhåll per kvadratmeter för
förskolor, grundskolor och gymnasieskolor ligger under det riktvärde som Repab tagit fram
för typfastighet 1. Typfastighet 1 är den fastighetstyp som har lägst underhållsbehov.

● Vidare visar vår analys att Härryda kommuns planerade fastighetsunderhåll är väsentligt
lägre för både förskolor, grundskolor och gymnasieskolor än den genomsnittliga nivån bland
landets övriga kommuner. Det gäller i synnerhet för förskolor.

Revisionsfråga 4: Överensstämmelse mellan plan, budget och utfall

Finns det en överensstämmelse mellan underhållsplan, budget och genomfört underhåll under
de senaste 3 åren?

Iakttagelser

Eftersom Härryda kommun inte har upprättade underhållsplaner som grundar sig i
statusinventeringar har inte en jämförelse mellan plan och utfall kunnat genomföras. I diagram 8
illustreras total budget och utfall för resultatförda fastighetsunderhållet. I diagram 9 redovisas total
budget och utfall för reinvesteringar kopplat till kommunens fastigheter.
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Diagram 8: Total budget och utfall för resultatfört fastighetsunderhåll i miljoner kronor.

Diagram 9: Total budget och utfall för reinvestering i miljoner kronor.

Det framgår av diagram 8 att för resultatfört underhåll har utfallet varit något lägre än budget för
åren 2018 och 2019 men något högre än budget år 2020. För reinvesteringar har dock budget
överskridits för samtliga av åren 2018-2020 vilket framgår av diagram 9. I genomsnitt har har den
negativa budgetavvikelsen för reinvesteringar åren 2018-2020 motsvarat 60,9 procent av budget.

Bedömning revisionsfråga 4

Vi bedömer att det ej går att bedöma huruvida det finns det en överensstämmelse mellan
underhållsplan, budget och genomfört underhåll under de senaste 3 åren. Bedömningen grundar
sig i huvudsak på följande iakttagelser:

● Det finns inga upprättade underhållsplaner som utgår från statusinventeringar och därför kan
vi inte stämma av det planerade behovet mot budget och utfall.

● Vi noterar emellertid att budget har överskridits markant avseende reinvesteringar kopplat till
kommunens fastigheter de senaste tre åren.
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Revisionsfråga 5: Uppföljning av fastighetsunderhåll

Finns det en tillfredsställande uppföljning av underhållskostnader och fattar kommunstyrelsen
beslut om åtgärder vid behov?

Iakttagelser

Ordinarie uppföljning avseende underhållskostnader sker till kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige tre gånger om året - per sista mars, per sista augusti (delårsrapportering)
samt vid årsredovisning. Det sker ingen uppföljning av nyckeltal kopplat till fastighetsunderhåll
utan uppföljningen består till största del av utfall mot budget samt kommentar rörande hur utfört
underhåll förhåller sig till plan. Det framgår i intervju att underhållsarbetet inte tidigare legat i det
politiskt blickfånget men att dialogen ökat på senaste tiden mellan sektorn för teknik och
förvaltningsstöd och kommunstyrelsen. Fastighetschefen har därtill hållit utbildning avseende
underhåll under fyra tillfällen år 2020.

Av kommunstyrelsens delårsrapport per augusti 2020 framgår:

● Utfall för period och helårsprognos samt prognostiserad budgetavvikelse för
reinvesteringsprojekt för sektor för teknik och förvaltningsstöd.

● Fastighetsavdelningens utfall för driftnetto och helårsprognos i förhållande till budget och
utfall år 2019.

Av kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2020 framgår:

● Kostnader för lokaler i kommunal grundskola, kronor per elev, år 2019, 2018 och 2017
respektive.

● Kostnader för lokaler i kommunal gymnasieskola, kronor per elev, år 2019, 2018 och 2017
respektive.

● Lokalkostnader för sektor teknik och för teknik och förvaltningsstöd år 2020 jämfört med
budget år 2020 samt utfall år 2019 och 2018.

● Fastighetsavdelningens utfall för driftnetto i förhållande till budget och utfall år 2019.

● Kvalitetsindikator: Andel åtgärdade ärenden i fastighetssystemet Xpand (%) år 2020 i
förhållande till bokslut år 2019.

● Informationstal: Kostnad för ägda lokaler (kr/kvm) utfall år 2020 i förhållande till utfall år 2019,
2018 och 2017.

● Informationstal: Kostnad för hyrda lokaler (kr/kvm) utfall år 2020 i förhållande till utfall år
2019, 2018 och 2017.

● Informationstal: Total fastighetsarea, kvm (bruksarea) samt uppdelat på ägda och hyrda
lokaler utfall år 2020 i förhållande till utfall år 2019, 2018 och 2017.

● Informationstal: Antal inkomna fastighetsärenden/år utfall år 2020 i förhållande till år 2019.
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● Investeringsredovisning inklusive reinvesteringar på objekts-/pottnivå, utfall år 2020 i
förhållande till budget.

Av kommunövergripande årsredovisning 2020 framgår:

● Utfall mot budget för kommunens större reinvesteringsprojekt inklusive potter, exempelvis
“Komponentbyten fastighet”

● Utfall för driftnetto för fastighetsavdelningen i förhållande till budget.

● Förvaltad fastighetsyta uppdelat på hyrda lokaler och egenägda lokaler.

Vidare har uppföljning skett till kommunstyrelsens arbetsutskott rörande det fortlöpande arbetet
att implementera strategiskt underhållsarbete, vilket vi beskrivit tidigare i rapporten. Denna
uppföljning sker dock inte till kommunstyrelsen. Noterbart är att antal inkomna ärenden rörande
fastigheter mellan år 2019 och år 2020 ökade med 61 procent.

Bedömning revisionsfråga 5

Vi bedömer att det ej finns en tillfredsställande uppföljning av underhållskostnader som möjliggör
för kommunstyrelsen att vid behov fatta beslut om åtgärder. Bedömningen grundar sig i huvudsak
på följande iakttagelser:

● Det finns väsentliga brister i uppföljning av fastighetsunderhåll inom ramen för de ordinarie
uppföljningarna. Vi har inte kunnat se att kommunstyrelsen fått uppföljning av resultatfört
fastighetsunderhåll specifikt. Det finns därtill få kommentarer eller analyser i
kommunstyrelsens uppföljningsdokument kopplat till fastighetsunderhåll.

● Reinvesteringar följs visserligen upp på projekt eller pottnivå genom uppföljning av
kommunstyrelsens investeringsplan men det saknas en helhetsbild om kostnader och utgifter
kopplat till fastighetsunderhåll. Redovisningen hade med fördel även kunnat innehålla en
uppdelning i planerat respektive felavhjälpande underhåll.

● Det saknas en systematisk uppföljning av nyckeltal kopplat till fastighetsunderhåll. Dessa
nyckeltal hade med fördel kunnat kompletteras med målvärden för respektive år, kopplat till
branschspecifika riktvärden. Det hade även möjliggjort en jämförelse i redovisningen med
andra kommuner.
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Samlad bedömning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Härryda kommun genomfört en
granskning av kommunens styrning och uppföljning av underhållsarbetet. Granskningens syfte
har varit att bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt ett ändamålsenligt underhåll av
kommunens fastigheter.

Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att kommunstyrelsen ej har säkerställt
ett ändamålsenligt underhåll av kommunens fastigheter.

Sammanfattande bedömningar utifrån revisionsfrågor

Revisionsfråga Bedömning

1. Säkerställer kommunstyrelsen att underhållsarbetet
styrs på ett effektivt och tillräckligt sätt?

Delvis

2. Utgår kommunen från tillförlitliga underlag om
tillgångarnas status och upprustningsbehov när
kostnaderna uppskattas?

Nej

3. Är nuvarande underhåll tillräckligt i förhållande till
det egentliga behovet?

Nej

4. Finns det en överensstämmelse mellan
underhållsplan, budget och genomfört underhåll
under de senaste 3 åren?

Ej bedömd

5. Finns det en tillfredsställande uppföljning av
underhållskostnader och fattar kommunstyrelsen vid
behov beslut om åtgärder?

Nej
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Rekommendationer
Efter genomförd granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen att:

● Tillse att långsiktiga underhållsplaner för kommunens samtliga fastigheter upprättas på ett så
skyndsamt sätt som möjligt. Underhållsplanerna bör baseras på statusinventeringar,
branschmässiga riktvärden och andra relevanta underlag med syfte att ge en adekvat bild av
underhållsbehov framgent.

● Säkerställa att nyckeltal med bäring på fastighetsunderhåll identifieras. Nyckeltalen bör
förankras i branschmässiga riktvärden och bör även tillåta jämförelser med andra kommuner.
Uppföljning av dessa nyckeltal bör ske regelbundet och kan med fördel redovisas vid
kommunstyrelsens ordinarie uppföljningstillfällen.

● Försäkra sig om att det sker en bedömning och analys av den totala underhållsskulden
kopplat till kommunens fastigheter. Regelbunden redovisning av hur underhållsskulden
utvecklas över tid kan med fördel ske till kommunstyrelsen.

● Tillse att adekvat uppföljning av fastighetsunderhåll sker vid kommunstyrelsens ordinarie
uppföljningstillfällen. Uppföljningen bör innehålla en helhetsbild av utfall mot budget och kan
med fördel kompletteras med en uppdelning i reinvesteringar respektive resultatfört
fastighetsunderhåll samt planerat respektive felavhjälpande fastighetsunderhåll.

● Försäkra sig om att det sker erforderliga riskanalyser och efterkontroller kopplat till
fastighetsunderhåll. Det är av särskild vikt då kommunen i nuläget är i stånd att implementera
en nyligen framtagen strategi för fastighetsunderhåll. Riskanalys och efterkontroller kan med
fördel inkluderas i kommunstyrelsens internkontrollplan.

---------------

2021-09-12

Fredrik Carlsson Said Ashrafi
___________________________ ___________________________

Uppdragsledare Projektledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av Härryda kommuns revisorer enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från den
25 januari 2021. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela
eller delar av denna rapport.
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Sektorn för utbildning, kultur och fritid A HARRYDA 
"OUN 

Datum 2021-09-07 Dnr 2021KS25 002 

Anmälan av delegationsbeslut till förvaltningschefen och 
kommunstyrelsen 2021-09-23 

Beslutsfattare Beslut 

Pernilla Palm 

Malin Olsson Asp 

Sofia Björklund 

Gunilla Cederberg 

Katarina Johansson 

Charlotte Scott 

Charlotte Scott 

Charlotte Scott 

Karin Brämberg 

Hanna Ranner 

Charlotte Scott 

Charlotte Scott 

Börje Persson 

Hanna Ranner 

Martin Wennberg 

Annemi Lindoffer 

Sofia Björklund 

Elisabeth Wallberg 

Gunnel Persson Sarris 

1 Maria Carlsson 

Börje Persson 

Camilla Ahlin 

Camilla Ahlin 

Camilla Ahlin 

Susanne Flenner 

Gabriella Knutsson 

Anställning 

Anställning 

Anställning 

Anställning 

Anställning 

Ledighet längre än 14 dagar 

Anställning 

Ledighet längre än 14 dagar 

Anställning 

Anställning 

Anställning 

Ledighet längre än 14 dagar 

Anställning 

Ledighet längre än 14 dagar 

Anställning 

Ledighet längre än 14 dagar 

Anställning 

Ledighet längre än 14 dagar 

Anställning 

Ledighet längre än 14 dagar 

Ledighet längre än 14 dagar 

Ledighet längre än 14 dagar 

Ledighet längre än 14 dagar 

Tjänsteavtal 

Anställning 

Anställning 
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Sektorn för socialtjänst  
 
 
 
 
 

Datum 2021-09-13 Dnr 2021KS4 002  

 

 
 

  

 

   
 

Anmälan av delegationsbeslut till förvaltningschefen och 
kommunstyrelsen 

Beslutsfattare Beslut 

Negin Davoodi 
 

Negin Davoodi 
 

Negin Davoodi 
 

Negin Davoodi 
 

Pia Jäderklint 

Anna Hildesson 

Anneli Ahlgren 

Lena Lager 

Elin Hjalmarsson 

Magnus Fagerström 

Ingrid Källström 

Camilla Forsmann 

Karin Lindell 

Pia Jäderklint 

Beslut om bostadsanpassningsbidrag för perioden 2021-05-
01 t om 2021-05-31 

Beslut om bostadsanpassningsbidrag för perioden 2021-06-
01 t om 2021-06-30 

Beslut om bostadsanpassningsbidrag för perioden 2021-07-
01 t om 2021-07-31 

Beslut om bostadsanpassningsbidrag för perioden 2021-08-
01 t om 2021-08-31 

Anställningar 

Anställning 

Direktupphandling, Familjehemsvård 

Beslutsattestant 

Anställning 

Anställning 

Anställning 

Anställningar 

Anställning 

Anställning 
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Sektorn för samhällsbyggnad   
 
 
 
 
 

Datum 2021-09-09 Dnr 2021KS11 002  
 
 

 

  

 

   
 

Anmälan av delegationsbeslut till förvaltningschefen och 
kommunstyrelsen 

Beslutsfattare Beslut 

Peter Lönn 

 

Petrus Sigvardsson 

 

Petrus Sigvardsson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Petrus Sigvardsson  

 

 

 

 

 

 

Yttrande över översiktsplan för Lerum kommun-
samrådshandling 
 
Parkeringstillstånd för rörelsehindrad B 
Parkeringstillstånd för rörelsehindrad B 
 
Beslut om fordonsflytt. BMU482, Gravsjövägen. Handlingar 
finns hos Samhällsbyggnad.  
 
Beslut om fordonsflytt. LLJ756, Swedavia P8. Handlingar 
finns hos Samhällsbyggnad.  
 
Beslut om fordonsflytt. SHT138, Landvetterskolan. 
Handlingar finns hos Samhällsbyggnad.  
 
Beslut om fordonsflytt. UBX252, Vägskillnaden. Handlingar 
finns hos Samhällsbyggnad.  
 
Beslut om fordonsflytt. FDO612, Biblioteksgatan. 
Handlingar finns hos Samhällsbyggnad.  
 
Beslut om fordonsflytt. AKD901, Platåvägen Björkgården. 
Handlingar finns hos Samhällsbyggnad.  
 
Beslut om fordonsflytt. XML333, Härrydavägen P-plats 
Hembygdsgården. Handlingar finns hos Samhällsbyggnad. 
 
 
Undantag från bestämmelser 2021.26 
Undantag från bestämmelser 2021.27 
Undantag från bestämmelser 2021.28 
Undantag från bestämmelser 2021.29 
Undantag från bestämmelser 2021.30 
Undantag från bestämmelser 2021.31 
Undantag från bestämmelser 2021.32 
Undantag från bestämmelser 2021.33 
Undantag från bestämmelser 2021.34 
Undantag från bestämmelser 2021.35 
Undantag från bestämmelser 2021.36 
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Beslutsfattare Beslut 

 

Fredrik Wejrot  
 
 
Fredrik Wejrot 
 
 
Sophia Fredriksson 
 
 
 
 
 
Fredrik Wejrot 
 

 
Fredrik Wejrot 

 

 

 

 

 

 

Irmana Cukur 

 

 

 

 

Sophia Fredriksson 

 

 

Peter Lönn 

 

Peter Lönn 

 

Thomas Hammarlund  

 

 

Peter Lönn 
 

Undantag från bestämmelser 2021.37 
 
Driftbidrag 2021, Runna Stockbäck vägsamfällighets,  
6520 kr 
 
Utse M4 Traffic som leverantör av kompletterande 
trafikanalyser kopplade till väg 40 
 
Beslut om offentlig plats 2021/45 
 
Yttrande till polismyndigheten angående upplåtelse av 
offentlig plats 2021/46 

Beslut om upplåtelse av offentlig plats 2021/47 

Driftbidrag 2021, Eriksmyst nya samfällighetsförening 3500 
kr 

 
Driftbidrag 2021 Kärret-Bugärde Stora Vägsamfällighet, 300 
kr 
Driftbidrag 2021, Sanserhult-Långås Vägsamfällighet, 
3000kr  

Driftbidrag 2021, Stugvägens vägsamfällighetsförening, 
3000 kr.  

Driftbidrag 2021, Långenäs vägsamfällighet, 4820 kr.  

 
 
Beställning av planberedande arkitektstudie för strukturplan, 
Mölnlycke centrum 

Avtal med arkitekterna Krook & Tjäder Göteborg AB om 
konsultstöd som översiktsplanerare i arbete med ny 
översiktsplan  
 
 
Yttrande till polismyndigheten angående upplåtelse av 
offentlig plats 
 
 
Utse Irmana Cukur som tf samhällsbyggnadschef under 
perioden 210827-210901 
 
Utse Irmana Cukur som beslutsattestant ansvar 3000-3999 
under perioden 210827-210901 
 
Tilldelningsbeslut  
Fullmakt, tobak 
Tillstånd, åtgärd inom naturreservat  
 
Yttrande över översiktsplan för Bollebygds kommun-
Utställningshandling  
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Beslutsfattare Beslut 

Tayman Mahshid  

 

Fredrik Wejrot  
 
 
Sophia Fredriksson  

Sophia Fredriksson  

Utredning, tilldelning av kontrakt som grundar sig på 
ramavtal 
 
Driftbidrag 2021, Dalhemsvägens samfällighetsförening 
6982 kr 
 
Beslut om upplåtelse av offentlig plats 2021/49 

Beslut om upplåtelse av offentlig plats 2021/48 
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Sektorn för teknik och förvaltningsstöd  
 
 
 
 
 

Datum 2021-09-13 Dnr 2021KS2 002  

 

 
 

  

 

   
 

Anmälan av delegationsbeslut till förvaltningschefen och 
kommunstyrelsen 

Beslutsfattare Beslut 

Maria Hamrehjelm 

 

 
Per-Arne Larsson 

 

 
Maria Hamrehjelm 

 

 
Maria Hamrehjelm 
 
 
 
 
Thérése Lindhardt 
 
Johan Axelsson 

 

 

 

 

Inhyrning, uthyrning och uppsägning av fastighet, lokal och 
lägenhet (Hyresavtal med Sjövalla FK trampolinhall 
Mölnlycke Fabriker) 
 
Tilldelning av kontrakt som grundar sig på ramavtal (gäller 
även vid förnyad konkurrensutsättning) (Tilldelningsbeslut 
Schindler Hiss AB, R.C Hisservice AB) 
 
Tilldelning av kontrakt som grundar sig på ramavtal (gäller 
även vid förnyad konkurrensutsättning) (Tilldelningsbeslut 
utvändig målning manege Råda Säteri) 
 
Inhyrning, uthyrning och uppsägning av fastighet, lokal och 
lägenhet (Hyresavtal med Pixbo Gymnastikförening för 
gymnastikhall, kansli och omklädningsrum Mölnlycke 
fabriker) 
 
Beslut om anställning (4x servicevägledare Kontaktcenter) 
 
Beslut om anställning (Bilsamordnare Fordonscentralen) 
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kommunstyrelsen 

Beslutsfattare Beslut 

Cecilia Lauri Anställningar 
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